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Rock in Rio - Lisboa, com apoio do bcpbank o a Sata 

O encontre realizado no 
Bar Alto Basso pelo bcp- 
bank e a Sata Express teve 
a adesâo total da juven- 
tude luso-canadiana. Neste 
encontre foi sorteada uma 
viagem e estadia a 
Portugal para participaçâo 
na grande festa Rock in 
Rio - Lisboa que tern o 
apoio destas instituiçôes 
locais. 
Na fotografia, a feliz con- 
templada com a viagem e a 
respectiva mochila, Maria 
Judas, ladeada por 
Orlando Medeiros (Sata), 
Dr. Artur Magalhâes 
(Cônsul-Geral) e Dr. Pedro 
Belo, chairman do bcp- 
bank da América do Norte. 
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As coisas estâo feias. A vida esta negra... 
Pelo menos é essa a mensagem que homens de grande 
responsabilidade na Igreja de Portugal fizeram passar 
nas suas mensagens de Pâscoa. 
O Frei Isidro Lardelas, ministro da provincia de 
Portugal da Ordem dos Frades Franciscanos, disse, em 
entrevista ao Correio dos Açores: 
- “A raiz profunda do terrorismo esta nas injustiças do 
mundo, em que cinco por cento têm a riqueza e os 
outros nâo têm nada”. Ovo de Colombo... 
Por outro lado, o Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, 
apelou à “vitôria da tolerância sobre o fanatisme”, e “da 
aceitaçâo mùtua sobre o terrorismo fundamentalista”, 
atribuindo os males da nova sociedade global à “ausên- 
cia de Deus”. 
- “conhecemos e vemos populaçôes inteiras a morrer de 
fome e aceitamos que metade da populaçâo da 
humanidade tem de sobreviver corn dois euros ou 
menos por dia, ao lado duma ostentaçâo escandalosa de 
alguns poderosos”, lamenta o Arcebispo de Braga. 
“Neste cenârio inquetante dum mundo global, nâo 
esquecendo os dramas da sociedade portuguesa em 
ritmo crescente e a gerar muita perplexidade perante o 
amanhà, apetece-me perguntar: Deus, onde estas? Sô 
que, interiorizando e nunca numa atitude de refûgio no 

religiose, devo reconhecer que o mal acontece por 
causa da ausência de Deus”. 
Para o Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, “a Pâscoa, 
particularmente para os crentes, deve significar este 
assumir a missâo de colocar Deus na histôria dos ho- 
mens. A manhâ da Ressurreiçâo foi o inicio duma pre- 
sença até ao pleno desenvolvimento da humanidade”. 
Pois, bem prega frei... Lardelas e o Arcebispo Ortigas! 
Uma ova, meus amigos, na Pâscoa cada um “papa os 
ovos” que puder e nem se lembra de que metade da 
humanidade morre de fome! Aliâs, é exactamente o 
que acontece nos outros dias de cada ano e, infeliz- 
mente, cada vez pior! 
As chamadas de atençâo em dias especiais como os da 
Pâscoa, Natal e outros, sô servem para que os comer- 
ciantes realizem mais riqueza para si prôprios, mais 
taxas para os Governos, mais miséria para os restantes. 
O resto sâo desabafos esporâdicos deste ou daquele 
responsâvel, e nada mais. Poeira para os olhos, na maio- 
ria dos casos. 
Tudo nasceu de boas intençôes mas, como diz o Povo, 
de boas intençôes estâ o mundo cheio. As aimas e as 
barrigas é que estâo cada vez mais vazias... 
Bom, mas quando os responsâveis religiosos têm ati- 
tudes desta dimensâo, é porque as coisas estâo mesmo 

mâs. É porque também as irmandades religiosas estâo a 
perder “cordeiros e riqueza”, isto para além da fla- 
grante falta de valores e respeito pelo ser humano que, 
os religiosos, mais do que ninguém, devem apontar, 
como no caso présenté de Frei Lardelas e do Arcebispo 
D. Jorge Ortiga. 
“Que Deus regresse ao mundo”, é na sua essência, a 
mensagem de D. Jorge Ortiga. 
Crentes ou nâo, envolvidos pelo mistério de Deus e do 
destino, corn certeza que seriamos melhores e o mundo 
mais pacifico e sedutor. Vamos a isso? 

JMC 

Tu Cfl Tu Ltt corn os leitores 
i 

Olâ, gente da minha terra! 

O bom tempo jà começa a aparecer um pouco 
por todo o Ontario. Em Toronto, pelo menos, 
jâ sentimos o calor do Sol na pele e o seu lourls- 
simo brilhar... 
Ainda bem, assim jâ podemos caminhar e dar 
cabo das banhas acumuladas... 

A Videotron jâ tem ao serviço da Comunidade 
Portuguesa de Montreal e Gatineau, a programaçâo da 
FPtv/SIC. Mais um passo em frente para que FPtv chegue 
a todos os portugueses espalhados por este imenso 
Canadâ. 
Mais um motivo de orgulho para todos nos. Frank 
Alvarez e sens companheiros têm razôes para cada vez 
mais acreditarem na missâo iniciada, muito trabalhosa e 
armadilhada de injustiças, mas que hâ-de atingir os objec- 
tivos sonhados. Custe o que custar! Agora, amigos, se têm 
familiares em Montreal e Gatineau, nâo hesitem em lhes 
dizer da presença de FPtv... em suas casas! 
Todos unidos vamos mais longe e seremos mais fortes. 

A Casa dos Poveiros jâ elegeu os Corpos Gerentes para 
2004/05. A Mesa da Assembleia Gérai é presidida por 
José Lino Pires; o Conselho Fiscal, por Carlos Carvalho 
e, o Executive, com a contiunuidade de Manuela da Silva. 
As Secçoôs Cultural, Desportiva e dos Jovens, sâo presi- 
didas por Alexandre Esteves, Alipio Pires e Mârcia 
Amorim, respectivamente. A estes e a todos os restantes 
elementos dos Corpos Gerentes da Casa dos Poveiros de 
Toronto, as nossas felicitaçôes e o desejo de boa gerêneia. 

Na Casa do Alentejo de Toronto, apôs um periodo de 
incertezas e adiamentos, foram também eleitos os Corpos 
Gerentes para 2004/05. 
Assim, na Assembleia Gérai, ficou na presidência o Dr. 
Tomâs Ferreira; no Conselho Fiscal, preside Antonio 
Gonçalves e, a Direcçâo, sob o comando de Carlos Sousa. 

Sâo coordenadores dos Grupos, Coral Feminino, Coral 
Masculino, Ranchos Folclôricos, Ginâstica Ritmica e Tae- 
Kwon-Do, Maria Raposo, Bento Mestre, Manuela Brito, 
Dalila Cruz e Cristôvâo Branco, respectivamente, e no 
ensaio dos Ranchos, Joaquim Silva. 
A todos os sôcios da Casa do Alentejo que fazem parte 
dos Corpos Gerentes 2004, enviamos um abraço solidârio 
e o desejo de muito sucesso. 
A tomada de posse terâ lugar no Sâbado, dia 17 de Abril, 
na Casa do Alentejo. 

E jâ na prôxima sexta-feira, dia 16 de Abril, que os 
madeirenses abrem as portas da sua sede-social para a 
grande abertura da “XVTI Semana Cultural Madeirense”, 
que terâ o seu encerramento no Sâbado, dia 24. 
O convidado de honra, é o Dr. Savino Correia, Présidente 
da Câmara Municipal de Santa Cruz e, ainda. Présidente 
da Associaçâo de Municipios da Regiâo Autônoma da 
Madeira. 
Durante a Semana Cultural Madeirense, os visitantes da 
casa poderâo apreciar a saborosa gastronomia 
madeirense, o artesanato, o folclore, a mùsica, o fado, os 
artistas locais, palestras e muita alegria e eunizade. 
Sintonize os seus dias corn a Semana Cultural 
Madeirense, de 16 a 24 de Abril. Informaçôes: 
416 533-2401. Agradecemos o convite enviado pelo 
Présidente Joâo Abreu. 

A Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de 
Sâo Sebastiâo realiza a sua tradicional Festa do Chicharro 
no Sâbado, dia 17, corn abertura às 19h00. Haverâ ani- 
maçâo corn a presença de Dança Carnavalesca- “A des- 
graça no Convento”, e baile corn o EJ-Dynamic Sound. 
Um convivio a nâo perder. Info: 416 651-0190, ou 
531-1210. 

Numa realizaçâo do Olympus America Inc., de 19 de 
Abrü a 7 de Maio, poderâo disfrutar o prazer de apreciar 
a Exposiçâo “The Art of Light and Shape-A Celebration 

of Photografpic Vision”, de vârios autores como. Al 
Gilbert, Alex Majoli, Anne Day, Barbara Alper, John 
Isaac, Michael Lowis, Paulo Filgueiras, Tom Walker, e 
muitos outros, na Allen Lambert Galleria, BCE Place, 181 
Bay Street, em Toronto. Mais informaçôes: 416 261-4279. 

A consagrada Noite de Gala do Vasco da Gama de 
Brampton tem lugar no Sâbado, dia 24 de Abril, na sede- 
social do clube. Para além do jantar e da animaçâo com 
artistas locais, vâo ser entregues os prémios, “Vasco da 
Gama Entrepreneurial Award”, “Certificate of Merit for 
Volunteerism” e “Vasco da Gama Scolarship Award”, que 
serâo entregues a personalidades da comunidade de 
Brampton que se distinguiram no ano de 2003. Para mais 
informaçôes e réservas de mesa, podem contactar a 
Maria de Lurdes Amaral, pelo telefone: 416 867-6548. 

A Associaçâo Cultural do Minho de Toronto, promove 
uma grande jornada de bem fazer. No Proximo dia 17 de 
Abril, realiza um jantar de angariaçâo de fundos na sua 
sede-socicJ, para apoio ao Hospital das Crianças de 
Toronto. 
Depois, e para o mesmo efeito, a Associaçâo do Minho 
realiza uma caminhada de Toronto ao Santuârio de 
Fâtima em Mary Lake, no dia 8 de Maio. A saida terâ 
lugar na sede da Associaçâo do Minho, às 5 horas da 
manhâ. A Associaçâo do Minho apela às pessoas e às 
organizaçôes que colaborem nesta iniciativa. Qualquer 
donativo acima de $10. dôlares receberâ o respectivo reci- 
bo para o Income Tax. 
Para informaçôes e donativos, contactera a Elizabeth: 
905 271-1699, ou ainda a Maria: 416 658-6079. Parabéns 
aos minhotos por esta iniciativa. 

Foi um prazer estar convosco nestas linhas mal 
alinhavadas. 
Para a semana que vem, câ estaremos no nosso posto, se 
Deus quiser. 
Obfigado, pela atençâo e um abraço de amizade. 

JMC 
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Eflt30?mmm DO C| U G GSÏ3 à Gspcrs? 

Venha hoje mesmo ao 
bcpbank e habilite-se* a 
ganhar uma viagem ao Euro 
2004™. E mais, se abrir uma 
conta ou subscrever outros 
produtos, receberâ em troca 
prémios de futebol que 
temos exclusivamente para 
si, tais como: bolas de 
futebol Adidas™, camisolas 

• Adidas , porta-chaves e 
muito mais. 

Em 2004, O EURO é connosco! 
www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 
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Festa da Pàscoa na Casa das Beiras 
No Domingo, 11 de Abril, 
celebrou-se na sede das 
Casa das Beiras, em 
Toronto, o annal almoço 
de Pâscoa. 
Foram convidados de 
honra, o Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Artur de 
Magalhâes, acompanhado 
pela sua esposa Ana, e o 
pâroco da Igraja de Santa 
Helena, Padre Pires. 
Antes do almoço, o Dr. 

Artur Magalhâes, desejou 
a todos uma feliz Santa 
Pâscoa . A seguir, o Padre 
Pires desejou a todos, na 
época sagrada da Igreja 
Catôlica, uma feliz Pâscoa, 
e fez a oraçâo do almoço. 
Ao som de mùsica suave, 
foi servido o almoço, corn 
sopa, e a tradicional carne 
de Cabrito. 
O Présidente Albino José 

Qmndo a festa temimu os memhros 
da direcçào, dançaram alegnmente 
corn temas réglais do Norte de 
Portugal, como a Cktda de Santa 
Marta e outras. 

Dias, explicou-me que era e é assim a 
Pâscoa nas Beiras. Lembrou que hâ pes- 
soas que preferem a carne de ovelha. 
O Albino Dias sentia-se muito feliz pois o 
ambiente era familiar, muito agradâvel, e 
corn comida muita apetitosa. Contou-me 
que hâ 14 anos "nos éramos o Académico 
de Viseu, mas hâ 3 anos comprâmos esta 
sede, que chamamos Casa das Beiras, 
porque que hâ necessidade de representar 
as Beiras, de Baixo, de Cima, e Litoral. 
Deus queira que isto se tome muito maior 
e que a nossa juventude se aproxime, para 
continuarmos corn as nossas tradiçôes 
natais". 

Falando de tradiçôes, seguiu-se o obri- 
gatôrio Beijar da Cruz. Os présentes 
fizeram fila para terem a oportunidade de 
beijar a Cruz, incluindo um lindo moço 
em Wheel Chair (Cadeira de Rodas), de 
seu nome Tiago Santos. Também Jesus 
Cristo carregou a Sua cruz ao Calvârio. 
Para fechar, houve müsica para dançar até 
ao grande momento dos ricos doces de 
Portugal, particularmente, o Pâo de Lô. 
Nasceu o comentârio e as dùvidas: quem é 
que faz o melhor Pâo de Lô em Portugal? 
Hâ quem diga que é em Rio Maior, mas 
para mim... é o povo Português. 

Julio Gouveia 

Manuela Marujo apresenta 
livra em Winnipeg 
Manuela Marujo, pro- 
fessora de Lingua e 
Cultura Portuguesas 
da LFniversidade de 
Toronto, esteve nos 
dias 1 a 4 de Abril em 
visita à cidade de 
Winnipeg, a convite da 
Casa dos Açores dessa 
cidade. 
O objective da visita 
foi dar a conhecer A 
Primeira Vez que eu Vi 
Neve/The First Time I 
saw Snow, livre da 
autora, publicado pela 

Campo das Letras de Portugal e que 
se destina a um pùblico infantil. 
Manuela Marujo apresentou o livre 
no sâbado, dia 3 de Abril, tende sido 
acompanhada na leitura, em inglês, 
pela Natasha Santos. 
A professera Manuela Marujo, 
acompanhada do Director da 
Cultura da Casa dos Açores, Manuel 
Fernandes, visitou ainda a 
Associaçâo Cultural Portuguesa de 

Manitoba e a Casa do Minho onde 
contactou corn muitas crianças e 
jovens. Na sua primeira visita a esta 
cidade, Manuela Marujo declarou 
ter ficado surpreendida corn o 
numéro de jovens que frequentam 
estes centres culturais. 
Num convivio muito saudâvel cri- 
anças, pais e muitos avôs passam o 
tempo entretidos nas muitas activi- 
dades que os centres oferecem. 
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Polfcla encontra corpo de 
javem desaparecido 
O corpo de um dos dois jovens desapare- 
cidos desde o mes de Novembre, cujo 
desaparecimento esta ligado ao pedôfilo 
Douglas Moore, foi encontrado segundo 
informou um relatôrio policial a que ptvir- 
tual.com teve acesso. 
Os restes mortals de Robert Grewal foram 
encontrados numa zona florestal de 
Montreal, hâ quase cinco meses, mas sô 
puderam ser identificados através de 
ADN, segundo noticia o matutino de Tbe 
Star. Segundo a policia, os restes mortals 
foram encontrados a 15 de Novembre, très 
dias depois de Grewal e o amigo, 
Giuseppe Manchisi, 22 anos, terem desa- 
parecido em Milton. O corpo apresentava 
sinais severos de trauma. Ao inicio, a poli- 
cia de Québec julgou tratar-se do corpo de 
outre homem, mas amostras de ADN 
recolhidas junto dos familiares de Grewal 
provaram tratar-se do corpo do jovem. 
Manchisi ainda nâo foi localizado, mas a 
policia acredita que também tenha sido 
assassinado, provavelmente na mesma 
area. O ofensor Douglas Moore, 36 anos, 
de Mississauga, é considerado o maior sus- 
peito nesta morte, assim como no homici- 
dio do adolescente Rene Charlebois, de 
Mississauga. O corpo de Charlebois foi 
encontrado, o mês passade, num campo 

de Orangeville, depois de ter desaparecido 
em Dezembro de 2003. 
Um dia depois da policia ter questionado 
Moore sobre o assassinate de Charlebois, 
Moore foi encontrado morto na cela da 
prisâo onde se encontrava, aparente- 
mente depois de se ter suicidado. Moore 
tinha sido detido o mês passade sob sus- 
peita de ter cometido onze crimes sexuais 
corn crianças. 
Moore tinha uma longa histôria de 
crimes sexuais, envolvendo crianças 
e rapazes adolescentes, que remonta 
a mais de duas décadas. No entante, 
a policia nâo tinha possibilidade de 
descobrir a sua residência devido ao 
facto de ter sido condenado antes do 
governo ter implementado o registo 
de criminosos sexuais, em Abril de 
2001. 

Imposto em hamburgers 
para cembater ebesidade 
o governo provincial apresentou um 
projecto de lei que visa introduzir um 
imposto em comida barata, conhecida 
por Fast Food. Os responsâveis pela 
indüstria da Fasta Food jâ foram aler- 
tados para se prepararerfi para um 
imposto de oito por cento em “ham- 
burgers e batatas fritas” ou todas as 
refeiçôes do género que custem menos 
de $4 dôlares. Ao que tudo indica, o 
novo imposto sera apresentado jâ no 
proximo mês, por altura do novo orça- 
mento provincial. 
O governo liberal visa, corn imposto, 
combater a missào a que se propos na 
luta contra a obesidade, ao mesmo 
tempo que conseguirâ, corn imposto, 
obter cerca de $200 milhôes de dôlares 
por ano para investir em areas como a 
da saüde e da educaçâo. 
Ao ptvirtual.com apurou, alguns mem- 
bros da oposiçâo, e nâo sô, jâ se mani- 

festaram contra o projecto de lei, ale- 
gando que o imposto vai afectar sobre- 
tudo crianças da assistência social, 
mâes solteiras e idosos corn pouco 
rendimento, assim como os locais onde 
se alimentam. Sue Cox, présidente do 
Daily Food Bank de Toronto, pensa 
que o novo imposto apenas contribuirâ 
para a necessidade de se formarem 
mais bancos alimentares. 

Canadlano raptado no 
■raque poderâ estar bem 

Martin nâo quer enviar 
tropas para o iraqne 
O primeiro ministro canadiano estâ a 
eliminar a possibilidade de enviar 
mais ajuda militar para o Iraque, 
dizendo que as Forças Armadas 
Canadianas jâ têm muitas responsabi- 
lidades e compromissos. Os Estados 
Unidos da América pediram a mais de 
uma düzia de paises a participar numa 
força internacional para protéger os 
empregados das Naçôes Unidas no 
Iraque, devido ao facto dos recursos 
militares do pais jâ estarem quase 
esgotados. 
Paul Martin foi confrontado corn a 
pergunta, sexta-feira, enquanto visita- 
va a zona de Gaspe, no Québec. O 
primeiro ministro disse que Otava nâo 
recebeu ainda um pedido para mais 

tropas no Iraque, mas disse nâo poder 
participar devido à situaçâo vulnerâvel 
em que as Forças Armadas 
Canadianas se encontram. 
No total, cerca de 3.500 tropas canadi- 
anas estâo a participar em operaçôes 
militares em todo o mundo. 

Simplesmente a Mais 
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O departamento dos Negôcios 
Estrangeiros disse ter contactado os 
militantes que capturaram o canadi- 
ano, Fadi Ihsan -Fadel, e que estâo a 
negociar a sua libertaçâo. Ao que 
ptvirtual.com apurou, o departamento 
dos Negôcios Estrangeiros, em Otava, 
tem vindo a tentar encontrar o homem 
de Montreal, de 33 anos, raptado no 
Iraque, hâ uma semana. Fadel encon- 
trava-se no pais a trabalho na base 
humanitâria dos Estados Unidos da 
América. 
Fadel foi raptado em Najaf, no sudeste 

do Iraque, por um grupo local de 
militares. O cidadâo canadiano, nasci- 
do na Siria, trabalha para o Comité 
Internacional Rescue, uma organiza- 
çâo nâo-governamental corn base em 
Nova lorque, cujo objectivo é ajudar 
crianças e jovens em necessidade. 
As autoridades acreditam que Fadel 
esteja detido juntamente com os très 
reféns japoneses. Quanto a estes ùlti- 
mos, os raptores jâ ameaçaram 
queimâ-los vivos se o Japâo nâo retirar 
as tropas do Iraque. O Canadâ, neste 
momento, nâo tem tropas no Iraque. 

Estudantes corn mentes perigesas 
Um estudo publicado esta semana 
indica que os estudantes do Ontârio 
estâo a aprender a 1er, escrever, 
resolver problemas e a lidar corn 
armas. A sondagem do Centro de 
Dependências e Saüde Mental, a 
ptvirtual.com teve acesso, conduzida o 
ano passado, apresenta resultados pre- 
ocupantes para as autoridades. 
Segundo esses dados, um em cada dez 
estudantes do Ontârio, a frequentar 
entre os 7° e o 12“ anos, jâ trans- 
portou, pelo menos uma vez, uma 
arma branca ou uma pistola para a 
escola. 

A sondagem, preenchida anonima- 
mente, também révéla que esta per- 
centagem corresponde a uma totali- 
dade de noventa mil alunos em toda a 
provincia. Tudo indica que os rapazes 
têm mais tendência para transportar 
armas do que as raparigas, embora 
cinco por cento das raparigas também 
sejam consideradas perigosas. 
Finalmente, oito por cento dos parti- 
cipantes confessou jâ ter sido ameaça- 
do ou magoado por uma arma dentro 
da propriedade escolar, pelo menos 
uma vez durante o ultimo ano lectivo. 
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Rock in Rio - lisboa, corn apoio do bcpbank o a Sala 
Decorreu no Bar Alto Basso, na College e 
Crawford, em Toronto, um encontro 
realizado pelos responsâveis do bcpbank e 
a Sata Express, para divulgaçâo do apoio 
destas instituiçôes ao grande espectâculo 
Rock in Rio-Lisboa. BCPbank e Sata 
Express uniram esforços para garantirem 
a presença de 12 jovens luso-canadianos 
em Lisboa, por ocasiâo da festa de 28 de 
Maio a 6 de Junho, corn viagens, estadia e 
ingressos, gratis para os concorrentes 
vencedores. 
O Bar Alto Basso foi pequeno para tanta 
gente. Os jovens aderiram ao concurso e 
animaram corn a sua juventude, alegria e 
esperança, o encontro, para satisfaçâo do 
Dr. Pedro Belo e de Orlando Medeiros, os 
mais represetativos do bcbbank e da Sata 
présentes. No meio da ruidosa e feliz 
juventude luso-canadiana, conseguimos 
registar as opiniôes dos responsâveis jâ 
mencionados. 
Iniciâmos corn Orlando Medeiros, 
Director da Sata Express no Canada. 

JMC - Como se sente corn este evento em 
que a Sata apoia o Rock in Rio Lisboa, jun- 
tamente corn o bcpbank? 
Dr. Orlando Medeiros - Muito satis- 
feito, sobretudo depois de um ano em que 
operâmos pela primeira vez Lisboa e Porto 
corn aviôes da Sata Internacional, é impor- 
tante que haja este convivio e exposiçâo 
por ser uma oportunidade boa, tanto para 
o bcpbank, como para a Sata, estarmos 
juntos a promover o Rock in Rio. 
JMC - Por isso, a Sata esta sempre a 
cumprir? 
Dr. Orlando Medeiros - Sempre a 
cumprir e a voar mais alto. Ainda hâ dias, 
a Sata inaugurou um voo regular de 
Munique para Ponta Delgada, para além 
de Madrid, Frankfurt... 
JMC - Como aconteceu esta parecia entre 

a Sata e o bcpbank? 
Dr. Orlando Medeiros - Tivemos con- 
tactos corn o bcp para outras eventos. 
Desta vez, a aproximaçào e a iniciativa foi 
do bcp e nos acolhemo-la corn muito gosto 
e queremos apoiâ-la até ao fim. 
JMC - Por isso, a Sata aposta, cada vez 
mais, na juventude? 
Dr. Orlando Medeiros - Sim. Hâ 
dezoito anos quando a Sata Express apare- 
ceu no Canadâ, o mercado era baseado em 
visitas a amigos e familiares. Hoje em dia, 
e depois de uma fase que surgiu hâ uns seis 
anos de que os mais idosos iam morrer e 
os aviôes iam ficar vazios, nos nossos voos 
vêem-se mais canadianos, os nossos filhos 
- jâ casados corn outras gerçôes - a levar a 
familia e que sâo os responsâveis pelo 
desenvolvimento do turismo. Dai o justi- 
ficar-se os nossos voos que este ano, 
durante o verào, passarâo a ser diârios, 
corn mais um voo em Montreal. Sô isso de- 
monstra que a juventude nos estâ a apoiar. 
JMC - Corn todas essas perspectivas, que 
novidades hâ para a Madeira? 
Dr. Orlando Medeiros - Hâ très anos, 
tentâmes voos directes para a Madeira 
com a Sata, sô que para viabilizar a 
operaçâo, nos précisâmes de passageiros. 
Nâo resultou. No ano a seguir, fizemos 
Ponta Delgada, corn um 737, também para 
o Funchal, o que também nâo teve os resul- 
tados esperados. Por isso, continuâmes a 
apostar em servir. Temos tido resultados 
através das ligaçôes corn Ponta Delgada e 
Lisboa. Os nossos voos saiem de Lisboa ou 
dos Açores à tarde porque é conveniente 
para o madeirense. A nivel de turismo e de 
mercado, no entante, nâo conseguimos 
ainda justificar uma operaçâo de um voo 
semanal como tentâmes no inicio. Mas 
sempre que o mercado apareça - e estâmes 
a conquistâ-lo lenta mas firmemente -, 
estou certo que voltaremos à Madeira com 

0 smiiço de inseriçôes para e sorteio 
da vicient a Portugal esteve sempre 
oMm... 

voos directes de Toronto. 
JMC - Mantem-se as esperanças? 
Dr. Orlando Medeiros - Julgo que sim. 
O Governo Regional estâ a apostar forte 
no turismo dos Açores. No entante, tam- 
bém temos dificuldades porque os Açores 
nâo sâo ainda muito conhecidos como 
destine turistico, sobretudo no Norte 
América. Acredito que a viabilizaçâo do 
destine Açores, estâ conjugado corn o des- 
tine Funchal e Para, vendendo Açores a 
caminho. Ai, viabilizava-nos a operaçâo 
Funchal. 

Junte de nos também o Dr. Pedro Belo, 
chairman do bcpbank. 
JMC - Antes de falarmos do evento Rock 
in Rio, que iniciativas mais recentes tem 
tornado o bcpbank, no Norte América? 
Dr. Pedro Belo - As ultimas iniciativas 
do banco, especialmente no Canadâ, 

tiveram muito a ver corn a modernizaçâo 
da instituiçâo. Foi critico que o banco se 
tornasse num banco jovem, muito dinâmi- 
co e que pudesse competir ao melhor nivel 
corn as outras instituiçôes do Canadâ. Nos 
dotâmes o banco de todos os meios, sobre- 
tudo a partir deste evento, porque inau- 
gurâmes o nosso serviço de online banking 
no Canadâ. Este serviço jâ tinha sido 
disponibilizado, corn grande inovaçâo, nos 
Estados Unidos, mas que aqui sô pode ser 
feito corn a conversâo dos sistemas do 
banco. A partir de agora, os clientes têm 
acesso a um sistema de online banking dos 
mais inovadores do Canadâ. Por exemple, 
quem aderir a esse sistema pode logo ver a 
imagem dos sens cheques, assim que 
forem debitados na conta. Somos a 
primeira instituiçâo no Canadâ a apresen- 
tar este produto e fazemo-lo gratuita- 
mente. 
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JMC - Um serviço bénéfice para todos, 
sobretudo para as pessoas que viajam 
imenso e que necessitam dos serviços do 
banco quer seja em Portugal, quer seja no 
Canada. 
Dr. Pedro Belo - Essa outra das vanta- 
gens competitivas que temos porque, para 
além de oferecermos todos os produtos e 
serviços, tal como os melhores baricos 
canadianos, mais também o serviços de 
transferêneia e informaçâo de todas as 
contas que dispôem em Portugal. 
JMC - Agora, o bcpbank lança-se tam- 
bém no apoio ao Rock in Rio Lisboa. 
Dr. Pedro Belo - Quisemos tornar o 
evento numa noite jovem. Esta iniciativa 
surgiu através da nossa aposta na juven- 
tude. O Rock in Rio - o maior concerto 
do mundo - decorre em Portugal, este 
ano, e tem o patrocinio da nossa casa mâe 
- milleniumbcp - uma instituiçâo de refe- 
rêneia pela Europa. Nos, corn a nossa 
aposta em todos os serviços e produtos 
para a camada jovem, entendemos que 
uma iniciativa destas aproximaria muito 

mais os jovens do bcp, no Canada. 
JMC - O que oferece o banco aos concur- 
rentes, juntamente corn a Sata? 
Dr. Pedro Belo - Vamos oferecer doze 
viagens a Portugal para o concerto. Quer 
as viagens, quer a estadia sâo totalmente 
grâtis. 

Além dajuventude, ôrgâos de informaçâo, 
vârios convidados, corn destaque para o 
Dr. Artur Magalhâes, Cônsul-Geral de 
Portugal, Peter Fonseca, Deputado Liberal 
pelo Circule Eleitoral de Mississauga Sul, 
Mario Silva, candidate Liberal pela 
Davenport, às eleiçôes Fédérais, Charles 
Sousa do Royal Bank, Dr. Rui Martins e 
sua mulher, Dra. Connie Freitas, vârios 
artistas locais, tais como, Michelle 
Tavares, Steve Vieira, elementos da Luso- 
Can Tuna, etc. 
De parabéns a jovem Maria Judas, a 
grande vencedora da noite de uma viagem 
ao sonho; Rock in Rio - Lisboa'2004. 

JMC/Ana Fernandes 

Cancro serà principal 
causa de mena em 2010 

Canadian Société 
Cancer canadienne 
Society du cancer 

Jake 
tory 

Dentro de aproximadamente seis 
anos, o cancro poderâ tornar-se na 
causa principal de mortes, no 
Canada, devido ao aumento 
demogrâfico e ao elevado nümero 
de idosos no pais, revelou um estu- 
do da Canadian Cancer Society 
(Sociedade de Cancro Canadiana). 
No relatôrio anual - Canadian 
Cancer Statistics 2004 -, a que 
ptvirtual.com teve acesso, a 
sociedade revelou que o cancro jâ é 
a principal causa das mortes ima- 
turas. No entanto, especialistas na 
area prevêem que o nümero de 
novos casos de cancro diagnostica- 
dos anualmente no Canada possa 
aumentar em sessenta por cento 
nas prôximas duas décadas. 
“A| tendências sugerem que em 
2010, o cancro sera a causa princi- 
pal de mortes no Canada”, disse a 
Dr* Barbara Whylie, CEO da 
Canadian Cancer Society. As 
estatisticas, actualmente, jâ reve- 
lam numéros assustadores. 
Segundo o relatôrio, um canadiano 
é diagnosticado corn cancro todos 
os quatro minutos e um morre corn 
cancro todos os oito minutos. 
Para além destas informaçôes, o 
relatôrio também divulga que o 
cancro représenta uma grande 
carga para a economia canadiana. 
Em 1988, o custo total do diagnôs- 
tico e tratatmento de cancro foi de 
$14.2 biliôes. Desse montante, $2.5 
biliôes foram associados directa- 
mente corn os custos hospitalares e 
os restantes $11.8 biliôes estâo liga- 
dos a custos indirectes, tal como a 
falta de produtividadade das pes- 
soas, cujo trabalho e salârio con- 

tribui para o desenvolvimento 
econômico. 
As estatisticas apontam que em 
2004, 145 mil pessoas serào diag- 
nosticadas corn cancro e que 
68.300 morrerào da doença; o can- 
cro da mama continua a ser o mais 
diagnosticado em mulheres, 
enquanto que nos homens é o can- 
cro da prôstata; o cancro do pul- 
mâo continua a ser o mais diagnos- 
ticado em homens e mulheres. Ao 
todo, o cancro do côlon é o segun- 
do tipo de cancro que mais mortes 
causa no pais. 
Alguns dos desafios encontrados 
pela équipa responsâvel pelo estu- 
do apontam que o crescente 
numéro de mulheres a serem diag- 
nosticadas e a morrerem corn can- 
cro do pulmâo représenta o triplo 
dos casos verificados em 1975. A 
razâo deve-se ao facto do numéro 
de mulheres fumadoras ter 
começado a diminuir, embora 
muito pouco, jâ no final da década 
de 80, o que leva a que os resulta- 
dos dessa declinaçâo ainda nâo 
sejam muito notâveis. 
O lado positivo é que a incidência 
de cancros do cervix, ovârios e 
laringe estâ a diminuir entre as 
mulheres. Quanto aos homens, a 
incidência de cancros da laringe e 
do pulmâo também estâ a dar 
sinais de diminuiçâo. 
Este relatôrio foi compilado pela 
Canadian Cancer Society, Health 
Canada, o Institute Nacional de 
Cancro, Statistics Canada, registo 
provinciais e territoriais de cancro 
e por investigadores de varias uni- 
versidades do pais. 
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17^ vi'tima mortal de Toronto 
o numéro de assassinates ocorridos, este 
ano em Toronto, aumentou para dezassete 
depois de um homem ter sido assassinado 
- estilo execuçâo -, terça-feira à noite. A 
vitima encontrava-se num cabeleireiro, na 
ârea de Rexdale, quando um homem 
armado invadiu o estabelecimento e dis- 
parou dois tiros, atingindo a vitima, que 
aparentava os trinta anos, duas vezes no 
peito. Segundo os proprietârios, a vitima 
era um cliente regular no salâo Nexx Level 
Hair, na Albion Road, junto à Kipling. 

A policia soube que o agressor simples- 
mente abriu a porta do sîdâo, disparou e 
fugiu, nâo havendo a certeza se estava 
sozinho, ou acompanhado por mais 
alguém. As équipas de socorro chegaram 
imediatamente ao local e tentaram ajudar 
o homem que acabou por falecer, mais 
tarde, no hospital de Sunnybook/Women’s 
Health Sciences Centre. 
Trata-se de mais uma vitima da violêneia 
que tem vindo a aumentar, em numéros 
assustadores, na cidade de Toronto. 

Governo estuda licença para 
cuidar da familiaras 
o governo Liberal do Ontârio apresentou, 
esta semana, um projecto de lei, hâ muito 
aguardado, que visa dar às pessoas até oito 
semanas de licença nâo-paga para 
cuidarem de familiares doentes ou mori- 
bundos, sem que percam o emprego. 
O projecto de lei, se aprovado, protegerâ 
os empregados em regime de full e part- 
time que tenham o cônjuge, filho ou pai 
gravemente doente e em risco de morrer 
em breve, segundo revelou o ministro do 
trabalho, Chris Bentley. “Hâ anos decidi- 
mos que deveriamos ficar com as pessoas 
que nos sâo queridas durante horas felizes, 
no inicio da vida, através de licenças de 
maternidade e paternidade. Agora, esta- 
mos preparados a apoiar as pessoas nos 
tempos mais dificeis, no fim da vida”. 
O projecto de lei requer que as pessoas 
apresentem um certificado médico que 
confirme o estado de doença ou risco de 
morte. Se a pessoa moribunda nâo falecer 

no prazo de 26 semanas, haverâ a possibi- 
lidade de requisitar um segundo periodo 
de licença. Acima de tudo, a lei, se aprova- 
da, garante ao empregado a antiguidade 
que tem no emprego. 
Para o ministro, este projecto de lei 
représenta um investimento no campo 
do trabalho, na provincia do Ontârio. 
“Mais de quarenta por cento dos empre- 
gados que cuidam de familiares 
doentes, sâo obrigados a abandonar o 
emprego”, disse o ministro. A ausência 
frequente no trabalho custa à economia 
canadiana uma média de $1 biliâo de 
dôlares por ano, mais $2 biliôes adi- 
cionais, em custos indirectes. 
O novo projecto de lei liberal vem reforçar 
as mudanças fédérais ao piano de fundo 
de desemprego que permite à pessoa que 
cuida de um doente obter seis semanas de 
beneficios corn um pagamento de $413 
dôlares por semana. 



8 Quinta-feira, 15 de Abril de 2004 COMUIMIDADE O Milénio 

Passagem do poder no Canadian Madeira Cinb 
A équipa de Luis Bettencourt deixou a 
liderança do Canadian Madeira Club- 
Madeira House C. Centre, dando a chefia 
à de Joâo Abreu. Foi uma festa bonita. 
Sem surpresas, Joâo Abreu, que jâ presi- 
diu os destinos do clube hâ 20 anos, e tem 
dado sempre a sua colaboraçâo, tem a 
fazer-lhe companhia nos Corpos Gerentes 
de 2004/05, um grande numéro de sôcios- 
dirigentes e, pela primeira vez, um senho- 
ra na vice-presidência, a Zita Alves, sin- 
toma de que é possivel ter num futuro 
proximo uma mulher na presidência, 
como jâ acontece noutras colectividades. 
Mais uma vez, evoluiram no salâo de les- 
tas do Madeira Club, um grupo de cri- 
anças que fazem parte dp Rancho Infantil, 
incluindo desta vez rapazes, que 
dançaram temas ensaiados para a Pâscoa e 
para despedida da Direcçâo anterior e de 
boas vindas à que acabou de entrar. O 
grupo de Dança, constituido pelas meni- 
nas Romi, Michelle, Rebeca, Shelsea e 
Kyla, e pelos rapazes, Paul, Brandon, 
Daniel, Mathew e Michael, foi ensaiado 
pelo Fernando e pela Kyla. 
O conjunto Santa Fé animou o baile e, o 
delicioso jantar, foi da responsabilidade do 
ex-presidente e sua mulher, Luis e Ana 
Bettencourt. O tradicional Cabrito de 
Domingo de Pâscoa estava de corner e 
chorar por mais. Parabéns ao Luis 

Bettencourt pelo jantar e 
pelos très anos de bons 
serviços no Canadian 
Madeira Club-Madeira 
House Community Centre. 
No fim-de-festa, apreentou-se 
o Grupo de Danças 
Carnavalescas do Lusitania 
de Toronto, corn a graça de 
sempre, para bem dispor 
ainda mais os présentes que 
encheram o salâo de festas 
do Madeira Club. 
A passagem do poder de 
Luis Bettencourt para Joâo 
Abreu decorreu corn toda a 
simpatia entre todos. 
Fazemos votos para que os 
novos Corpos Gerentes pos- 
sam dar boa continuidade ao 
que foi iniciado e que tenham arte e enge- 
nho para melhorarem em homenagem aos 
pioneiros que hâ 40 anos ergueram o 
Canadian Madeira Club. 
Joâo Abreu na presidência do Executivo, 
José Manuel Quintal no Conselho Fiscal e, 
José Eduardo da Silva, na Assembleia 
Gérai, tal como todos os restantes com- 
panheiros, merecem a confiança de todos. 
Felicidades. 

ifli JomAhm corn toda a ma equ^a para a épMaW04/W0S^ 

'mw * 

0 grupo de Dança, constituido pelas mminas Romi, MùàeUe, Rebeca, Shelsea e Kyla, e pelos 
rapazes, Paul, Brandon, Daniel, Mathew e Mutuel, ensaiados pelo Fernando e pela Kyla. Outro aspecto do Grupo Jovem em emluçâo.. 
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Governo Regional dos Açores confirma importantes 
apolos às pessoas portadoras de deficiência 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, relevou na cidade da 
Ribeira Grande, a acçâo governativa no 
dominio da solidariedade e da segurança 
social, no decorrer de uma visita que efec- 
tuou às obras em curso de adaptaçâo a 
Creche, Jardim-de-Infância e ATL do 
Asilo Escola Agricola “Bernardo Manuel 
da Silveira Estrela”. 
Carlos César disse que, quando assumiu as 
funçôes de présidente, haviam nos Açores 
vinte e oito ateliers de tempos livres, regis- 
tando-se agora o funcionamento de oitenta 
e sete, servindo 3.313 crianças. 
É corn esse dinamismo que o Governo pré- 
tende simbolizar e continuar a sua politica 
social nos Açores, investindo, assim, no 
apoio à infância e à juventude, acabando 
com as listas de espera em creches nos cen- 
tros urbanos, promovendo a prevençâo 
contra os maus tratos à infância e alargan- 
do as redes de amas e de ateliers de tem- 
pos livres. 
As obras de adaptaçâo que o présidente 
visitou naquela Instituiçâo resultam de um 
acordo de cooperaçâo, em tempos assina- 
do, entre o Governo Regional, através da 
Direcçâo Regional da Solidariedade e 
Segurança Social, a e respectiva Direcçâo e 
que envolve uma comparticipaçâo finan- 
cera da ordem dos 240 mil euros. 
De referir que o Asilo-Escola Agricola 
“Bernardo Manuel Silveira Estrela” é uma 

Instituiçâo de acçâo social que conta jâ 
corn 125 anos de existência, tendo desen- 
volvido, ao longo dos anos, um importante 
papel de apoio à infância e juventude no 
concelho da Ribeira Grande. 
Ainda no dominio das areas sociais, 
Carlos César deslocou-se ao Lar de Idosos 
“César Augusto Ferreira Cabido” onde 
observou o andamento das obras de 
construçâo de uma unidade de apoio a 
idosos acamados, e que é também, um pro- 
jecto financiado pelo seu Governo, corn 
um investimento superior a 231 mil euros. 
No âmbito desta empreitada serâo construi- 
dos dez quartos com duas camas cada e corn 
instalaçôes sanitârias adequadas a pessoas 
portadoras de deficiência. 
De seguida, o présidente participou num 
almoço convivio corn os idosos do Centro 
de Dia para Idosos da Santa Casa da 
Misericôrdia da Ribeira Grande, tendo, na 
ocasiâo, manifestado apreço pela acçâo 
social desenvolvida por aquela Santa Casa 
que considerou um dos mais importantes 
parceiros sociais do seu Governo. 
E, é justamente, no âmbito das parcerias 
corn esta Instituiçâo que Carlos César 
anunciou, jâ durante a tarde, a prioridade 
governativa quanto à reinstalaçâo do seu 
Centro de Actividades Ocupacionais. O 
présidente deslocou-se ao CAO da Santa 
Casa da Misericôrdia da Ribeira Grande 
onde assistiu à apresentaçâo de um projec- 
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to de construçâo de novas instalaçôes para 
aquele centro, que se pretende concretizar 
no imôvel onde jâ funcionou o antigo 
Tribunal da Ribeira Grande. 
Ao referir que aquela serâ uma grande pri- 
oridade do seu Governo, no âmbito da 
expansâo da rede de centros de activi- 
dades ocupacionais corn qualidade, Carlos 
César disse ainda que vai avançar a 

readaptaçâo do CAO de Angra do 
Heroismo e a construçâo dos novos cen- 
tros em Vila Franca do Campo e no 
Nordeste. 
Assim, concluiu o présidente, o Governo 
confirma a sua grande disponibilidade 
para afectar recursos às âreas sociais, corn 
particular incidência no apoio às pessoas 
corn deficiência. 

Primeiro-ministro aconselha 
civis a sair do Iraque 
o primeiro-ministro, Durâo Barroso 
aconselhou todos os civis portugueses 
que se encontrem no Iraque a sair do 
pais, devido ao clima de tensào que se 
tem vivido nos ùltimos dias e à impos- 
sibilidade de garantir a sua segurança. 
Segundo a Agôncia Lusa, estâo actual- 
mente no Iraque dez portugueses - très 
diplomatas, très funcionârios, um 
conselheiro, duas residentes e um jor- 
nalista. 
Para o embaixador português em 
Bagdad, Luis Barreiros, a advertência 
feita pelo primeiro-ministro foi um 
"relembrar" dos avisos feitos anterior- 
mente aos portugueses que "desacon- 

selhavam fortemente" eventuais via- 
gens para o Iraque. 
Apesar da situaçâo complicada que se 
vive no pais neste mês de Abril, Durâo 
Barroso garante que nâo estâ nos 
pianos do Governo alterar a missâo da 
GNR no Iraque. 

Empresas portuguesas no topo 
das mais endividadas da UE 
De acordo corn um estudo do 
Fundo Monetârio Internacional 
(FMI), divulgado pelo Diârio de 
Noticias, as dividas à banca das 
firmas portuguesas atingiram um 
recorde de 105% do PIB de 2002, 
enquanto que a média do endivi- 
damento das seis principais 
economias europeias é de 80%. 
De acordo corn a mesma fonte, a 
situaçâo das empresas portugue- 
sas «ajuda a justificar a enorme 
quebra no investimento privado e 
o “enigma” para o atraso na 
retoma econômica» de Portugal. 
No entanto, a situaçâo das princi- 
pais economias europeias também 
nâo é a melhor. Segundo o DN, 
«as empresas sediadas na 
Alemanha, Itâlia, França Bélgica, 
Espanha e Finlândia estâo de tal 
maneira endividadas que nâo con- 
seguem constituir novos fundos 
para relançar investimento e gerar 

empregos». Uma situaçâo, segun- 
do a OCDE, agravada corn o pôs- 
guerra. 
Em relaçâo a Portugal, o estudo 
do FMI référé que o endividamen- 
to começou em 1998, apôs as 
sucessivas baixas nas taxas de juro 
e em vésperas da entrada na 
moeda ünica e desde entâo foi 
sempre a subir. 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

Moçambique: 

Homens armados da Renamo 
vandalizam Maringue 

s. Tomé e Principe: 

Homens armados da Renamo, a maior 
força polîtica da oposiçâo em 
Moçambique, posicionados no distrito 
de Maringue, no centro do pais, sâo acu- 
sados de estarem, desde segunda-feira, a 
protagonizar actos de vandalismo, que 
incluem espancamentos contra a popu- 
laçào local. 
A acusaçâo nesse sentido foi feita pelo 
partido Frelimo a nivel da provincia 
central moçambicana de Sofala, acres- 
centando que um membro do partido 
no poder foi uma das vitimas de espan- 
camentos. A Frelimo acusa ainda aque- 
les homens de terem queimado a sede 
do circulo desta formaçâo polîtica em 
Canxixe. 
Entretanto a Renamo réfuta as 
acusaçôes, alegando ser uma manobra 
da Frelimo corn o intuito de dispersar os 
votos da oposiçâo nos prôximos 
escrutinios. 
De acordo corn o primeiro-secretario da 
Frelimo em Sofala, Filipe Paunde, 
alguns membros da Renamo, incluindo 
ex-guerrilheiros que, neste momento se 
encontram posicionados em Maringue, 
deslocaram-se para o Comité do Circulo 

da Frelimo em Canxixe, onde, sem jus- 
tificaçôes palpâveis, queimaram a referi- 
da sede e a bandeira da Frelimo. 
O jornal “Notîcias” reporta citando 
Paunde, que no meio desta confusâo, os 
militantes da Renamo espancaram um 
membro sênior da Frelimo Baptista 
Nhassine, sob pretexto de que o mesmo 
inviabiliza as acçôes deste partido da 
oposiçâo naquele local. 
Paunde revelou que a vitima foi levada 
para a base da Renamo nâo se sabendo 
o que esta a acontecer no interior da 
mesma. Ele suspeita que estejam a con- 
tinuar corn os espancamentos. 
Comentando a situaçâo, o lider da 
Renamo, Afonso Dhlakama, de visita a 
zona norte de Sofala, refutou as 
acusaçôes, indicando que "virou moda 
inventar mentiras, sobretudo que tem a 
ver corn os homens armados de 
Maringue, quando estamos prôximos de 
eleiçôes". 
Ele disse que nada esta a acontecer de 
errado em Maringue e que a "saüde do 
partido vai de vento em popa". 
Dhlkama disse, ainda, que nâo estava 
interessado em falar sobre o assunto. 

Tel.: (416) 534-3653 
Fax: (416) 534-0108 
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Tem serviço complète de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS TECTOSDE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

•AUTO GLASS - VIDROS 

Manuel (Manny) 

Mendonça e o seu 

pessoal convida-os 

a visitar as suas 

intalaçôes e a 

usarem os seus 

serviços. 

BAD doa cinco milhôes de 
dolares para combate à pobreza 
o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) concedeu a S.Tomé e Principe 
cinco milhôes de dolares (4,1 milhôes 
de euros) para o periodo 2005/2007 e 
apoio ao desenvolvimento do pais. 
O facto foi anunciado pelo director 
executivo da instituiçâo bancaria naque- 
le estado africano Mouhamed 
Medjekouke. 
A saida de um encontro corn a 
primeira-ministra sâo- tomense. Maria 
das Neves, Medjekouke sublinhou que 
este valor enquadra-se na polîtica gover- 
namental sâo-tomense de combate à 
pobreza, numa perspectiva do desen- 
volvimento do pais. 
Além da reforma econômica do 

arquipélago e do apoio institucional, 
Medjekouke realçou que o projecto 
elaborado pelo BAD, em colaboraçâo 
corn outros parceiros de desenvolvi- 
mento, visa, sobretudo, financiar pro- 
gramas do sector social. 
Outras areas prioritârias para investi- 
mento destas verbas sâo a Saüde, 
nomeadamente a luta contra a malaria 
e contra a propagaçâo da Sida, e a 
Educaçâo corn uma forte aposta na for- 
maçâo de quadros docentes. 
No sector econômico, o projecto pré- 
tende relançar a Agricultura, a Pesca e 
a criaçâo de gado e apoiar o processo 
para a exploraçâo de petrôleo no largo 
do arquipélago. 

Zimbabwe: 

Governo investiga alegada tortura de mercenàrios 
o governo zimbabweano acaba de criar 
uma comissâo de inquérito para apurar 
alegaçôes de tortura apresentadas por um 
grupo de mercenaries detidos em Março 
no aéroporté local quando se dirigiam à 
Guiné Equatorial para suspostamente 
prepararem um golpe de Estado. 
O grupo, integrado por individuos de 
varias nacionalidades da regiâo, foi detido 
apôs a sua entrada no Zimbabwe a sete de 
Março para se abastecerem de armamento 
corn destine àquele Estado africano rico 
em petrôleo. 
Foram acusados de violarem varias leis, 
incluindo migratôrias, de segurança e 
sobre armas de fogo, o que pode levar até 
à pena capital em caso de condenaçâo. 

Dezoito dos 70 mercenaries suspeitos 
apresentaram queixas de tortura contra os 
seus captures zimbabweanos, obrigando o 
governo a criar a comissâo de inquérito. 
Eles alegam terem sido atacados e sub- 
mergidos na âgua durante os interro- 
gatôrios por agentes da Segurança na sua 
prisâo na capital zimbabweana, Harare. 
De acordo corn o ministre zimbabweano 
da Justiça, Patrick Chinamasa, a comissâo 
de inquérito foi criada "para se apurar as 
circunstâneias em que foram praticados os 
tais ataques, corn vista a tomarem-se as 
medidas disciplinares que se imponham 
contra os agentes penitenciârios identifica- 
dos pelos mercenàrios como autores dos 
assaltos." 

Timor-Leste: 

Xanana Bnsmâo em Visen a partir de dnmingn 
O Présidente de Timor-Leste, Xanana 
Gusmâo, chega domingo a Viseu para 
participar no I Congresso Bienal 
sobre "A Lingua Portuguesa na 
CPLP", organizado pelo Institute 
Piaget. 
O programa da visita foi apresentado 
pelo coordenador do congresso, 
Fernando Paulo, que espera que nos 
quatre dias que Xanana Gusmâo vai 
passar nesta regiâo do centro de 
Portugal "o sonho" de o Institute 
Piaget criar uma universidade em 
Timor-Leste dê os primeiros passes 
para a concretizaçâo. 
"Timor faz parte do sonho do poeta 
Oliveira Cruz (présidente do Institute 
Piaget). Ele nâo désisté desta ideia", 
afirmou o também responsâvel do 
Centro de Investigaçâo em Lingua 
Portuguesa do Institute Piaget. 
Fernando Paulo lembrou que o 
Institute Piaget esta jâ instalado em 
Angola e Cabo Verde, em Julho inau- 
gurarâ a primeira fase da universi- 
dade de Moçambique e que hâ jâ estu- 
dos para que o mesmo aconteça em S. 
Tomé e na Guiné Bissau. 
Na segunda-feira (dia 19), participarâ 

na sessâo de abertura do congresso "A 
Lingua Portuguesa na CPLP", intitu- 
lado "Sonhar e realizar em 
Português", e depois sera recebido na 
Câmara Municipal e no Governo 
Civil de Viseu, seguindo à tarde para 
Santa Maria da Feira e Oliveira de 
Azeméis, onde réunira corn 
empresârios. 
A terça-feira (dia 20) sera inteira- 
mente dedicada ao congresso. De 
manhâ, na condiçâo de poeta, 
Xanana Gusmâo participarâ num 
painel sobre a lingua portuguesa e a 
criatividade poético- literâria e artisti- 
ca, ao lado da escritora Agustina 
Bessa-Luis, do dramaturgo Jaime 
Gralheiro, do actor José Rui Martins 
e do poeta Oliveira Cruz. 
No ultimo dia da sua estada em Viseu 
(dia 21), Xanana Gusmâo de manhâ 
vai visitar a regiâo do Douro, no norte 
do distrito, uma programaçâo que 
estâ a ser organizada pelo Governo 
Civil e pela Câmara de S. Joâo da 
Pesqueira. 
Depois seguirâ para Lisboa, para par- 
ticipar nas comemoraçôes do aniver- 
sârio do 25 de Abril. 
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Comunidade: 
Sexta-feira, dia 16 
-Abertura da 17“. Semana Cultural Madeirense na sede-social do Madeira lub, em 
Toronto. O encerramento sera dia 24. Artesanato, gastronomia, folclore, fado e 
bailes. Convidado de honra, o Présidente dos Municipios da Madeira, Dr. Savino 
Correia. Informaçôes: 416 533-2401. 

Sàbado, dia 17 
-Noite de fado na Casa do Alentejo de Toronto. Os fadistas que queiram partici- 
par serâo acompanhados por Manuel Moscatel e Tony Melo. Info: 416 537-7766, 
ou 537-0574. 
-Pesta dos Finalistas da Escola Portuguesa de Hamilton, no salâo da Igreja de 
Sta.Maria. Baile corn o conjunto Jovem Império. Info: 905 527-7918. 
-Noite Regional no Asas do Atlântico, corn as Sopas do Espirito Santo. 
Variedades corn o Laurénio Bettencourt, vindo da California. Réservas: 
416 532-3649. 
-Pesta do 28° Aniversârio do Lusitânia de Toronto, corn inicio as 19h00. Jantar e 
baile. Info: 416 532-3501. 
-Jantar de homenagem a sôcios do Sporting Português de Toronto, e entrega de 
emblemas e galardôes aos sôcios mais antigos. Animaçâo corn Artur Purtado. 
Info: 416 763-1707. 
-6°. Jantar anual da Luso-Can Tuna no Dundas Banquet Place. Noite dedicada à 
cançâo portuguesa, o fado, corn artistas locais e uma especial actuaçâo da Luso- 
Can Tuna. Info: 416 569-6981, ou 416 854-1893. 
-Baile do Chapéu de Palha no Angrense de Toronto, corn Os Vadios. 
Info: 416 537-0952. 
-Baile no Graciosa C. Centre com o DJ-No Stop. Info: 416 533-8367. 
-Baile do Sôcio no CCPM. Baile com o conjunto Tabu. Info: 905 286-1311. 
-Teatro na Igreja de Cristo Rei, em Mississauga- "Peça de Teatro Cômica", pelo 
Grupo Os Alegres. Inicio às 19h30. Informaçôes corn José Maria: 905 270-1133. 
-O Grupo de Amigos da Praia da Vitôria realiza uma conferência de imprensa às 
19h00, na Adega do David Correia, para apresentaçâo dos représentantes da 
Câmara da Cidade da Praia e da Comissâo de Pestas do Concelho. Info: 
416 435-4969. 

Domingo, dia 18 
-Realizaçâo do "Pestival da Cançâo CIRV2004" na PPtv, à partir das 17h00. 
-Jessica Amaro apresenta o seu ultimo trabalho gravado no Oasis Convention 
Hall, corn inicio às 13h00. Informaçôes e réservas: 905 549-8072. 
-Baile dos Seniores e aniversârio do Grupo Coral e Rancho Polclôrico do Amor 
da Pâtria. Depois do almoço haverâ variedades e baile. Info: 416 535-2696. 
-Pesta do Chicharo da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de S. 
Sebastiâo. Jantar, dança do Carnaval e baile. Info: 416 651-0190, ou 416 531-1210. 
-A Associaçào Cultural do Minho realiza um jantar na sede-social, de apoio ao 
Hospital das Crianças de Toronto. Informaçôes: 905 271-169, ou 416 658-6079. 

Terça-feira, dia 20 
-Eleiçôes na FPCBP, na Galeria Corte Real, às 18h30. Info: 416 537-8874. 

Sàbado, dia 24 
-Noite de Gala no Vasco da Gama de Brampton, com inicio às 19h00. Jantar, 
entrega de Certificados de Mérito a Profissionais e Voluntàrios, e Boisas de 
Estudo aos jovens lusos de Brampton. Informaçôes e réservas, contacte Lurdes 
Amaral: 416 867-6548. 
-Jantar e convivio do Comité de Angariaçâo de Fundos para o Centro Social 
Paroquial de Angeja, na Casa das Beiras, corn a presença do Reverendo Padre 
Querubim da Silva. Sorteio, Leilôes, e Baile corn o conjunto Chaves D'Ouro. 
Info: 416 604-8539, ou 416 656-1553. 
-Baile da Primavera da Irmandade do Espirito Santo de Santa Maria dos Anjos, 
corn jantar às 19h00. Baile corn o DJ-5 Stars. 
Info: 416 658-0131, ou: 416 652-6787, ou ainda: 416 533-2027. 
-Serâo Minhoto no FCP de Toronto, corn papas de Sarrabulho e Rojôes à 
Minhota. Concertinas, desgarradas e cantares ao desafio. Info: 416-536-2921. 
-Jantar e variedades no Vitôria de Setûbal de Toronto. Presença do cantor Luiz 
Bonanza. Info: 416-534-4417. 
- Celebraçâo do 25 de Abril na Casa do Alentejo corn jantar, Grupo de Cantares 
dos alunos da Escola de York, exposiçâo de desenhos sobre o meio ambiente e 
variedades corn Porfirio Ribeiro, Carlos Borges e os Grupos Corais da Casa do 
Alentejo. Réservas: 416-537-7766 ou 416-537-0574. 

Sexta-feira, dia 30 
-'Jantar da Primavera" da Academia do Bacalhau de Toronto, no New Casa 
AbrU, às 19h30. Réservas: 905 427-9923, ou 905 281-2000, ou 416 465-6814 

Boletlm ACO-Informativo comemora aniversârio 
No proximo dia 5 de Abril, às 16h00, na Informativo. 
sede-social da Comunidade Angolana do Para mais informaçôes; 416 588-8800, ou 
Ontârio-ACO, no 1685 Dundas St. W., E-mail: acoinformativo@yahoo.ca 
em Toronto, tem lugar a comemoraçào Parabéns, e um obrigado sincero pelo 
do lo. Aniversârio do Boletim ACO- convite enviado. 

CAMLAC PONTIM: 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e finauciamento exceleute  

S[EW[P®E [EM (£QMA ®(D© 
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Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, fînanciamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecâvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

Procura carro usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 com José da Costa o 
Addison on Bay 

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

Telefone: 416-964-3211 
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"0 turismo é uma aposta para ganhar" 

Para dar a conhecer o programa das 
Sanjoaninas'2004, estiveram em Toronto o 
Dr. Sérgio Avila Présidente da Câmara de 
Angra do Heroismo e, Rodrigo Avila, 
Présidente da Comissâo das 
Sanjoaninas'2004. Visitaram o Lusitania e 
o Angrense de Toronto, o Pepper's Cafe e, 
também, alguns Ôrgâos da Comunicaçâo 
Social, onde foram entrevistados e salien- 
taram os apectos mais atractivos da festa 
de 2004 na cidade Patrimônio Mundial. 
Este ano, sob o tema "Angra Brava Mansa 
Flor", as Sanjoaninas'2004 têm lugar de 18 
a 27 de Junho, banhando Angra do 
Heroismo de mùsica, animaçâo a toda a 
hora e alegria sem limites. Marchas san- 
joaninas, touradas, touradas à corda, 
exposiçôes, teatro, filarmônicas, activi- 
dades desportivas, aeromodelismo, fol- 
clore, fogueiras e marchas de Sâo Joâo, 
arraial popular, procissâo de Sâo Joâo, 
espera de gado no Alto das Covas e em 
Sâo Pedro, transmissâo dos jogos do 
Euro'2004, e milhares de Tascas para feli- 
cidade dos foliôes. Dialogâmos corn os 
ilustres visitantes. Rodrigo Avila, mostrou- 
se confiante no êxito das festas mas mani- 
festou-nos a sua apreensâo porque "as 
Sanjoaninas cresceram tanto que é impos- 
sivel realizâ-las nos dias de hoje sem o 
apoio da Câmara Municipal e dos visi- 
tantes que nos ajudam corn a sua presença 
e divisas. O Comércio local nâo tem possi- 
bilidades de suportar os custos de agora...". 

Também registâmos as opiniôes do Dr. 
Sérgio Avila, um homem que compreende 
a época em que vivemos... 
JMC - Angra do Heroismo, a cidade 
patrimônio, tem vindo a progredir nos ülti- 
mos anos. Que aspectos realçaria como os 
mais importantes desse progresso? 
Dr. Sérgio Âvila - Creio que estamos 
num processo de desenvolvimento e pro- 
gresso muito significativo e que tem sido 
uma referência nos Açores, ao nivel das 
infraestruturas, em todas as areas, meis 
corn particular incidência sobre a nova 
aposta que os Açores têm neste momento, 
ou seja, a actividade econômica. Esta 
actividade econômica tem base no turismo 
que é, por sua vez, o pilar fundamental no 
desenvolvimento da regiâo. 
JMC - O ser cidade patrimônio mundial 
traz vantagens para Angra do Heroismo? 
Dr. Sérgpo Avila - É muito vantajoso do 
ponto de vista de imagem, de marca, de 
promoçâo e, particularmente, ao nivel de 
conjunto de factores que sâo assegurados e 
que nos garantem uma dimensâo signi- 
ficativa. 
JMC - Entretanto, deslocou-se novamente 
a Toronto para promover mais uma ediçâo 
das Sanjoaninas. Como esta o programa 
deste ano? 
Dr. Sérgio Avila - Hâ algumas coisas 
novas para este ano. Alias, o ano de 2003 
ficou referido como Angra do Heroismo 
na moda. Foi um ano muito importante 

garantia do Dr. Sérgio Avila, Prosidonte da Câmara Municipal de 
Angra do Heroismo, llha Terceira. 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto, !Çaro, Ponta 

Delgada e Terceira nos 
modernos Airbus iCsiO/SOO 

da Sata International. 

Marque jâ a sua viagem 

Exija você merece. 

Prefira a SATA EXPRCSS, 
contacte o S'eu ogen'te ae viagens 

pava veçevvar a çua paççagem. 

por ter ficado marcado pela inauguraçâo 
do Centro Cultural de Congresses, o 
maior dos Açores e um dos maiores do 
pais nessa area. Este ano, as Sanjoaninas 
vâo reforçar essa imagem porque é cada 
vez mais dificil inovar e melhorar o pro- 
grama. No entanto, acho que vamos con- 
seguir esse objective, particularmente 
através da introduçâo de alguns factores, 
nomeadamente através da grande aposta 
em bandas internacionais. Deixâmos, um 
pouco, o mercado português porque jâ por 
lâ tinham passade todos os grupos por- 
tugueses de qualidade. Temos, assim, algu- 
mas bandas de referência, a nivel mundial, 
como é o caso dos Simple Minds, os 
Whalers. É claro que também grandes 
artistas portugueses, como é o caso do 
Herman José, os Clâ, a Mafalda Arnauth, 
enfim... Hâ uma diversidade de grandes 

espectâculos e qualidade. Por outre lado, a 
feira dos touros, que é a maior do pais, este 
ano conta corn as principais figuras de 
toureiros mundiais; Sérgio Jimenez, o 
Diego Ventura e todos os portugueses. 
Nâo podemos esquecer a jâ tradicional 
feira de S. Joâo, as marchas e todos os 
figurines que embelezam estas festas. 
JMC - A dupla habituai, composta por 
Carlos Alberto Moniz e Alamo de 
Oliveira, jâ compôs a marcha? 
Dr. Séigio Avila - Pelo 29° ano conse- 
cutive. A marcha deste ano jâ estâ à dis- 
posiçâo e serâ mais uma marcha de referên- 
cia das Sanjoaninas que marca as festas. 
JMC - Em que data sâo as Sanjoaninas 
deste ano? 
Dr. Sérgio Âvila - De 18 a 27 de Junho. 
Dez dias, vinte e quatre horas por dia, em 
festa. 
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JMC - Ao mesmo tempo, realiza-se, no 
continente, o Europeu de futebol. Crê que 
este evento vai afectar, de algum modo, a 
ida de muitos portugueses residentes no 
estrangeiro - e até mesmo no continente 
português - até à ilha Terceira? 
Dr. Sérgio Avila - Nâo. Pelo contrârio, 
creio que vai permitir a afluência de mais 
pessoas e nos também estamos preparados 
porque vamos ter na cidade dois écrans 

gigantes corn grande dimensâo, onde dare- 
mos às pessoas a possibilidade de estar na 
festa a assistir os jogos de futebol. 
JMC - Fala-se também da possibilidade 
de termos as marchas da diaspora. De que 
se trata? 
Dr. Sérg;io Avila - Sim, é uma expe- 
riência nova e intéressante. Trata-se de 
uma iniciativa da Direcçào Regional das 
Comunidades. Este ano, vai desfilar na 

noite de S. Joâo uma marcha - a marcha 
das comunidades - que consegue trazer 
migrantes de todos os locais onde se 
encontram açorianos. E algo de inovador 
e trata-se, também, de uma marcha de 
Carlos Alberto Moniz e Alamo de 
Oliveira. Portante, sera uma marcha feita 
corn pessoas que vêm das quatre partes do 
mundo. 
JMC - Mudando para o campo politico, 
com a aproximaçâo de eleiçôes, como vê o 
panorama neste momento? 
Dr. Sérgio Âvila - Creio que, neste 
momento, a questâo jâ esta praticamente 
clarificada; todas as sondagens de grande 
dimensâo que têm sido feitas, assim como 
os respectives resultados, sâo unânimes 
em concluir que estas eleiçôes vâo clara- 
mente reforçar a maioria que o actual 
governo regional tem. Sobre isso, pense 
que ninguém tem düvidas. 
JMC - Nove ilhas sâo nove monumentos 
e, como tal, surgem sempre rivalidades e 
problemas que necessitam ser resolvidos. 
Como membre do partido actualmente no 
poder, crê que o governo regional poderia 
ter feito mais e/ou melhor? 
Dr. Sérgio Avila - Em tudo o que se faz, 
é sempre possivel fazer-se mais porque se 
assim nâo fosse, nâo era necessârio haver 
eleiçôes, governos ou partidos. Hâ sempre 
novos desafîos. O que é importante referir 
é que por cada novo desafio significa que 

houve resoluçâo de uma questâo antiga. É 
nesse processo continue de desenvolvi- 
mento que se fazem as sociedades e que 
avançam corn naturalidade. 
JMC - O que diria a todos os portugueses 
aqui residentes, sobretudo agora que se 
aproximam as Sanjoaninas? 
Dr. Sérgio Âvila - Ainda hâ pouco pen- 
sava que este é o sétimp ano consecutive 
que venho a Toronto, por altura das 
Sanjoaninas. Corn tudo isto jâ começa a 
parecer que somos uma familia porque 
vivemos isto num âmbito de familiaridade. 
Nesse contexte, gostaria de fazer o convite 
muito sincere para que nos visitem 
durante as Sanjoaninas, mas também 
noutras alturas do ano. Em segundo lugar, 
gostava de dizer que estamos a construir, 
cada vez mais, uma terra de oportu- 
nidades, uma terra de future, de desen- 
volvimento e, nesse contexte, essa terra é 
para todos aqueles que delà quiserem 
usufruir, quer por pouco ou muito tempo. 
Obrigado por tudo. Felicidades. 

Bom, agora sô nos resta adquirir o bilhete ' 

e partir para a Ilha Terceira. Angra do 
Heroismo - ANGRA BRAVA BRANCA 
FLOR-, esta de braços abertos para que 
desfrutem da beleza da terra, os sabores 
dos petiscos e a alegria da festa. 
Sanjoaninas'2004, espera por nos! 

JMC/Ana Fernandes 

Questôes ambientais preocupam Jorge Sampalo 
Jorge Sampaio diz que é necessârio com- 
bater fundamentalismos corn uma dis- 
cussâo séria. É a resposta do Présidente 
da Repùblica ao manifesto de varias per- 
sonalidades ligadas ao ambiente. O 
documente révéla varias preocupaçôes 
corn o future da Réserva Ecolôgica 
Ambiental e da Réserva Agricola 
Nacional. 
A necessidade de uma discussâo alarga- 
da sobre o future da Réserva Ecolôgica 
Nacional (REN) e da Réserva Agricola 
Nacional (RAN) foi suscitada por 
Francisco Ferreira, da organizaçâo 
ambientalista Quercus, no decorrer das 
jornadas do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentâvel que Jorge 
Sampaio estâ a efectuar nos distritos de 
Castelo Branco e Portalegre. 
O dirigente da Quercus divulgou um 
manifesto assinado por um conjunto de 
cidadâos, incluindo Gonçalo Ribeiro 
Teles, Luisa Schmidt e Viriato 
Soromenho Marques, que acusa o 
ministério do Ambiente de esconder um 
estudo encomendado recentemente ao 
Institute Superior de Agronomia sobre 

as réservas. 
Os subscritores do 
documente consider- 
am que "os sinais de 
secretismo" dados 
pelo ministério "legi- 
timam düvidas sobre 
a forma, objectives e 
motivaçôes que têm 
presidido até agora à 
elaboraçâo de docu- 
mentes base da dis- 
cussâo". 
Jorge Sampaio 
aceitou comentar o 
documente para 
dizer que "tudo o que 
é debate é muito 
importante", mas sublinhou a necessi- 
dade de "fazer corn que os parques natu- 
rais sejam orgemismos vivos". 
"Isto nâo pode ser uma réserva total de 
norte a sul do pais", alertou o chefe de 
Estado insistindo na necessidade de um 
equilibrio entre a preservaçâo do meio 
ambiente e o desenvolvimento do pais. 
O ministro do Ambiente, Amilcar 

Theias, que acompanha o Présidente, 
rejeitou os argumentos avançados pelos 
subscritores do manifesto, garantindo 
que nâo hâ qualquer secretismo por 
parte do Governo em relaçâo ao estudo 
em causa. 
"E um trabalho técnico que nâo estâ 
finalizado", sublinhou Amilcar Theias, 
assegurando que "a seu tempo haverâ a 
discussâo pùblica". 

INATEl abre portas a émigrantes e associaçëes no estrangeiro 
A admissâo de émigrantes 
como sôcios e a filiaçâo de 
associaçôes portuguesas no 
estrangeiro sâo os principals 
pontos do protocolo que o 
INATEL e o Conselho das 
Comunidades Portuguesas 
assinaram em Lisboa. 
No quadro do protocolo, o Instituto 
de Ocupaçâo de Tempos Livres dos 
Trabalhadores (INATEL) passa a 
admitir como sôcios os portugueses 
residentes no estrangeiro corn isençâo 
do pagamento de taxa de inscriçâo. 
O acordo prevê ainda a filiaçâo de 
associaçôes das comunidades por- 
tuguesas em condiçôes de igualdade 
corn as colectividades corn sede no ter- 
ritôrio nacional, comprometendo-se o 

INATEL a estudar formas de apoio 
turistico, desportivo e cultural a essas 
associaçôes. 
Deverâ ainda criar na revista "Tempo 
Livre" uma rubrica dedicada à pro- 
blemâtica da diâspora portuguesa corn 
a designaçâo "Rota da Lusofonia". 
O Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CCP), que esteve repre- 
sentado na cerimônia de assinatura 
do protocolo pelo présidente do seu 
Conselho Permanente, Antônio 
Almeida e Silva, assumiu a respon- 
sabilidade de divulgar nas suas publi- 
caçôes o apoio concedido pelo INA- 
TEL às comunidades portuguesas e 
ao seu movimento associativo. 
A aplicaçâo do acordo, que vigora 
durante um ano, serâ acompanhada 

por uma comissâo mista composta 
pelos présidentes das duas instituiçôes 
e mais dois représentantes de cada 
uma das estruturas. 
A ideia de estabelecer o acordo de 
cooperaçâo partiu do prôprio 
Instituto de Ocupaçâo de Tempos 
Livres dos Trabalhadores que em 
Novembro, durante a reuniâo do 
Conselho Permanente do CCP, se 
deslocou à Assembleia da Repùblica, 
para apresentar uma proposta nesse 
sentido. 
O Conselho das Comunidades 
Portuguesas, ôrgâo consultivo do 
Governo para as questôes da emi- 
graçâo, é composto por 96 elementos 
e tutelado por um Conselho 
Permanente de 15 conselheiros. 

Pescador espanhol 
em tribunal 
O pescador espanhol que começou a 
ser julgado em Vila Real de Santo 
Antônio justificou a desobediência às 
ordens de paragem das autoridades 
portuguesas e subséquente fuga. 
Agostin Garcia alegou que nâo perce- 
beu que se tratava da Policia 
Maritima. 
A aeçâo policial ocorreu na madru- 
gada de 8 de Maio de 2003 quando 
duas lanchas da Marinha Portuguesa 
detectaram a tripulaçâo do "El 
Ladrillo" a pescar ilegalmente em 
âguas algarvias. As autoridades pro- 
cederam à apreensâo do barco e à 
detençâo do mestre, Agostin Garcia. 
O pescador nâo terâ acatado as 
ordens de paragem das autoridades, 
o que obrigou os agentes a utilizar a 
força para apreender a embarcaçâo. 
O mestre do barco andaluz esteve 
preso preventivamente durante très 
meses em Faro, acabando por ser 
libertado no inicio de Agosto sob 
uma fiança de 25 mil euros. 
Agostin Garcia disse em tribunal que 
nâo reconheceu a Policia Maritima, 
uma vez que os agentes estavam vesti- 
dos de negro e corn capuzes e nâo 
corn o respective uniforme. 
A informaçâo foi depois confirmada 
por uma das testemunhas de 
acusaçâo, o agente que deu a ordem 
de paragem através do megafone, 
que disse que, no momento da abor- 
dagem, os militares estavam vestidos 
corn um blusâo denominado "passa 
montanha", que tapava as caras e sô 
deixava a descoberto os olhos e a 
boca. 
O mestre do "EL Ladrillo" negou 
ainda ter agredido fisicamente os 
militares, conforme consta na 
acusaçâo. 
Segundo o juiz que preside ao colec- 
tivo que estâ a julgar o caso, Jorge 
Langweg, a embarcaçâo apreendida 
continua parada no porto de Olhào 
e a decisâo de libertâ-la competirâ 
ao comandante daquela Capitania e 
nâo ao tribunal. 
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lUSOlOGIAS 
Ensaio sohre a preguiça 

O negativismo nâo deve 
ser exaltado. Da mesma 
forma que o sentimento 
miserabilista deve ser com- 
batido. 

Quando alguém corn o 
destaque de José Saramago 
vem à ribalta levantar celeu- 
ma sobre qualquer assunto, 
o nosso computador cefâlico 
deve recolher o mâximo de 
dados dessa celeuma e tratâ- 
los de forma inteligente. 
Muitos de nos, podemos obviamente 
nâo estar de acordo corn opiniôes 
balizadas nesta ou naquela ideologia, 
mas o facto é que sâo opiniôes a escutar, 
debater e que nos fornecem novos dados 
que podem sempre contribuir para o 
bem comum. 

José Saramago tenta sacudir o sis- 
tema politico, chamando a atençâo 
sobretudo para o que deixou de fun- 
cionar, quer seja por inércia, desmazelo 
ou abuso. E fâ-lo de forma lûcida, com- 
preendendo que o sistema ideal, per- 
feito, é utôpico. Que tudo o que podere- 
mos fazer, sera protestar civica e ordeira- 
mente contra tal discrepânda, maléfica 
para todos. E que uma das formas de o 
fazer, é exactamente utilizando a princi- 
pal arma do sistema vigente - o voto. E 
Saramago nâo esconde a sua con- 
tradiçâo, ao apelar para o voto em bran- 
co, porque deseja sobretudo fazer sobres- 
sair a necessidade de mostrar cartâo 
amarelo aos eleitos das democracias 
mundiais, sublinhando-lhes a forma abu- 
siva de como banalizam a confiança 
social. E Saramago fâ-lo corn plena 
consciência dos principios enunciados 
nas ciências politicas modernas. Nâo 
proclama qualquer atitude revolu- 
cionâria na sua perspectiva mais genui- 
na. A sua rebeldia é a voz do sentimento 
que cada vez mais se vai vinculando em 
cada cidadâo, ao sentir-se traido na defe- 
sa de uma causa comunitâria, reflectin- 
do isso num grito de paragem para 
repensar o futuro. 

José Saramago pode muito bem ser 
todos e cada um de nos, que vemos a 
nossa impotência crescer perante dis- 
torçôes promovidas pelos responsâveis a 
SâWfflVjaâfcTdpfesaTÈanvar-^  

Portugal, ao comemorar este ano as 
trinta primaveras duma revoluçào de 
ideias, tem o maior abandono escolar da 
Europa; 

Tem o maior numéro de mortos nas 
estradas, onde se conduz mais pelo «eu» 

Lusolo^as@HotmaiLcom 

do que pelo «outro» e corn 
o fundamental desrespeito 
pela prioridade; 

Tem o sistema de 
Justiça mais lento dos esta- 
dos de Direito ocidentais; 

O sistema de Saüde 
mais oneroso e menos efi- 
ciente dos sens parceiros 
europeus; 

A maior percentagem 
de empresas endividadas 
da Europa e a menor pro- 

dutividade. 
A Funçâo Püblica mais pesada e a 

menos produtiva em bénéficié do 
cidadâo. 

E a lista podia continuar... 
Por outro lado, algumas lamparinas 

surgem aqui e ali nesta escuridâo nega- 
tivista. 

Ganhou medalhas de ouro em 
Olimpiadas; 

Recordes desportivos em varias 
modalidades; 

O prôprio Saramago como prémio 
Nobel da Literatura; 

Inùmeros craques do desporto-rei. 
A lista aqui é mais curta, mas nâo 

sera de menor importância. 
Note-se que estes êxitos têm partido 

quase e sô das camadas mais desfavore- 
cidas. Quase sempre sem apoios de 
politicas estruturalmente dirigidas a 
esses cidadâos, como séria normal em 
qualquer sistema democrâtico. 

Ao tornar-se globalmente notâvel, 
José Saramago ganhou um estatuto van- 
tajoso, mas essa proeminência traz-lhe 
igualmente uma responsabilidade de 
participaçâo social de inegâvel valor. A 
sua interferência agora prova isso 
mesmo. Lançar o debate na sociedade, 
provocar a receptividade colectiva aos 
problemas do nosso tempo e repensar a 
construçâo melhorada do futuro de 
todos. 

Numa mâo aparentemente frâgil de 
cartas de jogo português sobre a mesa 
internacional, José Saramago é um dos 
nossos melhores trunfos, que usado na 
altura propria, sô nos pode beneficiar. 

Foi assim corn Amâlia, Eusébio e 
mesmo corn outro prémio Nobel por- 
âoatâdo pelo Tegime salazarista. Foi 
assim corn Carlos Lopes e Rosa Mota e 
continua sendo corn outras. 

Pais de contrastes, este berço à beira 
mar plantado... 

(lusoïogias@hotmatLcom) 

Parada do DIA DE PORTUGAl 

NVII Semana Cultural Madeirense de 
16 a 24 de Abrii 
Jâ faz parte da nossa vivência nesta mega- 
cidade de Toronto, a Semana Cultural 
Madeirense que, durante vârios dias, 
oferece convivio, exposiçôes de artesana- 
to, bordados e pintura, gastronomia corn 
muitos e saborosos pitéus, tais como, 
espetada à madeirense, carne em vinho e 
alhos, sandes, peixe espada preto, milho 
frito, etc., também folclore e müsica tradi- 
cional corn artistas locals, fado, e bailarico 
diârio. 
A abertura terâ lugar SEXTA-FEIRA, 
DIA 16, às ZOhOO, corn o içar das ban- 
deiras e entoaçâo dos hinos, por iriémbros 
do Rancho Madeirense e da Luso-Can 
Tuna, acompanhados pelo trompetista 
Tony Silveira. Cerimônia de boas vindas 
corn um "Madeira de Honra", seguindo-se 
actuaçôes do Rancho Folclôrico 
Madeirense e da Luso-Can Tuna, bufete- 
regional e animaçâo, corn o DJ-Jorge 
Carvalho. Entrada gratis. 
SÂBADO, DIA 17, abertura às 18h00, 
corn a Noite Madeirense, jantar e palestra 
com o Dr. José Savino Correia, Présidente 
da Associaçâo dos Municipios de da 
Regiâo Autônoma da Madeira. Segue-se 
actuaçâo de artistas madeirenses, Jorge 
Carvalho e Filipe Carvalho, e vinda dos 
EUA, a fadista Maria Alves, acompanha- 
da por Nuno Cristo e David Freitas. 
Sôcios: $15. dôlares. Nâo sôcios: $18. 
dôlares. Crianças: $5. dôlares. 
DOMINGO, DIA 18, Tarde Folclôrica, 
corn os Ranchos da Casa da Madeira, do 
Transmontano, dos Cantares e Bailares de 
Sâo Miguel e o de Oshawa. 
Palestra pelo Dr. José Savino Correia. 
Müsica corn Jorge Carvalho. Entrada 
grâtis. 
SEGUNDA-FEIRA, DIA 19, Dia das 
Bordadeiras e Obras de Vimes, onde 
poderâo apreciar a arte de bordar. 
Cozinha Regional com Caldeira e Milho. 
Entrada grâtis. 
TERÇA-FEIRA, DIA 20, Dia dos 
Municipios da Madeira e Porto Santo. 
Cozido à Madeirense. Actuaçâo de Jorge 
Carvalho. Entrada grâtis. 

QUARTA-FEIRA, DIA 21, Dia da 
Criança, corn concurso de desenho e 
entrega de prémios. Comida regional. 
Entrada grâtis. 
QUINTA-FEIRA, DIA 22, Dia da 
Juventude, corn o Grupo de Danças 
Mistas. Müsica corn Jorge Carvalho. 
Entrada grâtis. 
SEXTA-FEIRA, DIA 23, Noite Jovem, 
corn actuaçâo do artista Filipe Carvalho e 
do Grupo da Escola Portuguesa de Artes 
Marciais "Warriors Martial Arts 
Academy". Entrada grâtis. 
SÂBADO, DIA 24, encerramento da XVII 
Semana Cultural Madeirense corn jantar 
regional e actuaçôes dos artistas 
madeirenses. Décio Gonçalves, Joâo 
Neves e Salomé Gonçalves. Baile corn o 
DJ-Jorge Carvalho. Sôcios: $15. dôlares. 
Nâo sôcios: $18. dôlares. Crianças: $5. 
dôlares. 
Todos os dias, exposiçôes, filmes sobre a 
Madeira, comida regional e müsica para 
dançar. 
Informaçôes e réservas: 416 533-2401, ou 
416 656-5959. 
Nâo faltem. Conheçam melhor os 
madeirenses e a Madeira. Levem convosco 
amigos de outras etnias. Divirtam-se e 
sejam felizes. 

JMC 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontârio -ACAPO, infor- 
ma a comunidade portuguesa em gérai, 
que a PARADA da "17a. Semana de 
Portugal" se realizarâ no dia 5 de Junho 
de 2004, corn inicio às llhOO. 
O percurso da PARADA manter-se-â 

como habitualmente pela Dundas Street, 
corn inicio na Lansdowne e terminando 
na Bathurst Street, em Toronto. 
Para mais informaçôes sobre a "17“ 
Semana de Portugal", contactem pelo tele- 
fone: 416 536-5961, ou E-mail: 
acapo@on.aibn.com 

O viola-baixo do Conjunto Além Mar, 
Danny Chaves, natural de Sâo Miguel, 
celebrou no Jack & Gill, com a sua futu- 
ra mulher, Sandy Medeiros, natural da 
Ilha de Santa Maria, a festa da futura 
uniâo entre ambos, na companhia de 
familiares e amigos. 

A festa teve lugar no Jack & Giil, em 
Cambridge. Parabéns, Danny e Sandy. 
O casamento do jovem casai estâ pre- 
visto para o dia 31 de Julho de 2004. 
Que a felicidade vos acompanhe. 

Julio Gouveia 
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Vai a qualquer sucursal bcpbank, abre a tua coûta 

e para além de ganhares uma t-shirt ou rtiochila do bcpbaûk 

ficas automaticamente habilitado a ganhar um dos doze 

Grandes Prémios bcpbank - Rock in Rio Lisboa, que inclui: 

• Vîagein a Portugal 

• Bilhetés para todos os concertos do Rock in Rio Lisboa 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 

Para co»Côfr«r ni» rt«««s^ <3e Ofeita «mitada a »ô Oï^rte, «5m itfadas compr«ftnâiââs emm o« 18 e 30 anos. e vésa» 30 dte Main, 2004. 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV 

Cal' us at ’ S88-ROGERS1 

QROGERS 
Digital Cable 

unique muiticuiîu'a! programmirtg 

DE PORTUGAL SIC INTERNACIONÂ1 

Noticianos Diarios 

HERMAN SIC 
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4f fèim attarde " 
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Musi ça 

BRAGA X BENFICA 
Sabado., 17 de Abril as 13h45 

Tele novel as 
Des porto 

Jornal de Desporto - Diàrio 

Jogos do Benfica fora de casa 

Rrogramg "0 dia seguinte" ■ 3° feira 

Nova telenovelo 
exclusive FPtv 
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HAïR CARE SYSTEMS»TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionais! DE OLIVEIEA 

CEO 

m 
De Oliveira 

Skin Care Systems 

IRiOlUl A\IIN!DIA\ 

De Oliveira, tem a soluçàol f 
•Psoriase 
•Eczema •Resàcea 
•Merpes-Zûstez 
•iscerlaçâes 
•EerIRas nas Êâbles 
•Acné •Mezzugas 
•aescalezaçie ûa pela 

•Balhas 
•QuelmaPnras 
•MeraiPelas Ae aùelBas a Insectes 
•Pela cemicPesa, seca a escamesa 
•Dazes artlculazes a muscniazas 
•P6 De atleta 
•Fuzûncules 
•Certes a arranitâes 

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

I SUIA\ G101I 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira 

Hair Care Systems 

ESTÂ A PERDER CABELOf OU 
JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 

•Queüaüe 
cabelo 

•Seboneia 
•Psonase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, puriGcadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

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 
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M-11: mais duas detençôes em Madrid 
A pollcia espanhola deteve mais dois 
suspeitos marroquinos no âmbito das 
investigaçôes dos atentados terroristas 
em Madrid. 
De acordo corn fontes judiciais citadas 
pela AFP, as detençôes estâo rela- 
cionadas corn a prisâo de Found El 
Morabit, um marroquino que se rela- 
cionava corn pelo menos très alegados 
terroristas e a quem foi decretada prisâo 
preventiva. 
Quanto às ültimas detençôes, estas ocor- 
reram a sul de Madrid na localidade de 
Parla. Ao todo foram feitas cinco 
detençôes, entre as quais, très detidos 
saîram em liberdade. A policia descon- 
fia que um dos dois suspeitos, que con- 
tinuam detidos, é irmâo de um dos ter- 
roristas que se suicidou no dia 3 de 
Abril em Leganés. 

Detido na sexta-feira, pela terceira vez, 
sabe-se que El Morabit dividia um 
apartamento corn um dos suspeitos e foi 
também reconhecido por duas pessoas 
que iam num dos comboios alvo dos 
atentados. Para além disso, tinha 
também relaçôes prôximas com o 
“tunisino”, de quem se suspeita ser um 
dos cérebros do massacre de 11 de 
Março. 

Deciaraçoes de Sharon comprometem 
processo de paz 
Ariel Sharon comprometeu-se a manter o 
controlo de seis colonatos judeus na 
Cisjordânia. 
O anùncio foi feito durante uma deslo- 
caçâo ao colonato Maale Adumim, a este 
de Jerusalém, o quai, segundo Sharon, 
ficarâ sob o controlo de Israel. 
Hebron, Kiryat Arba e Gush Etzion, Ariel 
e Givat Zeev sâo os restantes colonatos 
abrangidos pelo piano do chefe de 
Governo de Telavive. 
Esta foi a primeira vez que o primeiro- 
ministro israelita referiu quais os 
colonatos judeus que vào permanecer sob 
o dominio de Israel. 
Cerca de 92500 israelitas vivem nestes 
seis colonatos. Outros 7500 vivem em 
enclaves na Faixa de Gaza, à semelhança 

do que acontece corn 1,3 milhôes de pales- 
tinianos. 
Por seu lado, o negociador palestiniano, 
Saeb Erekat, afirmou que “a manutençâo 
de seis colonatos na Cisjordânia significa 
todas as portas para processo de paz estâo 
fechadas”. 
Ariel Sharon viajou para Washington, 
onde vai discutir o seu piano corn o 
Présidente dos EUA, George W. Bush. 

Atentados na luropa 

Antonio Vitorino prevê mais 
atentados terroristes na UE 
o comissârio europeu para a Justiça e 
Assuntos Internos, Antonio Vitorino, diz 
que a Europa vai ser alvo de mais atenta- 
dos terroristas. 
"Nâo quero ser alarmista, mas estou con- 
victo que assistiremos a novos atentados 
terroristas na Europa", declarou Antonio 
Vitorino perante os deputados da 
Comissâo Parlamentar de Politica Externa 
e Assuntos Europeus. 
Na sua intervençâo, o comissârio europeu 
considerou que a luta contra o terrorismo 
"sera de longo prazo" e salientou que a 
principal deficiência dos paises da Uniâo 
Europeia ocorre nâo no piano legislativo, 
mas no capitulo da cooperaçâo opera- 
cional. 
"O terrorismo islâmico nâo pode apenas 
ser combatido corn cooperaçâo bilateral", 
justificou o ex-ministro socialista, depois 
de fazer uma alusâo ao facto de os princi- 
pals autores dos atentados de Madrid de 
11 de Março terem "fortes conexôes corn 
vârios paises europeus". 
"A cooperaçâo ao nivel de policias, 
serviços de informaçôes e tribunals tem de 
ser cada vez mais multilateral. Temos de 
abandonar a lôgica clâssica do pais que sô 
dâ informaçôes a outro se também tiver 
garantias de receber em troca infor- 
maçôes", apontou o comissârio europeu. 
No piano legislativo, tendo em vista o 
combate ao terrorismo. Antonio Vitorino 
reconheceu que a Uniâo Europeia "foi per- 
dendo progressivamente fôlego" à medida 

que se dissiparam os efeitos mediâticos 
résultantes dos atentados de 11 de 
Setembro de 2001 nos Estados Unidos. 
No entanto. Antonio Vitorino afirmou-se 
confiante que, até ao proximo mês de 
Junho, sera possivel conclüir o processo 
legislativo sobre combate ao terrorismo, 
embora tenha levantado dûvidas em 
relaçâo às competências projectadas para 
o futuro cargo de coordenador da Uniâo 
Europeia para o combate ao terrorismo - 
denominado "senhor terrorismo". 
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0 ]â tradicional e Indispensâvel "Festival da 
Cançâo cmV2004", val ter loger na f PtV 

no dia 18 de Abril. 
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Como habitualmente, os membros de Jiiri vâo estar distribui- 
dos nos estddios da FPtv (Juxi Principal) e também em 
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O Milénio MISCELÂiyiA Quinta-feira, 15 de Abril de 2004 19 

Manifestaçâo vai exigir medidas que 
acabem corn abusas sexuais de crianças 
Représentantes das très associaçôes que 
constituem a Plataforma "Nâo ao 
Abuso Sexual de Crianças" lamen- 
taram, em conferência de Imprensa, 
que mais de um ano apôs rebentar o 
escândalo de pedofilia da Casa Pia 
"nada de efectivo" esteja a ser feito 
"nem nada de estrutural" tenha sido 
alterado. 
Num manifesto que sera distribuido 
sâbado, a Plataforma critica a "tolerân- 
cia do Estado português ao sofrimento 
das crianças (15 mil ao cuidado de insti- 
tuiçôes) e aos sens abusadores" e ques- 
tiona O que fol feito para inverter a situ- 
açâo: nas escolas, por parte dos munici- 
pios e das comissôes de protecçâo de 
crianças e jovens em risco. 
Corn esta concentraçâo, a terceira no 
espaço de um ano, desde que surgiu a 
plataforma, a organizaçâo quer 
"chamar a atençào para a necessidade 
de protéger as crianças". 
Apontando o processo da Casa Pia 
como um barômetro de como sâo 
encarados os abusos sexuais em 
Portugal, Margarida Medina Martins, 

da Associaçâo das Mulheres contra a 
Violência, lamentou "a falta de justiça 
em tempo real" e condenou as "decisôes 
sem fundamentaçâo e a cumplicidade 
do sistema corn o que esta a acontecer". 
"O que se descobriu na Casa Pia mostra 
um sinal da corrupçâo politica e 
administrativa do Estado a respeito dos 
abusos sexuais contra as crianças", 
acusa o manifesto. 
Lamentando a "falta de sinais por parte 
do Governo para inverter a situaçâo e 
lutar contra os riscos em que vivem as 
crianças", a Plataforma pede aos por- 
tugueses que obriguem o "Estado cüm- 
plice" a "declarar solenemente que se 
quer redimir das suas responsabili- 
dades", actuando em conformidade. 
"Queremos que o Estado diga aos por- 
tugueses o que esta a fazer para proté- 
ger as crianças", continuou Margarida 
Medina Martins, lembrando as decla- 
raçôes do ministro da Segurança Social, 
Bagâo Félix, que prometeu uma 
inspecçào a todos os colégios corn cri- 
anças internadas, e exigindo saber o 
ponto da situaçâo. 

Suspeîtas na Procuradoria 
Cunha Rodrigues nâo comenta 
Cunha Rodrigues nâo comenta o 
escândalo que envolve a Procuradoria- 
Geral da Repüblica. Em causa esta a 
conduta de duas funcionârias da insti- 
tuiçâo, uma delas exerceu um alto 
cargo quando Cunha Rodrigues era 
procurador. 
De repente a Procuradoria assumiu o 
primeiro piano por razôes que contrari- 
am o âmbito das funçôes deste organis- 
me. Primeiro, a chefe da secretaria foi 
presa preventivamente por, alegada- 
mente, ser pivô de uma alegada rede de 
extorsâo que tinha por suposta vitima o 
ex-jornalista Artur Albarran. 
Depuis, a ex-secretâria-geral da 
Procuradoria e actual assessora princi- 
pal da instituiçâo, Maria Cristina 
Maltez, foi suspensa das funçôes no 
decurso de um processo disciplinar. E 
agora suspeita de usar o cargo para con- 
seguir empréstimos corn maior facili- 
dade. 

Cristina Maltez exerceu o cargo de 
topo, de secretâria-geral, até 1999 - ou 
seja, durante o tempo em que Cunha 
Rodrigues foi Procurador-geral da 
Repüblica. 
A ex-alta funcionâria da Procuradoria- 
Geral da Repüblica confessou, entre- 
tanto, ter uma relaçâo de amizade corn 
a sua ex-colega e igualmente alta ex- 
funcionâria da instituiçâo que entretan- 
to esta presa preventivamente. Mas 
Maria Cristina Maltez esclareceu 
que nada tem a ver com o caso que 
conduziu a amiga à cadeia de Tires. 
A SIC revelou, entretanto, a versâo de 
um abastado comerciante de Cascais 
que, alegadamente, terâ sido vitima da 
ex-secretâria-geral. Alega o comerciante 
que emprestou 50 mil euros a Maria 
Cristina Maltez. O empréstimo tem 
dois anos mas durante todo esse tempo 
nunca terâo existido quaisquer sinais 
de reembolso. 

Foto da semana 

Antes do jogo de hockey no ACC, na passada quinta-feira, dia 8 de Abril 
encontramos um jovem corn 10 pés de altura! Corn este nâo vamos aos figos. 

Mariza em Toronto 

A talentosa Mariza, ladeSêa por Joe Eustâquio 
Alexandre Beirâo, resp^^e aos jomalistas. 

A cada vez mais elegante, bonita e 
consciente das suas capacidades artisticas, 
Mariza, teve um encontro râpido corn os 
ôrgâos de informaçâo de lingua portugue- 
sa, na dependência do bcpbank na 
University e Dundas, antes da sua actu- 
açâo no Royal Winter Garden, com a 
lotaçâo esgotada. 
Registâmos para FPtv uma entrevista corn 
Mariza e uma saudaçâo para CIRV-fm. 
Na prôxima ediçâo de O Milénio poderâo 
1er e apreciar as suas opiniôes. 
Na saudaçâo à comunidade, Mariza, 
disse: 
-E bom voltar ao vosso convivio. Desejo 
sinceramente que continuem portugueses, 
a gostar das nossas coisas... Tenho notado 
por estes lados que os jovens falam muito 
pouco a lingua portuguesa. Nâo percam a 
nossa lingua, aprendam-na e perservem- 
na. Escutem e divulguem o fado... -depois 
de nos mostrar mais uma vez o seu sorriso 
feliz, acrescentou- A minha vida, um 

pouco por todo o lado, nâo permite 
grandes estadias junto dos portugueses 
mas, talvez no proximo Dia de Portugal 
em Toronto, eu possa estar convosco mais 
uns dias... Felicidades para todos e obriga- 
da pela vossa amizade. 
Ao nosso lado, sorridentes e confiantes, Joe 
Eustâquio (ACAPO) e Joâo Pedro Ruela 
(Agente de Mariza), a demonstrarem que a 
possibilidade "Dia de Portugal" é... quase, 
quase real! 
O Dr. Alexandre Beirâo, Présidente e 
CEO do bcpbank, tambérn se mostrou 
interessado no assunto. Mariza, Joe 
Eustâquio e Alexandre Beirâo, coadjuva- 
dos por Nuno Salgado, Ana Bailâo e Tina 
Antunes, extrairam um boletim do con- 
curso da viagem e estadia a Portugal para 
assistir ao Rock in Rio-Lisboa, que coube 
em sorte a Cathy Cova. 
As viagens sâo 12, ainda hâ muito a percor- 
rer no caminho da esperança... até Lisboa! 

JMC 

“Serviço e Resultadosr 

Independently owned and operated 

1 East Mall Cres., Toronto ON 
mmarques@trebnet.com 
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A poesia dos Calendàrios 
Bloco Poético de Notas 

- Selecçâo de JAG - 

MANUEL BANDEIRA 
VOU ME EMBORA PRA PASARCABA 

Vou-me embora pra Pasârgada 

La sou amigo do rei 

Lâ tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasârgada 

Vou-me embora pra Pasârgada 

Aqui nâo sou feliz 

Lâ a existência é uma aventura 

De tal modo inconseqüente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginâstica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro bravo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito a beira do rio 

Mando chamar a mâe-diâgua. 

Pra me contar histôrias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasârgada 

Em Pasârgada tem tudo 

E outra civilizaçâo 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepçâo 

Tem telefone automâtico 

Tem alcaloïdes à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para gente namorar 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de nâo ter jeito 

Quando de noite me der 

Vontade de me matar 

Lâ sou amigo do rei 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasârgada. 

(in "Bandeira a Vida ItUeira^ Edüora 
Alumbramento - Rio de Janeiro, 1986) 

CARLOS DRUTAAVOW DE AÎTORADE 
Louvo O Padre, louvo o Filho, 
O Espirito Santo louvo. 
Isto feito, louvo aquele 
Que ora chega aos sessent'anos 
E no meio de seus pares 
Prima pela quaJidade: 
O poeta lùcido e limpido 

jQue é Carlos Drummond de Andrade. 

Prima em Alguma Poesia, 
Prima no Brejo das Aimas 
Prima em Rosa do Povo, 
No Sentimento do Mundo. 
(Lirico ou participante, 
Sempre é poeta de verdade 
Esse homem lépido e limpo 
Que é Carlos Drummond de Andrade). 

Como é o fazendeiro do ar, 
O obscuro enigma dos astros 
Intui, capta em claro enigma. 
Claro, alto e raro. De resto 
Ponteia em viola de bolso 
Inteiramente à vontade 
O poeta diverse e mültiplo 
Que é Carlos Drummond de Andrade. 

Louvo o Padre, o Filho, o Espirito 
Santo, e apôs outra Trindade 
Louvo; o homem, o poeta, o amigo 
Que é Carlos Drummond de Andrade. 

(in "Antologia Poética-Manuel Bandeira", Edüora 

Nova Fronteira - Rio deJaneiro, 2007) 
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Albano Martins 

Portu 
gai de cinza e pedra, crista 
de rio e mar. Canto (de pe 
dra, ainda) escuro (escura). Ci 
garra de 
semanticas osas. Por;to 
e navio de âneoras 
erguidas, 

soterradas. 
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(in "Vocaçào do Silêncio" 1950-1985;1990) ^ 

Campo das urtigas. O voo raso dos meiros ao 
fundo do quintal. Ali experimentaste as tuas asas, 
ali aprendeste a voar sem elas e sem medo, na 
reclusSo dos dias altos, sem medida. E, se 
aprendeste, esqueceste-o, ou nao mediste a 
distancia rigorosa, a rigorosa altura, no cdiculo 
da vertigem. 

(in "RodomelRododendro", 1989) 

Très gaivotas 
no telhado: très 
gotas de dgua 
salgada 
na mares ia 
da tarde. Ou antes: 
très ddlias brancas 
florindo 
no musgo verde 
das tel has. 

(in "O Espaça Partilhado", 1998) 

MANUEL BANDEIRA 
(1886-1968) 

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho nasceu em Recife (PE) em 1886. Depois de morar no Rio, em Santos e em Sâo Paulo, a familia regressou ao Recife, onde permaneceu por mais algum 
tempo. A nova mudança para o Rio levou o menino a ser matriculado no colégio Pedro II. Corn 17 anos. Manuel Bandeira foi para Sâo Paulo, a fim de ingressar na Escola Politécnica, mas jâ 
no ano seguinte (1904) ficou tuberculoso. Abandonou os estudos, passando temporadas em vârias outras cidades, de clima mais propicio ao seu estado de saüde. Em 1913 partiu para a Suiça 
em busca de tratamento. Regressou no ano seguinte, pois estava começando a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 publicou seu primeiro livro: A cinza das horas.Em 1940 é eleito para a 
Academia Brasileira de Letras, na vaga de Luis Guimarâes Filho. Toma posse em 30 de novembre, sendo saudado por Ribeiro Gouto. Publica Poesias Complétas, corn a inclusâo da Lira dos 

Cinqüent'Anos (também esta ediçâo foi custeada pelo autor). Publica ainda Noçôes de Histôria das Literaturas e, em separata da Revista do Brasil, A Autoria das Cartas Chilenas.Comemora 
80 anos, em 1966, recebendo muitas homenagens. A Editera José Olympio realiza em sua sede uma festa de que participam mais de mil pessoas e lança os volumes Estrela da Vida Inteira 
(poesias complétas e traduçôes de poesia) e Andorinba Andorinha (seleçâo de textes em prosa, organizada por Carlos Drummond de Andrade). Compra uma casa em Teresôpolis, a ünica de 

sua propriedade ao longo de toda sua vida.No dia 13 de outubro de 1968,morre no Hospital Samaritano, em Botafogo, sendo sepultado no Mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no 
Cemitério Sâo Joâo Baptista. Da sua vasta bibliografia respigamos as principais obras de Poesia (editadas no Rio de Janeiro): A Cinza das Horas - Jornal do Comércio , 1917; Carnaval,1919;0 
Ritmo Dissolute, 1924; Libertinagem, 1930; Estrela da Manhâ, 1936; Poesias Escolhidas, 1937; Poesias Complétas , 1940; Poemas Traduzidos, 1945; Mafuâ do Malungo, 1948; Poesias Complétas 
(corn Belo Belo), 1948; 50 Poemas Escolhidos pelo Autor, 1955; Obras Poéticas, 1956; Alumbramentos, 1960; Estrela da Tarde, 1960. 
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Um Poema Inédite de 
José Antonio Gonçalves 

para minha irmâ, Élia Teresina 

nin^i^ém sabe por<|He possoi^ por 
pisanefo as pedros vivos do eominho 
troziia a voz; como presenpo etemo 
e O olhor sejOTO de ando so^inho 

ntn^oém sobe menos a poeiro dos deserfcos 
oS ventos (|ae soprorom nas di^nos 
O color ineomensavdvel dos sei^s passos 
O lèvera bronco dos s^modmos 
O silêncio^rove dos espelhos 
como se enjonorom oS evon^elhoS 
no descripoo dos seos tropos 

ninjoém sobe do soo vio|em 
e pooco mois doS seos per^ominhos 
ficorom-se pelos pordbolos 
escritos por pescodores 
contentorom-se corn os sei\s omores 
pedros pre^os cri^jt e espinhos 
mirogens tronsformodos em fdbolos 

fossio-se noite nos confins dos eros 
e no esepecimento dos esperos 
nomo modrt^odo de fj?Ae nin^oém sobio 
ST^bitomente fez;-se dio 

José Antonio Gonçalves 

(in "À Espéra dos Dmses",Colecçào “Obras Complétas de José Antônio Gonfolves, 
2, Editorial Cweio da Madeira, Pumiial, 1999) 

PITAPA PE SAL 
O que diz: ALEXANDRE O'NEIL 

R08Â 

Rosa 
Rosa em verso, rosa em prosa: 
rosa rosa. 

Verdadeira, recortada, 
sempre votiva é a rosa. 
Quem a dâ, quem a ostenta, 
quem a colhe, quem a inventa, 
quem delà - a rosa - se lembra 
faz O voto de quebrar 
a pessoal solidâo. 

Se nâo troco o pâo por rosas, 
nào troco a rosa por pào. 

Rosa. 
Rosa em verso, rosa em prosec 
rosa rosa. 

Rosa nome, rosa coisa, 
rosa flor, rosa rosa, 
rosa traço de imiâo. 
Rosa fugaz, recolhida 
noutra rosa jâ nascida. 
De rosa em rosa é a vida. 

Ô rosa breve fulgor, 
lampejo na escuridâo. 

Se nâo troco o pâo por rosas, 
nâo troco a rosa por pâo. 

ALEXANDRE ONEIL 
(1921-1986) 

(in "Diério Popular", Lisboa, 17.5.83; ciiado pHa revista de poesia 
^Relâmpago», n*. 13, Outubro.2003, ed. Fundaçâo Luis Miguel Nava) 
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IN 

eUALDINO AVELINO RODRIGUES 

Nunca aproximâmos uma saudaçâo 
nem vigiâmos a mesma fogueira durante a noite principal 

eu tive frio e nunca interrompi as minhas cançôes 

o sono nunca me venceu 
enquanto adormecias ao calor cedo da là 
e a chuva confundia as linhas da tua construçâo 

iamos habitando o mundo 
de duas formas distantes 

DlSCllRSO AO TÉDIO 
O tédio, por vezes, na perspectiva da ùnica noite silvestre. 
O fogo na boca da nuvem. 
A nuvem na boca. 
Um cavalo de guerra vestido de vilâo dançando e dizendo a cantiga 
Dos escravos. 
O tédio, por vezes, desloca-se como se fosse uma cidade chateada, 
corn orquideas nos braços, é certo, mas chateada aoté aos ùltimos 
hotéis. 
O tédio é um ilhéu desgraçado, uma cabra-cega animada no adro 
da consciência. 
O tédio, como acabar o poema? 
Como libertar a lage, recuperar a rosa, esquecer a lapide, se estamos 
mortos e nâo cantamos? 
Saem os lobos para o mar alto e os catraios aos sete e aos oito nâo 
sabem como dividir a colheita de um penny e, na câmara da noite, 
a fome é fornicada sobre a mesma tâbua, fazendo de mesa e cama, 
sabendo a sal, alga, merda e peixe. 

S01»E mm ROSTO PASSARAAI 

GUALDINO AVELINO RODRIGUES 
(MADEIRA, 1946) 
Gualdino Avelino Rodrigues nasceu no Funchal, llha da Madeira, em 26 de Setembro de 
1946. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Foi jornalista (imprensa 
escrita e radio), advogado, docente universitârio, activamente envolvido num movimento cul- 
tural (poesia, mùsica, radio e imprensa escrita) que contribuiu para a instituiçâo da iiberdade 
de pensamento e de expressâo na sua llha da Madeira., e cujo eco vamos encontrar o seu ulti- 
mo livro, O ÛLTIMO CONCERTO NO JARDIM MUNICIPAL. Actualmente é diplomata, 
desempenhando o seu cargo no Consulado Gérai de Benguela (Angola). Obras: QUANDO 
LANÇARAM MEU CORPO AO MAR, Editera Danübio, Lda, Lisboa, 1983 (que inclui os 
seguintes livros: UNI-VERSO - 1966-1975; QUANDO LANÇARAM MEU CORPO AO 
MAR - 1973-1978; ANTES DE PARTIR - 1981; e GERAÇÂO REVOLTADA - 1982); O 
ÛLTIMO CONCERTO NO JARDIM MUNICIPAL, Editera Ediçào de Autor, Regiâo 
Autonoma da Madeira, 1996. 
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CâRNEIRO 
21/03 4 20/^ 

E possivel que se passe a çentrar mais em si e menos no mundo 

à sua volta. Se outros transites o confirmarem, problemas na 
relaçâo afectiva poderâo surgir. No entante, o seu modo de 
agir e o seu poder pessoal poderâo atrair a atençâo das outras 

pessoas, sendo-lhe mais fâcil obter delas reconhecimento e 
admiraçâo. 

TOUR© 
21/04 A 20/05 

QéMEOS 
21/os A 20/06 

CàRâNQUEJO 
21/06 A 20/07 

LEâ©^ 
22/07 A 22/08 

’ \xf- 

ViRGEM 
23/08 A 

H 
A sua maneira de pensar e de se expressar poderâ ser feita 
através de simbolos ou metâforas que incluem significados 
mais profundos do que aquilo que esta na realidade a dizer. Se 

outros factores do horoscope o confirmarem, poderâ tornar-se 
médium, ou seja alguém que serve de canal de informaçâo de 
um nivel mais elevado. 

( 

Ao contrârio do que se passou nos meses precedentes, a 

passagem de Vénus pela Casa I traz um maior desejo de socia- 
lizaçâo. Poderâ desejar mudar a sua aparência fisica e dedicar- 
se mais à prâtica de exercicio fisico. Alias, este parece surtir 

melhor efeito do que uma dieta para produzir uma figura fisi- 
ca mais torneada. 

Altura em que se sentira menos. O estado de irritaçâo em que esta é 

fruto da repressâo da sua auto-expressâo, da quai nem sempre se 

apercebe. Poderâ ter que clarificar a diferença entre o que é e o que 

acha que deveria ser. Um interesse por temas ligados às artes ou à mis- 

tica poderâ surgir. 

ZZl. I ^ U 
Sentir-se-â corn uma forte tendência para fugir à rotina diâria e partir 
à conquista de algo diferente, de adquirir novas experiências e co- 

nhecimentos. O ideal sera empreender uma viagem. Se neste momen- 
to isso nâo for possivel, e a soluçâo for mesmo ficar em casa, procure 
obter na leitura uma compensaçâo, deleitando-se ou aprendendo corn 
livros a seu gosto. Escreva a um amigo distante que nâo vê hâ muito. 

E vulgar surgir interesse por temas relacionados corn oculto, comuni- 
caçâo corn o Além, reencarnaçâo ou outro tipo de fenômenos miste- 
riosos durante este trânsito de Mercùrio pela Casa VIII. Os temas de 
conversa poderâo rondar investimentos, finanças, impostos ou mesmo 
sexo. E um periodo muito intuitivo no que toca a negôcios ou estraté- 
gia politica. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

CSCORPIÂO 
23/10 A 21/n 

E um periodo muito propicio a um encontro amoroso. Poderâ 
também sentir um interesse muito especial por alguém. Acredite 
nos sens instintos. Escute aquelas pessoas à sua volta que clamam 
deter o saber sobre todos os assuntos, e permita que essas mesmas 
pessoas se manifestem; revele interesse no que têm para dizer e 

apresente-lhes questôes. 

Durante esta fase em que Marte estâ na casa VIII vai sentir 
uma maior intensidade nas suas emoçôes. as quais se irâo 

reflectir nas pessoas e situaçôes à sua volta. As relaçôes afecti- 
vas tenderâo a ser também mais intensas e transformadoras. 

Novos caminhos e imaginaçâo no campo sexual poderâo 
mudar a rotina dos ültimos tempos em vivências apetecidas. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Estâ numa fase em que sente necessidade de que os outros 

apreciem as suas acçôes generosas e a sua simpatia. Faça, nesta 

altura, uma introspecçâo e auto-anâlise para que, conhecendo- 

se melhor, desenvolva as suas qualidades e rejeite os seus pon- 

tes negatives. Este poderâ ser um momento criativo. 

Os seus pensamentos estâo centrados no lar, familia e 

emoçôes. E o momento certo para fazer um ponto da situaçâo 

relativamente à forma como tem vindo a organizar a sua vida 
no piano familiar e doméstico. O contacte com um parente 
pode trazer-lhe alguns esclarecimentos üteis acerca de uma 
situaçâo familiar intrigante ou recordar-lhe a sua infâneia. 

ÂQIJÂRIO 
21/01 A19/02 

4J,E^S 
20/02 A 20/03 

A sua criatividade estarâ sublinhada. Irâ sentir-se feliz e corn vontade 

de se divertir. E um momento em que poderâ ter sorte nos jogos. 

Sentirâ necessidade de desenvolver actividades divertidas corn cri- 

anças e de lhes expressar o seu afecto. O romantisme que révéla quan- 

do se comunica irâ beneficiar a sua vida sentimental. 

: Al A 
As suas convicçôes estarâo no auge e por elas serâ capaz de trabalhar 

e lutar afincadamente ultrapassando todos os obstâculos que lhe sur- 

jam. Ser-lhe-â dificil aceitar opiniôes que discordem das suas, pelo que 

acordos conciliatôrios nâo serâo de prever. Analise se é conveniente 

chegar ao ponto de rotura. 

Palavras Oruzadas 
.mmmmmm mmmj 

Horizontal: 
1 - Tramas. 

2 - Pron. posses; fileira. 

3 - Crescimento. 

4 - Aquele que imita. 

5 - Afiançada (inv.); onde 

corre o sangue. 

6 - Romanos; sinal grâfico; 

tempo do verbo ir. 

7 - Existe; imagem da igreja 

russa. 

8 - Passeio; dura (anagr.). 

9 - Manequim. 

10 - Curso de âgua; odores. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Atrapalhar; 2 - Acusado, 24 horas; 3 - Morto, mirrado, que 

estâ no mais fundo; 4 - Publicado; 5 - Estragado; 6 - Letra 

dobrada, pâo doce, precedia o rei; 7 - Patamar (inv.), negative; 

8 - Existe, aquele que deve; 9 - O arabe, criado (inv.); 10 - Pura, 

fùria. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 

Horizontais: 1- sapateira; 2- arreio, eva; 3- aralia; 4- apz, si, lim; 
5- moer, crime; 6- aer, caidos; 7- gi, la, mala; 8- orientadas; 9- varrer; 

10- as, ali, sal. Verticals: 1-saramago; 2- ar, poeiras; 3- prazer; 
4- aer, leva; 5- tias, canal; 6- eolica, tri; 7- rimar; 8- realidades; 

9- av, imolara; 10- mesas. 

I Em 
I possuei 

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

ELLA ENCHANTED 

ACTORES ; Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes, Vivica A. Fox, 
Joanna Lumley, Minnie Driver, Eric Idle, Parminder Nagra 

Généra: Familiar Duraçâo: 97 min Director Tommy O'Haver 

SiNOPSE 

Ella vive num mundo mâgico e imaginârio, onde todas as crianças 

recebem um "dom" de uma fada madrinha, no momento da sua nascença. 

Quando Ella nasceu, recebeu o dom - e maldiçâo - da obediência. Como 

resultado da sua infeliz circunstância, Ella é incapaz de recusar uma 

ordem, ficando muitas vezes à mercê de personagens sem escrüpulos. 

Numa tentativa de retomar o controlo da sua propria vida, Ella parte em 

busca de uma forma de se libertar do seu estranho poder. 

Ella terâ de vencer um reino repleto de ogres, gigantes, livros falantes e 

enredos maquiavélicos. E, se tiver sorte, pode encontrar o amor a meio do 

caminho 

Baseado no romance de Gail Carson Levine. 

Geri Halliwell operada 
Geri Halliwell esta a recuperar bem 
de uma operaçào à garganta, révéla 
o Ananova. Segundo este site, a can- 
tora teve de se submeter a uma 
intervençâo cirùgica depois de os 
médicos lhe descobrirem um nôdu- 
lo na garganta, durante uma consul- 
ta de rotina. 
Em declaraçôes ao "Daily Mirror", 
citadas pelo Ananova, fonte prôxi- 
ma da artista explicou que «apesar 
de ter sido uma operaçào de rotina, 
ela estava bastante assustada, 
porque todas as operaçôes têm os 
seus ricos. Ela nâo tem gravado 
nada ultimamente, mas os anos que 
esteve nas Spice Girls causaram-lhe 
alguns estragos na garganta», argu- 
menta a mesma fonte. 
«Os médicos avisaram-na de que a 
operaçào podia danificar-lhe a voz - 
mas se deixassem o nôdulo, ele ia 
inevitavelmente afectar a forma de 
ela cantar», prossegue o amigo de 
Geri Halliwell. 
Por seu turno, a porta-voz da canto- 
ra veio jâ dizer que a intervençâo 
cirùgica, semelhante àquela a que 
Rod Stewart se submeteu hâ quatro 
anos, teve “100% de sucesso”. 
Segundo o "Daily Mirror", a 
operaçào melhorou mesmo o 
alcance vocal da ex-Ginger Spice. 

Casa da Mûsica deverà custar 
100 minifies de eures 
o présidente da Casa da Mûsica do 
Porto pediu um novo empréstimo, de 
55 milhôes de euros, ao Banco 
Europeu de Investimentos para con- 
clusâo da obra, depois de jâ ter con- 
traido um outro de 40 milhôes. 
Em 2001 previa-se que a Casa da 
Mûsica tivesse um custo final de 30 
milhôes de euros, mas a perspectiva 
é, agora, a de se atingirem os 100 
milhôes, o que Alves Monteiro justi- 
ficou pela ocorrência de uma série 
de "factores incrementais", entre 
eles, o aumento da area de 
construçâo de nove mil metros 
quadrados para 22 mil. 

Os primeiros programas da Casa da 
Mûsica, que deverâ ser aberta ao pùbli- 
co no primeiro trimestre de 2005, 
serâo conhecidos em Junho, e iniciarâ 
a sua actividade com 200 espectâculos 
anuais, prevendo-se que chegue aos 
500 no quinto ano de actividade. 
Alves Monteiro reafirmou que con- 
tinua à espera que o Ministério da 
Cultura décida se aceita, ou nâo, a 
sua proposta para conversâo da 
sociedade anônima, que gere a Casa 
da Mûsica, numa fundaçâo, con- 
siderando, no entanto, que uma 
eventual récusa da proposta nâo 
compromete o projecto. 

Pink Floyd reeditam album 
Foi reeditado, corn uma faixa 
extra, o Ultimo âlbum gravado 
por Roger Waters nos Pink 
Floyd. "Final Cut", editado em 
1983, chega agora aos 
escaparates corn algumas novi- 
dades, começando pelo recu- 
perado tema "When The Tigers 
Broke Free", depois de ter sido 
preterido do alinhamento final 
na primeira versâo. Esta 
reediçâo inclui ainda as letras 
das cançôes, bem como a arte 
grâfica original desenhada por 
Roger Waters. 
Produzido por Roger Waters, 
James Guthrie e Michael 
Kamen, o âlbum, que tem 
como subtitulo "A Requiem For 
The Post War Dream", contém 
um total de 13 cançôes, entre as 
quais "One Of The Few", "The 
Hero's Return", "Gunner's 
Dream", "Not Now John" e 
"Two Suns In The Sunset". 
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Festival da Cançâo CIRV2004 
Ordem Final 

As 12 cantigas que estarâo em compila no dia 18 de Abril, 
na FPtv, seleccionadas pelo Juri do Festival da Cançâo 
CIRV'2004, tem a seguinte ordem de interpretaçâo: 

1- "Me Dévora", na voz de Valter Barbiéri, dos 
autores/pseudonimos "Luca"; 
2- "Se Olhasses", para Mara Tavares, dos 
autores/pseudônimos "Fulgor da Mûsica"; 
3- "Crianças", na interpretaçâo de Luis Cavacas, dos 
autores/pseudônimo "Librac; 
4- "Mâos de Gente", para Ana Patricia, dos 
autores/pseudônimos "Brotas"; 
5- "Amor de Mâe", para a voz de Emanuel Araiijo, dos 
autores/pseudônimos "Maria Zulmira"; 
6- "Lembranças", para a voz de Nuno Maltez, dos 
autores/pseudônimos "Piratas sera Navio"; 
7- "Vida de Aprendiz", p'râ voz de Renia Almeida, dos 
autores/pseudônimos "Diamante"; 
8- "Em tempo de Tango", para Ilidio Vilela, dos 
autores/pseudônimos "Urbano" ; 
9- "Depois de Nôs", para interpertaçâo de Nancy Costa, 
dos autores/pseudônimos "Dunas"; 
KL "O ûltimo minuto de tristeza", para a voz de Luiz 
Bonanza, dos autores/pseudônimos "Brazuca"; 
11- "Pedaços de Mim", na voz de Zé da Vesga, dos 
autores/pseudônimos "Luso"; e 
12- "Porta Aberta", para a voz de Mara Ribeira, dos 
autores/pseudônimo "Castelo" 

Parabéns aos autores e compositores que enviaram as 
suas cançôes ao Festival da Cançâo CIRV2004, e aos 
intérpretes que as vâo defender no dia 18 de Abril, na 
FPtv. 
Aos autores, compositores e intérpretes que desta vez nâo 
viram as suas cantigas escolhidas, deixamos o desejo que 
nâo desistam pois... "hâ mais marés que marinheiros". Se 
nâo calhou este ano, sera para o prôximo ano ou quando 
Deus quiser. Desistir é que nâo vale. 
JMC 

bcpbank oferece novos Produtos e Serviços 
Bancàrios para o segmenta jevem e anuncia a 
lançamenia exclusive do E-Cbeque no Canadà 
o lançamento da campanha Rock in Rio 
Lisboa, teve lugar, Quinta-Feira, 8 de Abril 
no bar Alto Basso, em Toronto, para entre- 
ga da primeira de doze viagens a Lisboa a 
jovens com idades compreendidas entre os 
18 e os 30 anos. Dos cerca de 300 convida- 
dos présentés. Maria Judas, de Toronto, 
foi a feliz contemplada com a viagem a 
Portugal que inclui bilhetes para todos os 
concertos do Rock in Rio, alojamento, jan- 
tar oferecido pelo Millennium bcp, uma 
mochila e T-shirt. 
Millennium bcp, accionista ünico do bcp- 
bank é o patrocinador oficial da ediçâo 
deste ano do maior festival de mûsica rock 
do mundo - o Rock in Rio. Este ano, o 
Rock in Rio terâ lugar em Lisboa, nos dias 
28, 29 e 30 de Maio e 4, 5, e 6 de Junho, 
uma semana antes do Euro 2004. Mais de 
70 artistas irâo desfilar pelos vârios palcos 
da Cidade Rock incluindo Sting, Peter 
Gabriel, Britney Spears, Metallica, Alicia 
Keys, Paul McCartney entre muitos 
outros. 
O bcpbank e a Sata Express juntaram 
esforços com vista à promoçâo do Rock in 
Rio Lisboa e pretendem patrocinar a ida 
de 12 jovens, entre os 18 e 30 anos, sob a 
forma de 12 grandes prémios, convidado- 
os a viver uma experiência ünica. 

O Chairman do bcpbank. Dr. Pedro Belo, 
aproveitou a ocasiâo para anunciar os 
novos serviços bancàrios do bcpbank que 
utilizam a mais elevada tecnologia 
disponivel actualmente no mercado 
Canadiano: 
7. Soluçào Banca por Internet: bcponline 
é a soluçâo bancâria online que oferece aos 

clientes a tecnologia mais inovadora com o 
objectivo de facilitar toda a sua actividade 
bancâria. Este serviço online permite aces- 
so a qualquer conta 24 horas por dia e à 
disponibilidade de efectuar transacçôes 
quando mais achar conveniente. bcpon- 
line conjuntamente com o serviço 
bancârio telefônico automatizado (bepeon- 
tact) pôe ao dispor do cliente as mais 
avançadas e convenientes formas de aces- 
so ao seu banco. 
2. ErCheque by bcpbank: Esta tecnologia, 
completamente inovadora e desenvolvida 
pelo bcpbank, é a primeira desta natureza 
ao permitir ao cliente visualizar os sens 
cheques na agêneia ou via Internet. O bcp- 
bank foi dos primeiros bancos nos Estados 
Unidos da América a desenvolver esta tec- 
nologia e a coloca-la ao serviço dos sens 
clientes. O bcpbank é actualmente, o 
primeiro e ùnico banco no Canada a 
prestar este tipo de serviço aos sens 
clientes, quer seja via Internet, a qualquer 
balcao do bcpbank ou ainda atraves da 
banca telefonica dedicada (bcpcontact). 
Marcar a diferença e estabelecer novas 
tendências, aproximando o Banco a uma 
Juventude cada vez mais exigente, através 
da criaçâo de meios de comunicaçâo ino- 
vadores e dinâmicos e da oferta de vanta- 
gens impares, é sem dûvida o objectivo do 
bcpbank e de campanhas como o Rock in 
Rio Lisboa. 
A campanha bcpbank Rock in Rio decor- 
rerâ até ao prôximo dia 20 de Maio, 
estando o prôximo sorteio agendado para 
14 de Maio. Vai jâ a uma sucursal do bcp- 
bank e regista-te para ficares habilitado a 
um dos 12 grandes prémios. 

Hampton exige apoio para idosos 
Howard Hampton pediu a Dalton 
McGuinity para cumprir a sua promes- 
sa de mais verbas para assegurar uma 
melhor qualidade de vida para resi- 
dentes de lares de terceira idade no 
Ontario. 
"Dalton McGuinty prometeu melhorar 
a qualidade de vida para os mais 
idosos - melhor alimentaçâo e higiene 
mais cuidada", disse o lider do NDP do 
Ontario. 
"Estes merecem mais do que sandes ao 
jantar e um banho por semana. Onde 
esta o piano para apoiar estes 
cidadâos?", interrogou Hampton. 
Howard Hampton levou este assunto à 
atençâo da legislatura depois da 
Ontario Association of Non-profit 
Homes and Seniors Services revelar 

que o actual limite para a alimentaçâo 
de cada residente de um lar de idosos 
é $5.24 por dia. Isto significa menos 
comida e qualidade reduzida. A 
anâlise desta organizaçâo de cùpula 
tambem mencionou que a maioria dos 
seniores recebe sô um banho por sem- 
ana. 
McGuinty prometeu aumen- 
tar para $6,000 o subsidio 
anual para cada residente 
de um lar de idosos no fMH|M|k1 
Ontario, para um total de I 
$420,000 por ano. 
"Numa provincia rica 
como esta, é inaceitâvel 
permitir que os nossos 
cidadâos mais idosos 
estejam a corner 

migalhas ao jantar. Até prisioneiros 
comem mais! E altura do premier 
ajudar os nossos seniores", disse 
Hampton. 
Sô 10% dos residentes que necessitam 
de terapia fisica é que a recebem. 
Menos de 6% recebem apoio para 
doenças mentais, apesar de mais de 
50% sofrerem de Alzheimers e outras 
doenças semelhantes. 
A Ontario Association of Non-profit 
Homes and Seniors Services exige a 
rectificaçâo desta situaçâo no prôximo 
orçamento provincial apresentado por 
Dalton McGuinity e o governo liberal. 

“AMOR COM AMOR SE Men” 

Este amor que viveu adormecido 

Dentro de mim e por mim ignorado 

Melhor fôra, jamais ter despertado 

Melhor fôra, ter-se desvanecido 

Irremediavelmente destruido 

Meu pobre coraçâo amargurado 

Sente-se sô, triste e abandonadô 

Por saber que nâo é correspondido 

“Amor corn amor se paga”, escreveu 

Outrem que alguém julgou amar um dia. 

Imperdoâvel erro cometeu 

Pois as leis do amor nâo conhecia 

Nem nunca nos livres de Vénus leu: 

“Amor corn amor, ser pago, dévia” 

FeLoRa 
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Govemo dos Açores esté convicto de que Rabo de 
Peixe é uma freguesia cada vez menos pobre 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, considerou que os 
investimentos governamentais que estâo a 
ser realizados em Rabo de Peixe, estâo a 
transformar aquela populosa freguesia 
para muito melhor, promovendo-se deste 
modo, mais qualidade de vida para os seus 
habitantes. 
O présidente, que falava no final de uma 
visita que realizou às obras em curso da via 
marginal de acesso ao novo porto de Rabo 
de Peixe, manifestou daquele modo, a sua 
convicçâo de que hâ jâ resultados visiveis 
do esforço do Governo em transformar a 
freguesia, precisando, mesmo, que ela é 
uma freguesia cada vez menos pobre, ape- 
sar de ainda, ser um icône mediâtico quan- 
do se fala de problemas de pobreza. 
Embora tendo a consciência de que persis- 
tem problemas por resolver, directcunente 
relacionados corn fenômenos e ciclos cul- 
turais de pobreza e no âmbito da mentali- 

dade de muitos dos seus habitantes, Carlos 
César reafirmou os propôsitos do seu 
Governo em continuar o esforço de 
mudança em Rabo de Peixe, mostrando-se 
satisfeito corn alguns dos resultados jâ 
alcançados, destacando, a respeito, dois 
importantes investimentos, a empreitada 
de protecçâo da orla costeira da freguesia jâ 
concluida, que custou 1,1 milhôes de euros, 
e a obra hoje visitada, da marginal de aces- 
so ao porto que vai modificar, do ponto de 
vista urbanistico e de convivio corn o mar, 
a prôpria freguesia, num investimento 
superior a 602 milhôes de euros. 
Esta obra, que foi adjudicada em Outubro 
passado, compreende a construçâo de uma 
faixa de rodagem corn sete metros, pas- 
seios, muros de protecçâo, sinalizaçâo e ilu- 
minaçâo pùblica, numa extensâo de um 
quüômetro. 
Em declaraçôes â Comunicaçâo Social, o 
présidente do Governo anunciou, entretan- 

FESTXVAIi PORTUaüÊS CANA 

m CONSIGO S4 HQRAS POR DIA 

eeneral ilàstric 

PaiasoRlc H-D13 
*160."* 

Portable Radio 
AM/WM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

coin Remote Control 

iNfORMAÇÜES: 

416.537.1088 
PanasonlG m-PS430 
Sfexeo Radio/Cassette Recorder 

*125, M* 

*PlusGST&PST 

Estes radios estâo à venda nos sr'cju 

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) 5284)165 

LONDON: Acadia Travel 366 

Hamilton Rd. 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 M2B 

to, os procedimentos concursais para a 
empreitada de construçâo da envolvente a 
Rabo de Peixe, entre a canada da Lapinha 
e o Pico da Pedra, e cujo projecto jâ estâ 
concluido, e o inicio das obras de reabili- 
taçâo e transformaçâo do Cine Teatro Mira 
Mar num espaço multiusos, com grande 
impacto social, bem como a construçâo de 
76 casas de aprestos para servir os 
Pescadores locais. 
A juntar a todas estas iniciativas, hâ os 
novos fogos construidos ou a construir, de 
imediato, os apoios sociais e diversas valên- 
cias destinadas a combater a pobreza, bem 
como outros programas associados ao 
rendimento social de inserçâo, tudo isso 
representando, na opiniâo de Carlos César, 
um conjunto de investimentos vultuosos e 
significativos que o seu Governo estâ a 
levar a cabo em Rabo de Peixe e que con- 

cretizarâo a grande mudança que a fregue- 
sia merece. 
Mas, para além do intenso trabalho gover- 
nativo em Rabo de Peixe, o présidente 
salientou ainda, as intervençôes diversas 
no restante do concelho em sectores tâo 
variados como na agricultura e no desen- 
volvimento agrârio, nomeadamente, no 
dominio dos caminhos agricolas, na pro- 
tecçâo civil e bombeiros, nas estradas, corn 
a prioridade para a construçâo da ligaçâo 
râpida entre a Ribeira Grande e a Lagoa, 
no Ambiente, corn a limpeza de ribeiras e 
a protecçâo da orla costeira em vârias 
zonas, na solidariedade e segurança social, 
enfim, um vasto piano de actividades e de 
investimentos perfeitamente compativel 
corn a importância econômica e social do 
concelho da Ribeira Grande no âmbito da 
ilha de Sâo Miguel e da prôpria Regiâo. 

Polîcia em Brampton detem adolescente 
por ligaçâo a assassinate 
A policia em Brampton deteve um 
rapaz de 14 anos suspeito de ligaçâo 

ao desaparecimento de dois jovens 

da ârea de Toronto. O adolescente, 
que nâo pode ser nomeado devido à 

lei de protecçâo de jovens delin- 

quentes, foi detido segunda-feira, 
acusado de dispor de evidência e ter 

participado no desaparecimento dos 
corpos das duas vitimas. 

Os restes mortais de uma das viti- 

mas foram encontrados em 
Montreal hâ jâ algum tempo, 

mas apenas foram identificados a 

semana passada, enquanto a policia 
continua à procura do corpo da 

segunda vitima. 

O pedôfilo. Douglas Moore, é o 

maior suspeito na morte destes 
jovens, assim como de Rene 

Charlesbois, de 15 anos, cujo corpo 
foi encontrado hâ semanas em 

Orangeville, no Ontârio. No entan- 

te, o suicidio de Moore, o mês pas- 

sado, na cadeia onde se encontrava, 
deixou a policia corn muitas dûvidas 

e poucas certezas. 
A policia nâo revelou o que os levou 

a deter o adolescente de 14 anos. 

Apôs ter comparecido em tribunal, 
terça-feira, o adolescente saiu em 

liberdade condicional, sob fiança, o 

que enfureceu os pais das vitimas. O 
jovem terâ que se apresentar 

novamente em tribunal a 5 de Maio 

prôximo. 

Projectos visant ajudar imigrantes 
a encontrar emprego 
o governo federal vai colocar mais de 

$970 mil dôlares em projectos que 

visam ajudar profissionais e operârios 

estrangeiros a encontrar emprego no 

Canadâ. O dinheiro, segundo apurou 

ptvirtual.com, deverâ ajudar a finan- 

ciar dois projectos sobre empregos e 

formar redes de apoio a imigrantes. O 

ministre do Estado para o 

Multiculturalismo, Jean Augustine, 

disse que “hâ uma necessidade de 

aproveitar todas as competêneias e 

conhecimentos que os imigrantes 

trazem para o pais”. Num comunicado 

revelado à comunicaçâo social, Jean 

Austine também lembrou que “todo o 

pais sofre quando os operârios nâo tem 

autorizaçâo para trabalhar e contribuir 

para a economia e sociedade do pais”. 

Os dois projectos financiados pelo 

governo deverâo apoiar, treinar e edu- 

car os operârios e profissionais 

estrangeiros a encontrar emprego no 

Canadâ. 
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Pessoal corn experiência na instalaçâo de janelas de Assistente de recepçâo para instituto de beleza. 
alumfnio. Contactar Camilo. Tel.:416-528-9209. Contactât Claudine. Tel.:416-537-3232. 

Jovem interessado/a em trabalhar em regime de part- 
time em sonoplastia televisiva, de preferência com 
alguma experiência. Os interessados devem contactar 
416-537-1088. 

West York Chev Olds précisa de vendedor ou vende- 
dora de automôveis, com alguma experiência, fluente 
em português e inglês. Os interessados devem contac- 
tar Chris Plater pelo Tel.:416-656-1200. 

Agente de réservas para agenda de viagens, corn 
conhecimento do sistemas Apollo/Galileo, fluente em 
português e inglês. Tel.:416-535-6641. 

Pessoal para fazer limpeza. Tel.:416-593-4383. 

Pessoal para companhia de aluminio, para instalaçâo 
de portas e janelas. Tel.:416-576-6820. 

Homem para serviço de limpeza a tempo inteiro, para 
uma fâbrica. Contactar Eva. Tel.;416-23(î-3114. 

Pessoal para a construçâo, corn experiência em formas 
Tel.:416-742-3187. 

Oculista com experiência em lentes de contacto. 
Contactar Dhillon. Tel.:416-417-2887. 

Cozinheira corn experiência, para restaurante por- 
tuguês. Tel:416-535-6333. 

Operadora de caixa, fluente em português e inglês. 
Tel.:416-603-7878. 

Empregado de balcâo para churrasqueira em 
Mississauga. Contactar Alex. Tel.:905-277-9752. 

Condutor, fluente em português e inglês, corn alguma 
experiência em vendas, e um supervisor para departa- 
mento de produçâo, para companhia de queijo por- 
tuguesa. Tel.;416-259-4349. Deîxar mensagem. 

(OimjpiËKnriËiE^ 
Finisli caj-peixtry & 

Interior renov^a^tions 

416-533-7272 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Faça Jà. a sua 
réserva para 
baptlàados e 

féstas die 
comuidbâo 

Encerrado às 
2“’ feiras 

i Almoços e Jantares 

836 College St. „ 

[fâîQas mo (aaaaaîjssi 
Temos um bom apartamento mobilado em Portimào, Algarve, para alugar. Ôptimo 
para dois casais e duas crianças. 

Tel: 416 253S194 
CMiratemIzacat do 25 de Ahril om Toronto 
A Associaçâo 25 de Abril -Secçâo de Toronto, Nücleo 
Capitâo Salgueiro Maia, realiza um Porto de Honra e 
um Jantar Comemorativo do 25 de Abril, no Lusitania 
de Toronto. 
Sexta-feira, dia 23, o “Porto de Honra” pelas 19h30 no 
salâo de festas do Lusitania seguindo-se no dia imedia- 
to, dia 24, o Jantar Comemorativo do 25 de Abril, no 
salâo nobre do Lusitânia de Toronto, corn inicio às 
19h30. 
Présentes os convidados especiais vindos de Portugal, 
o Coronel Antonio Dinis Delgado Fonseca e a Dra. 

Maria Natércia Coimbra, do Centro de Documentaçâo 
de Estudos do 25 de Abril da Universidade de 
Coimbra. 
Para informaçôes e réservas, contactem o Lusitânia: 
416 532-3501, ou Carlos: 416 450-0014, ou Armando: 
416 831 9174, ou Adelina: 416 890-9807, ou Mario 
Lebre: 416 827-2364, ou José: 416 534-0267. 
As variedades estarâo a cargo do mûsico e intérprete 
Helder Pereira. 

Abril SEMPRE! 

FPtv em Montreal e Gatineau 
O serviço Illico Digital da Videotron cresceu a um ritmo sem prece- 
dentes no ano de 2003, alcançando um aumento liquido de 76.000 
subscritores e uma base total de mais de 240.000 clientes. 
Através da promessa duma constante inovaçâo e 
variedade de escolha aos sens assinantes, a Videotron anuncia novos 
serviços no seu sistema digital de televisâo que serâo apresentados 
entre 23 de Março e 20 de Abril de 2004. 
Entre estes novos serviços, as regiôes de Montreal e Gatineau pas- 
sarâo a ter um novo canal étnico, o FESTIVAL PORTUGUÊS 
-FPtv/SIC-, emitindo uma grande variedade de programas 
desportivos, telenovelas, filmes, talk shows, programas infantis, noti- 
cias de Portugal e do mundo, corn cobertura dos acontecimentos 
que envolvem a Comunidade Portuguesa no Canadâ. 

Peni no Tacho à Portuguesa 

IraiDIÊHTIS: 

7 bife nào muito alto 200 grs do pojadouro 
ou acém 
* Z dentes de alho 
* 1 colher de sopa de manteiga 
piripiri q.b. (fac.) 

* 0,5 dl de azeite 
1 dl de vinho branco 

* 0,5 dl molho de came 
* azeitonasprêtas q.b. 
’^pickles q.b. 

CoimccfiOi 
Leve a manteiga o azeite, com os alhos pisa- 
dos a lume forte numa frigideira para aquecer 
e fritar umpouco os alhos sem queimar. 
Introduza o bife epasse-o ao gosto bem ou mal 
passado. Retire o bife da frigideira tempere-o 
de sal e corte-o às tiras nào muito grandes. 
Reduza o lume e adicione o vinho branco o 
molho de came (caso nào tenha molho de came 
faça corn 1/4 de de um cubo de caldo de came) 
0 piripiri. 
Deixer ferviUiar um pouco +- 2 minutas. 
Quase no fîm dos minutas junte os bocados de 
bife misture e retire do lume. 
Ponha a came e molho numa travessa. 
Décoré corn azeitonas prêtas e pickles. 

Sobremesa : 

Bolo de Frutas 
InCREDttnTES: 

* 200 grs. de açûcar 
4 ovos 
200 grs. de manteiga ou margarina 

* 300grs. de farinha 
* 100 grs. de ameixas secas 
* 100 grs. de passas sultanas 

100 grs. de cerejas cristalizadas 
^ 40 grs. de amêndoas 

1 colher de châ de fermenta empô 
* 1 laranja 

COtIHCÇflO: 

Carte as cerejas e as ameixas em quartos e tire 
os caroços às ameixas. 
Cubra as ameixas, as cerqas e as passas corn 
âgua a ferver, durante 5 minutas, e depots 
seque-as numpano. 
EscaMe as amêndoas, pele-as e passe-as pela 
mâquina. 
Amoleça a manteiga e bata corn o açûcar até 
obter um creme esbranquiçado. 
Junte os ovos inteiros, um a um, batendo entre 
coda adiçâo. 
Adicione depots a raspa da casca da laranja e o 
sumo de metade, a farinha misturada corn o fer- 
mento, as amêndoas raladas, as ameixas, as 
cerejas e as passas. 
Misture tudo. 
(Se a massa ficar dura junte um pouco de leite). 
Forre uma forma de bolo inglês corn papel vege- 
tal untado corn margarina e polvühado corn 
farinha. 
Dette dentro a massa. 
Leve a cozer em fomo médio, durante cerca de 
hora e meia. 
*Se gostar, podepincélar o bolo corn geleia e 
decorà-lo corn Jmta em calda. 
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MMca à msiiKia 
A longa pré-campanha na Madeira 

Nâo fugindo à regra nacional, tam- 
bém na Regiào Autônoma da Madeira se 
vive O habituai «clima» pré-eleitoral. No 
arquipélago, bem mais prolongado, na 
medida em que às eleiçôes europeias, a 
13 de Junho, se seguirào as eleiçôes que 
decidem o Governo Regional para os 
prôximos quatro anos. A terem lugar 
meses depois de Junho, a meados de 
Outubro. 

Assim, temos a mesma «mùsica» do 
costume, durante estes muitos meses e 
desde jâ hâ algum tempo. Embora, desta 
vez, corn os socialistas mais radicalizados 
- ainda que localmente sempre o tenham 
sido, mais do que a nivel nacional - 
porém corn uma qualidade muito baixi- 
nha, como jamais no antecedente. 

Pode-se dizer que, desta vez, o PS da 
rua do surdo bateu mesmo no fundo! 

O que leva que, à «esquerda», o par- 
tido comunista seja quem efectivamente 
lidera a oposiçào, em compita corn a 
comunista UDP, agora transformada em 
chiquérrimo - de chique, e nâo de 
chiqueiro - Bloco de Esquerda. 

De facto, a bacorada permanente em 
que cairam os dirigentes socialistas da 
rua do surdo, nem sequer muito menos 
capazes de alterarem a sua nôdoa histôri- 
ca de «partido colonial» ou «partido de 
Lisboa», sô vem beneficiando as estraté- 
gias mais cuidadosas e selectivas, quer do 
partido comunista, quer do Bloco de 
Esquerda. 

Ao ponto de, do nosso lado e do lado 
dessas duas organizaçôes comunistas, 
todos desejarmos que os socialistas da 
rua do surdo, e nomeadamente o seu 
chefe provisôrio, apareçam todos os dias 
a dizer as coisas mais mirabolantes, pois 
cada vez que abrem a bôca, é mais um 
espalhanço a enterrâ-los. 

E nem o esforço de uma percentagem 
considerâvel de funcionârios de comuni- 
caçâo «sucial» a procurar ajudâ-los todos 
os dias, salva estes socialistas domésticos 
- autênticos «comunas envergonhados» - 
do espantoso capotanço em que se 
enfiam permanentemente. 

Esta incompetência e esta irrespon- 
sabilidade dos actuais dispenseiros da 
rua do surdo, sâo péssimas para a Regiào 
Autônoma, na medida em que, à «esquer- 
da», os comunistas do PCP e do «bloco» 
ex-UDP vêm ganhando terreno à custa 
de tal descalabro, incluso subtraindo 
militantes à cada vez mais imprôpria 
organizaçâo socialista local. 

Se ninguém deita a mâo àquilo, ainda 
teremos o insôlito de o prôprio PSD ter de 
se movimentar, no sentido de procurar 
combater a absorçâo de ex-simpatizantes 
socialistas, pelos comunistas da rua da car- 
reira e do «bloco» ex-UDP! 

De resto, quanto ao desta vez mais 
longo periodo de pré-campanha, «tudo 
como dantes, quartel-general em 
Abrantes». 

No piano do Desenvolvimento 

iŸaoûUcŸs 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

M29 

Integral sustentado que o 
Governo Regional conseguiu 
atingir, no nivel dos indices 
internacionais que caracteri- 
zam o pulo que a Madeira 
deu num curto quarto de 
século, no âmbito da Nova 
Sociedade em que se trans- 
formou a antes feudalizada e 
atrasada comunidade 
madeirense, obviamente 
que, aqui, a Oposiçào nâo 
tem quaisquer argumentos 
plausiveis e crediveis. 

Dai que fuja à discussâo nestes cam- 
pos, até porque, apôs vinte e oito anos de 
Autonomia, foi incapaz, uma vez que 
fosse, de apresentar um Piano alternativo 
para a Regiào, ou qualquer modelo 
coerente e fundado de desenvolvimento, 
diferente do prosseguido pelos sociais- 
democratas. 

Pelo que ficam sempre pela mesma, 
embora acelerando mais por estas 
alturas. Limitam-se à exploraçâo de qual- 
quer caso pontual, que distorcem ou 
sobre o quai mentem para seu interesse. 
Ou fazem da secundariedade de qual- 
quer problema, obviamente ainda exis- 
tente, a questâo principal de «defesa da 
Pâtria». Exploram o boato, a ver se 
lançam a dùvida. Ou levam a contestaçào 
para um piano que a simples explicaçào 
logo tudo deita por terra. 

E o que jâ fazem hâ vinte e oito anos. 

E disto nâo passam. Tomar a 
ârvore pela floresta. Agarrar-se 
a coisas pequeninas ou a 
bilhardices de aldeia, para por 
um lado evitar a discussâo do 
essencial e, por outro, nâo con- 
duzir o debate para o que de 
inequivocamente de positive, 
muito foi realizado, bem como 
para os objectives séries do 
future madeirense. 

E esta estratégia mediocre 
da Oposiçào, procura explorar 

o quê? 
Eles também conhecem alguns dos 

defeitos que ainda existem, cada vez 
menos, vindos do tipo da sociedade de 
séculos de «Madeira velha». Uma fraque- 
za pela coscovilhice, uma certa desconfi- 
ança alimentada por séculos de infelici- 
dade colectiva, a inveja de alguns pouces, 
por vezes patologicamente transformada 
em raiva, complexes ou frustraçôes. 

Mas nâo aprendem. Continuam a 
ignorar o grande progresse também civi- 
co e educative que o Povo Madeirense 
ganhou nos ültimos vinte anos, e vendem 
«promessas» e «facilidades» loucas, como 
se as pessoas enfiassem tais «barretes», 
mais a mais corn os resultados que disse 
viram noutras paragens. 

Para sua desgraça, nunca entenderam 
que a Politica, corn P grande, se faz com 
«sins» quando é possivel, e com «nàos» 
quando de impossivel ou errado se trata. 

Governo Russo aconselha cidadâos 
a sair do Iraque 
A Russia esta a preparar uma operaçâo 
para retirar os mais de 800 cidadâos 
que permanecem no Iraque. A retirada 
ocorre très dias depois de très russes e 
cinco ucranianos terem sido raptados 
em solo iraquiano. 
No total, desde a semana passada, 40 
estrangeiros foram sequestrados no 
Iraque. 
A Rùssia esta entre os governos que 
aconselharam os seus cidadâos a aban- 
donar o pais, face à crescente insegu- 
rança e à onda de séquestres. 
De acordo corn o Ministério para as 
Emergêneias, sete aviôes vâo partir de 
Bagdad e do Kuwait quinta e sexta- 
feira, à disposiçào dos cidadâos russes 
que queiram seguir os conseUios de 
evacuaçâo. 
O Ministério esclareceu que 553 russes 

e 263 cidadâos da ex-Uniâo Soviética 
sâo eliglveis para sair do pais. Fica, 
porém, ao critério das empresas onde 
trabalham, decidir sobre a evacuaçâo 
dos funcionârios. 
As companhias russas estâo envolvidas 
nos projectos de reconstruçâo do sector 
eléctrico, dos transportes, petrôleo e gâs. 

Bush Quer apolo do Irâo para 
solucionar crise iraquiana 
Os Estados Unidos pediram a ajuda do 
Irâo na resoluçâo da crise no Iraque. E, 
pelo menos, o que garante o ministre 
iraniano dos Négociés Estrangeiros, 
que assegura estar a fazer todos os 
esforços para cumprir o pedido norte- 
americano. 
De acordo corn Kamal Kharazi, a 
embaixada suiça em Teerâo, que 
représenta os interesses norte- 
americanos no Irâo, desempenha 
o papel de intermediâria entre os 
dois paises. 

"Temos muitos contactes corn os ame- 
ricanos. A propôsito do Iraque, temos 
também trocado muito correio.. 
Naturalmente, hâ pedidos desse tipo 
para que ajudemos a melhorar a situ- 
açâo no Iraque e regular a crise, e estâ- 
mes a fazer esforços nesse sentido", 
afirmou Kamal Kharazi, em decla- 
raçôes aos jornalistas apôs o Conselho 
de Ministres. 
Teerâo e Washington romperam as 
relaçôes diplomâticas apôs a Revoluçâo 
islâmica de 1979. 
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0 luso-Canadiano Shawn 
Faria, Capitâo do lynx'2004 
Estivémos no ultimo treino do Toronto 
Lynx no novo campo de relva artificial da 
OSA, construido no Autuno de 2003, corn 
105 metros de comprimento e 68 de largu- 
ra. E este tipico de relvado que se pretende 
para o Estâdio Brock, na Dufferin Plaza, 
em Toronto. 
O Capitâo do Toronto Lynx'2004, Shawn 
Faria, nâo treinou por se encontar lesiona- 
do no calcanhar, lesào feita no treino em 
Ken Giles, Brampton. 

tendo sido escolhido para capitanear a 
équipa. A experiência para os tempos de 
hoje. 
Em 2000, Shawn Faria foi escolhido para a 
selecçâo "A" All-Stars das universidades. 
Shawn Faria, também jogou em Portugal, 
na segunda divisâo, experiência que muito 
O enriqueceu e lhe deu "o calo" para 
prosseguir uma carreira profissional. 
Agora, aos 25 anos de idade, no pico da 
sua carreira, é uma recompensa para 

neim do Toronto Lynx., 

Conversâmos corn o luso-canadiano 
Shawn Faria, e demos-lhe os parabéns pela 
escolha dos responsâveis do Lynx para 
capitanear a équipa. 

Quarta-feira, dia 7 de Abril, o jovem luso- 
canadiano Shawn Faria foi indigitado 
Capitâo da équipa do Toronto Lynx'2004. 
Corn a saida do guarda-redes e capitâo de 
2003, Théo Zagar, para o Rochester 
Raging Rhinos, o lugar ficou disponivel. 
O ultimo capitâo português em équipas 
profissionais no Canada, foi o "Pantera 
Negra"-Eusébio, ao serviço da équipa do 
Metro-Croatia. 
Shawn Faria iniciou a sua carreira de fute- 
bolista no Mississauga Soccer Club e, mais 
tarde, no Oakville SC. Tendo conquistado 
uma Boisa de Estudo na Universidade de 
Louisville, LFSA, entre 1970 e 2000, jogou 
na sua universidade naquele periodo. 

Shavra Faria passar a Capitâo do Toronto 
Lynx'2004. 
Shawn Faria é filho do casai micaelense, 
Carmen e Tony Faria. 
Responsâveis, técnicos e atletas do 
Toronto Lynx partem hoje, quinta-feira, 
dia 8, para San Juan, Puerto Rico, onde 
irâo treinar sob as ordens de Duncan 
Wylde, no Olympic Training Centre, em 
Salinas. O primeiro jogo da équipa na "A- 
League" terâ lugar no dia 17 de Abril, às 
20h00 locals, contra o Puerto Rico 
Islanders. 
Para uma grandiosa confraternizaçâo 
entre gente que gosto do futebol, o 
Toronto Lynx brinda os sens admiradores 
corn um grande jogo frente ao famoso 
Manchester United Supporters Club, em 
Toronto, em data por designar. 

JûUo Gouveia 

Torneio da Pàscoa 

Realizou-se na passada sexta-feira de 
Pâscoa, dia 9 de Abril, o tradicional 
Torneio de Pâscoa de Futebol Amador 
que, teve entre outros, a presença da 
équipa da Casa do Benfica de Toronto. 
Os "benfiquistas" foram eliminados 

corn duas derrotas nos primeiros 
jogos. O vencedor do Torneio de 
Pâscoa recebeu $1.500.00 dôlares, o ^ 
segundo $700.00 dôlares, e varies 
prémios para os classificados a seguir. 

Julio Gouveia 

Processo-crime arquivado 

Morte de Fehér 
o processo-crime instaurado apôs 

o falecimento do futebolista hûn- 

garo do Benfica Miklos Fehér foi 
arquivado pelo Ministério Pûblico 
da comarca de Guimarâes, por se 

considerar que este se deveu a 

causas naturals. 

Na explicaçâo dos diverses exames efec- 
tuados ao corpo do atleta "encarnado", o 
despacho judicial chega à conclusâo que 
"a morte de Miklos Fehér se terâ devido 
a arritmia cardiaca, provavelmente em 
consequêneia de cardiomiopatia 
hipertrôfica e, consequentemente, terâ 
sido morte natural". 
O mesmo documente indica que os 
exames efectuados ao sangue nâo reve- 
laram "a presença de âlcool etilico, drogas 
de abuse, medicamentos, ou esteroides 
anabolizantes". 
Além de considerar que a morte do 
jogador, de 24 anos, "se deveu a causa 
natural", o magistrado encarregue do caso 
acrescenta que foram dispensados ao atle- 
ta, "pronta e eficazmente, os cuidados 
médicos adequados à situaçâo", nâo 
havendo pois nenhum indicio de respon- 
sabilidade criminal. 

Fehér caiu inanimado no relvado do 
Estâdio D. Afonso Henriques, em 
Guimarâes, nos instantes finals do jogo 
entre o Vitôria e o Benfica, da 19“ jornada 
da Superliga, disputado a 25 de Janeiro e 
que os "encarnados" venceram por 1-0. 

VERTE Construction Group Inc. 
Faz-lhe estimativas gratis, em 
pequenos e grandes trabalhos 
de escavaçôes, caves, pUares, 
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 416 539-0829 
Nelson: 416 2584842, OU polO FOX: 416 539-9089 

Poli'cia Judiciària investiga contratos 
de ïogadores do Benfica 
A Policia Judiciària estâ a investigar 
alguns contratos de futebolistas, 
nomeadamente do Benfica, segundo 
informaçôes avançadas pelo Jornal de 
Noticias. 
Os vinculos dos jogadores britânicos 
que passaram pelo clube da Luz 
durante o mandata do ex-presidente 
Joâo Vale e Azevedo estâo a ser minu- 
ciosamente analisados, por suspeitas de 
fuga ao Fisco e à Segurança Social. 
Contudo, a PJ estâ também atenta aos 
contratos celebrados pela direcçâo de 
Manuel Vilarinho e aos acordos jâ esta- 
belecidos pelo elenco presidido por 
Luis Filipe Vieira. 
A unidade de combate aos crimes 

financeiros tem fortes suspeitas relativa- 
mente à existência de contratos parale- 
los, pois os valores recebidos pelos 
jogadores eram muito superiores aos 
declarados às Finanças. 
Para além do Benfica, também o 
Estrela da Amadora e o Santa Clara 
estâo a ser investigados. 
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Nacional 0 - Porto 0 
Nulo castiga mediocridade futeboli'stica 
Nacional e FC Porto empataram 0-0 num 
encontro em atraso da 27“ ronda da 
SuperLiga. 
A partida nâo ira deixar saudades jâ que 
de futebol houve muito pouco, ou mesmo 
nada. Nâo se entende como é que o lider 
do campeonato e o quarto classificado 
(com o estatuto de "sensaçâo") con- 
seguiram rubricar um jogo tâo pobre, tào 
insipido e sem motivos de interesse. 
Até o arbitre Joâo Ferreira se deixou con- 
tagiar pela mediocridade, nâo exercendo a 
autoridade em lances de pura agressâo. 
Neste particular, Cardozo, Maniche e 
outros tantos futebolistas apenas termi- 
naram o encontro, devido à inexplicâvel 
benevolência do juiz. 
Os madeirenses, que de "nacional" tiveram 
muito pouco, corn apenas dois lusos no 
"onze", construiram as duas ocasiôes de 
perigo de toda a primeira parte: Paulo 
Assunçâo deu uma "sapatada" na monoto- 
nia a enviou a bola à trave e, no segundo 
lance, Baia quase comprometeu as aspi- 
raçôes da sua équipa, corn uma inter- 
vençâo descabida, mas remendada por 
Nuno Valente. 
Os dragôes apenas deram sinais de vida 
apôs as alteraçôes introduzidas por José 
Mourinho e, imagine-se, criaram o 
primeiro lance de verdadeiro perigo...aos 
69 minutos, na sequência de um cabecea- 

mento de Maniche que levou a bola a pas- 
sar perto do poste. 
As quezilias e os nervos imperavam nas 
quatro linhas e a dada altura chegou 
mesmo a pensar-se de que afinal o jogo 
"séria outro": as entradas dignas de "râgue- 
bi" passaram impunes, ou sem a dévida 
sançâo. Joâo Ferreira esteve "poupado", 
mas nâo defendeu a integridade fisica dos 
intervenientes. 

Processo dîsciplinar a Manuel Machado 
Geovanni punido corn um jogo de castigo 
o benfiquista Geovanni 
completou uma série de 
cinco cartôes amarelos 
no jogo trente ao Paços 
de Ferreira e vai falhar o 
proximo encontro diante 
do Sp. Braga. 
Entretanto, Manuel 
Machado foi alvo de um 
inquérito por parte da 
Comissâo Disciplinar da 
Liga, na sequência das 
declaraçôes sobre o arbi- 
tre Martins dos Santos. 

Malâ (Beira-Mar) 
Renato (Uniâo Leiria) 
Paulo Jorge (Gil Vicente) 
Hugo Luz (Gil Vicente) 
Pedro Henriques (Académica Coimbra) 
Antchouet (Belenenses) 
Amoreirinha (Alverca) 
Marco Almeida (Alverca) 
Ricardo André (Paços Ferreira) 

Em causa, estâo palavras 
proferidas pelo treinador no fim do jogo 
trente ao FC Porto. 
Mapa de castigos: 
Umjogo 
Geovanni (Benfica) 
Patacas (Nacional) 
Henrique (Sporting Braga) 
Mozer (Rio Ave) 
José Gomes (Rio Ave) 

CONFIE iEM EXPO SOOO 
EXPERIENCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO 

Estimativas gratis 

^^2612 St. Clair Ave. W 
fesquina corn a Jane St J Toronto, 

0nt.M6H4Cr 

Tel./Fax; 416-533-2439 

Très nomes, très politicos 
Pinto da Costa convida politicos para 
0 novo elenco directivo do rc Porto 

o présidente do FC Porto, 

Jorge Nuno Pinto da Costa, 
convidou très politicos para a 
vice-presidência. 
Paulo Teixeira, actual présidente da 
Câmara Municipal de Castelo de 
Paiva; Fernando Gomes, ex-presi- 
dente da Câmara Municipal do Porto 
e antigo ministro da Administraçâo 
Interna; e, por ultimo. Antonio Lobo 
Xavier, deputado do CDS-PP, foram 
os escolhidos do dirigente. 
Très nomes para o novo elenco direc- 
tivo do FC do Porto, no mandato em 
que Pinto da Costa vai atingir um 

quarto de século na liderança do 
clube. 
O présidente do FC Porto formalizou 
a candidatura a um novo mandato de 
très anos à trente da direcçâo do 
clube, preparando-se assim para atin- 
gir um quarto de século na liderança 
do clube. 
A comissâo de apoio à recandidatura 
de Pinto da Costa recolheu 20 mil 
assinaturas de sôcios e jâ entregou a 
lista, onde também constam os 
nomes de Sardoeira Pinto 
(Assembleia Gérai) e de Domingos 
Matos (Conselho Fiscal). 

APURAMENTO DO CAMPEÂO: 

EQUIPA 
Operârîo 
Madalena 
Santiago 
Angrense 
Praiense 

J 
5 
6 

6 
5 
6 

56 
44 
40 
39 
36 

O Operàrio ganuMu a conquista do tüulo. 

Resultados 7*jornada: 
Santiago - Praiense, 2-0 
Madalena - Angrense, 3-1 
Folga: Operàrio 
8“ jornada: 
Praiense - Operàrio 
Angrense - Santiago 
Folga; Madalena 

DESPROMOÇÂO: 

EQUIPA 
Boavista 
Velense 
Ideal 
Mira Mar 
Barreiro 

J 
6 

6 
5 
5 
6 

38 
31 
25 
13 
10 

Mira Mar e Barreiro despromovidos aos 
campeonatos regionais 

Resultados 7» Jornada: 
Barreiro - Boavista, 1-2 
Velense - Mira Mar, 1-0 
Folga; Ideal 
8* Jornada: 
Boavista - Ideal 
Mira Mar - Barreiro 
Folga; Velense 

lolui B.B.Q, 
^ CHICKKN me, ^ 

AceiCamos encomendas, 
com especiaia 'todos os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DiaS POR SEUIANA PAS 10AW-8PM • FECHAD0A2^REIilA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

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

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 NACIONAL 

5 SP. BRAGA 

6 RIO AVE 

7 MARITIMO 

8 MOREIRENSE 

S BOAVISTA 

10 BEIRA-MAR 

11 U. LEIRIA 

12 GIL VICENTE 

13 ACADÉMICA 

14 BELENENSES 

15 GUIMARÀES 

16 ALVERCA 

17 P.FERREIRA 

18 E.AMADORA 

J 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

RESULTADOS 

Moreirense-Boavist!i,2-1 
V.6uimaries-RioAve,2-0 
Acadéniica-lUverca.4-0 
Naclonal-Gil Vicente, 2-1 
U.leiria-Sii.Braga2-2 
FC Perte-Mandme, 1-0 
Benüca - Paços Ferreira 2-1 
Spelling-LBinadera 4-0 
Belenenses-Beira-Mar,1-0 

V 
23 

22 

is 
15 

13 

10 

10 

10 

s 

10 

s 

8 

s 

7 

7 

8 

7 

4 

E 
5 

4 

7 

4 

9 

12 

12 

10 

11 

7 

10 

10 

5 

10 

10 

5 

3 

4 

□ 
1 

4 

4 

10 

8 

8 

8 

10 

10 

13 

11 

12 

16 

13 

13 

17 

20 

22 

M 
59 

57 

55 

48 

32 

38 

30 

27 

27 

35 

40 

39 

30 

31 

29 

29 

22 

20 

9 

17 

29 

27 

31 

33 

28 

28 

30 

27 

39 

45 

37 

34 

50 

37 

44 

46 

66 

P 
75 

70 

64 

50 

48 

42 

42 

40 

38 

37 

37 

34 

32 

31 

31 

29 

24 

16 

PRôXIMA JORIXIADA 

E.Amadnra-O.Leiria 
Sp. Braga-Benfica 
Beavista - Sporting 
RioAve-AcadOmica 
Gil Vicente-Morelrense 
Paços Ferreira - V. Guimarâes 
Aiverca-Beienenses 
Beira-Mar-FC Porto 
Maritime - Nacionai 

elhores Iwiarcadores 

ADRIANO (Nacionai) 
BENNi MCCARTHY 

(FC Porto) 

EVANDRO (Rio Ave) 
LIEDSON (Sporting) 

"DERLEI" (FC Porto) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 

SIMAO (Benfica) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacionai) 

"WENDER" (Braga) 
DOUALA (Uniâo Leiria) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreira) 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
SOKOTA (Benfica) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
FERREIRA ("11") (Gil Vicente) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
ALAN (Maritimo) 

gM LIGA 
™ - PORTUCUESO D£ fUTEBOL PROEISSIOUflL 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 PEIMAFIEL 

3 V.SETÜBAL 

4 VARZIM 

5 NAVAL 

6 SALGUEIROS 

7 MAIA 

8 FEIRENSE 

9 DESP.AVES 

10 D.CHAVES 

11 STA CLARA 

12 OVARENSE 

13 FELGUEIRAS 

14 LEIXÔES 

15 PORTIMONENSE 

16 MARCO 

17 U.MADEIRA 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

VARZIM - PENAFIEL, 1-1 

D. CHAVES - PORTIMONENSE, 0-0 

UNIAO MADEIRA - FEIRENSE, 1-2 

LEIXôES - NAVAL 1“ MAIO, 0-1 

OVARENSE - SP. COVILHA, 2-0 

MARCO - SALGUEIROS, 1-1 

V. SETüBAL - FELGUEIRAS, 5-1 

MAIA - ESTORIL, 2-2 

D. AVES - SANTA CLARA, 1-0 

J 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

P 

58 

53 

52 

51 

46 

46 

42 

41 

41 

40 

39 

38 

36 

36 

33 

31 

26 

23 

PRôXIMA JORIMADA 

FELGUEIRAS MAIA 

SANTA CLARA - VARZIM 

PENAFIEL - D. CHAVES 

PORTIMONENSE - U. MADEIRA 

FEIRENSE > LEIXôES 

NAVAL MAIO - OVARENSE 

SPORTING COVILHâ - MARCO 

SALGUEIROS - VITôRIA SETûBAL 

ESTORIL - DESPORTIVO AVES 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Divisao t ! 
# 
% 

EQUIPA J P 

1GONDOMAR 31 77 
2 DRAGoES S 30 72 
3 VIZELA 30 56 
4 EG PORTO B 31 53 
5 VALDEVEZ 30 46 
6 FREAMUNDE 31 43 
7 SP. BRAGA B 30 42- 
8 LIXA 30 41 
9 LOUSADA 31 40 
10 INFESTA 30 40 
11 TROFENSE 30 39 
12 PAREDES 30 38 
13 P. RUBRAS 30 35 
14 FAFE 30 34 
15 BRAGANÇA 30 32 
16 ERMESINDE 30 31 
17 C.TAIPAS 30 29 
18 VILANOVENSE 31 28 
19 LEÇA 31 20 

Resultados 
Freamunde - Lousada, 5-0 
Bragança - Leça, 2-0 
Trofense - Vilanovense, 1-0 
Lixa - FC Porto B, 0-1 
Fafe - Gondomar, 0-0 
Ermesinde - Paredes, 1-0 
Dr. Sandinenses - C. Taipas, 4-3 
Valdevez - Infesta, 3-0 
P. Rubras - Sp. Braga B, 1-5 
Folga: Vizela 

33* «lornada 
Sp. Braga B - Freamunde 
Lousada - Bragança 
Leça - Trofense 
Vilanovense - Lixa 
FC Porto B - Fafe 
Mzela - Ermesinde 
Paredes - Leça 
C. Taipas - Valdevez 
Infesta - Pedras Rubras 
Folga: Gondomar 

EQUIPA J P 

1 SP. ESPINHO 32 66 
2 TORREENSE 32 63 
3 SANJOANENSE 32 55 
4 AC. VISED 32 53 
5 ESMORIZ 32 52 
6 U. LAMAS 32 49 
7 OLIVEIRENSE 32 49 
8 FÂTIMA 32 49 
9 VILAFRANQUE 32 44 
10 CALDAS 32 43 
11ALCAINS 32 42 
12 OLI.BAIRRO 32 39 
13 ACADÉMICA B 32 37 
14 PAMPILHOSA 32 36 
15 POMBAL 32 34 
16 ESTARREJA 32 33 
17 O.HOSPITAL 32 33 
18 PORTOMOSENSE 32 33 
19 MARINHENSE 32 33 
20 ÀGUEDA 32 32 

Resultados 
Agueda - U. Lamas, 0-2 
Sanjoanense - O. Hospital, 0-1 
Pampilhosa - Torreense, 1-0 
Caldas - Oliveirense, 0-3 
Fàtima - Alcains, 3-2 
Pombal - Académica B, 2-1 
O. Bairro - Vilafranquense, 3-1 
Esmoriz - Ac. Viseu, 0-2 
Estarreja - Marinhense, 1-0 
Sp. Espinho - Portomosense, 2-1 

33* Jornada 
Portomosense - Âgueda 
U. Lamas - Sanjoanense 
Oliveira Hospital - Pampilhosa 
Torreense - Caldas 
Oliveirense - Fàtima 
Pombal - Alcains 
Académica B - O. Bairro 
Vilafranquense - O. Hospital 
Académico Viseu - Estarreja 
Marinhense - Sporting Espinho 

EQUIPA J P 

1OLHANENSE 32 72 
2 BARREIRENSE 32 71 
3 MICAELENSE 32 57 
4 CAMACHA 32 56 
5 OL.MOSCAVIDE 32 54 
6 MARITIMO B 33 48 
7 ODIVELAS 31 48 
8 ORIENTAL 32 45 
9 MAFRA 32 44 
10 RIB.BRAVA 32 40 
11 LOULETANO 32 40 
12 LUSAÇORES 33 40 
13 PINHALNOVENS 32 38 
14 PONTASSOLENS 31 38 
15 AMORA 32 36 
16 V. NOVAS 32 36 
17 SPORTING B 32 32 
18 FARENSE 32 31 
19 SINTRENSE 32 28 
20 STANTÔNIO 30 18 

Resultados 
E. Vendas Novas - R. Brava, 1-0 
Olhanense - Amora, 34) 
Louletano - Oriental, 1-3 
Camacha - Maritime B, 2-1 
Lusitania • Micaelense, 4-0 
Sto Antônio - Pinhalnovense, 14 
Mafra - Sintrense, 2-0 
Sporting B - Farense, 3-2 
Barreirense - Odivelas, 0-3 
Pontassolense - O. Moscavide, 2-2 

33* Jornada 
Ol. Moscavide - E. V. Novas 
Ribeira Brava - Olhanense 
Amora - Louletano 
Oriental - Camacha 
Maritimo B - Lusitânia 
Santo Antônio - Micaelense 
Pinhalnovense - Mafra 
Sintrense - Amora 
Farense - Barreirense 
Odivelas - Pontassolense 

•2^ •5* CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III 

CL EQUIPA CL EQUIPA CL EQUIPA CL EQUIPA CL EQUIPA CL EQUIPA 
1VALENCIANO 29 63 
2 VILAVERDENSE 29 61 
3JOANE 29 58 
4 MONÇÀO 29 53 
5 STA MARIA 29 52 
6 VIANENSE 29 42 
7 MIRANDELA 29 41 
8 CABECEIRENSE 29 40 
9 SANDINENSES 29 38 
10 VALPAÇOS 29 38 
11 M. FONTE 29 35 
12 ESPOSENDE 29 34 
13 MONTALEGRE 29 31 
14 CERVEIRA 29 31 
15 P. BARCA 29 30 
16 AMARES 29 26 
17 REBORDELO 29 21 
18 RONFE 29 19 

1 RIBEIRÀO 29 60 
2 FIÀES 29 58 
3 A. LORDELO 29 52 
4 CANELAS 29 47 
5 FAMALICÂO 29 45 
6 S.P. COVA 29 44 
7 REBORDOSA 29 44 
8 RIO TINTO 29 43 
9 TIRSENSE 29 43 
10 PEDROUÇOS 29 41 
11 VILA REAL 29 41 
12 OLIVEIRENSE 29 39 
13 CINFÀES 29 39 
14T. MONCORVO 29 36 
15 LOUROSA 29 36 
16 NOGUEIRENSE 29 30 
17 P. BRANDÀO 29 18 
I8RÉGÜA 29 11 

1 PENALVA 29 59 
2 TOURIZENSE 29 55 
3 CESARENSE 29 51 
4 ANADIA 29 50 
5 MILHEIROENSE 29 43 
6 GAFANHA 29 42 
7 TOCHA 29 41 
8 VALECAMBRENS 29 39 
9 SOCIAL LAMAS 29 38 
10S.JOÀOVER 29 38 
11 U. COIMBRA 29 37 
12 SATÀO 28 34 
13 SANTACOMBADE 29 33 
14 ARRIFANENSE 29 32 
15 MANGUALDE 28 31 
16 AROUCA 29 31 
17 FJVLGODRES 29 29 
18A. BEIRA 29 25 

1ABRANTES 29 62 
2 BENFICA CB 29 61 
3 SOURENSE 29 60 
4 PENICHE 29 58 
5 RIO MAJOR 29 57 
6 T. NOVAS 29 54 
7 LOURINHANENS 29 47 
8 RIACHENSE 29 45 
9IDANHENSE 29 43 
10 FAZENDENSE 29 40 
11CARANGUEJEIR 29 38 
12 BENEDITENSE 29 36 
13 BIDOEIRENSE 29 34 
14 G.ALCOBAÇA 29 26 
15 SERTANENSE 29 21 
16 ALQUEIDÀO 29 20 
17 MMNSE 29 17 
18ALMEIRIM 29 11 

1 CASA PIA 29 68 
2 PORTOSANTENS 29 59 
3 LOURES 29 53 
4 C. LOBOS 29 50 
5 BENFICA B 29 47 
6 1« DEZEMBRO 29 45 
7 ELVAS 29 45 
8 VIALONGA 29 43 
9 MONTIJO 29 41 
10 REAL 29 41 
11 MACHICO 29 37 
12 CARREGADO 29 35 
13 ALCOCHETENSE 29 35 
14 SANTANA 29 34 
15 SANTACRUZENS 29 31 
16 MALVEIRA 29 30 
17 SACAVENENSE 29 17 
18 BENAVILENSE 29 11 

1 ATLÉTICO 29 
2 VASCO GAMA 29 
3IMORTAL 29 
4 LUSITANO VRS 29 
5 SIEVES 29 
6 DESP. BEJA 29 
7 BFJRA-MAR 29 
8 SESIMBRA 29 
9 MESSINENSE 29 
10 SEIXAL 29 
11 U.SANTIAGO 29 
12JUV.EVORA 29 
13MOURA 29 • 
14 ALMANSILENSE 29 
15 FABRIL 29 
16 QUARTEIRENSE 29 
17 MONTE TRIGO 29 
18 ESP.LAGOS 29 
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VALPAçOS • McmçAo, 1-0 
CERVEIRA - CABECEIRENSE, 2-1 
SANDINENSES - MIRANI«LA, 1-1 
MONTALEGRE - ESPOSENI», 2-1 
AMARES - P. BARCA, 20 
VlLAVERIÆNSE - M. FONTB, 1-0 
REBORIÆLO - VlANEN», 1-2 
RONFE - JOANE, 00 
STA MARIA - VTU^NCIANO, 20 
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FAMAUCAO - NOGUEIRENSE, 3-2 
REBORDOSA - RIO TINTO, 2-1 
OUVE»£NSE-ALC«DCLO, 1-0 
C. GAIA - S. PEDRO COVA, 1-2 
LCKJROSA - VILA REAL, 0-1 
RéGUA - RIBEIRAO, 1-1 
TOtSENSE - PEDROUÇOS, 2-0 
CINFAES • PAçOS BRANDAO, 40 
FIAES - TORRE MC»KX»IVO, 20 
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TOURIZENSE - ARRIFANENSE, 4-1 

CESARENSE-ANAEMA, 0-1 

AGUIAR BEIRA - MANGUALIæ, 00 

VALECAMBRENSE - S. JoAo VER, 3-0 
SANTACOMBAIæNSE - U. COIMBRA, 22 
GAFANHA-SOCIAL LAUAS,40 

TOCHA - AROUCA, 1-0 

SATAO - PENALVA CASTELO, 00 

F. ALGODRES - MOJCEIROENSE, 03 
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Fazeodense - Idanheiue, 4-0 
T. NOVU - Bidoelreiue, 21 
Abnntet - Alnelriin, 6-0 
Benedltenae - Sertaneiue, 44) 
Sourenie-A Serra, 3-1 
Carasguijeira • Benfica CB, 00 
Rio MÎdor - Louriohaneiiae, 3-2 
Kfirenae - G. Alcobaça, 1-0 
Penlche - Riacfaenae, 3-1 

BENFICA B - CAMARA LC»OS, 1-2 
ViALcmcA - O ELVAS, 1-2 

BENAVILENSE - PORTOSANTENSE, 0-1 

ALCOCHETENSE - SACAVENENSE, 3-1 

REAL-LOURES, M • 

MACHXXI - SANTANA, 3-1 

SANTACRUZEN^S - Mcxrrgo, 00 
CASA PiA - MALVEIRA, 50 
1* DEZEMBRO - CARREGADO, 20 

£. LAGOS - MONTE TRIGO, 21 

LUSTTANO VRSA - J. ÉVC«A, 1-0 

FABRIL BARREIRO - SEDCAL, 1-1 

QUARTEIRENSE - D. B^JA, 0-1 

V. GAMA - MESSINENSE, 21 

U. SFC«T CLUBE • SiLVES, 00 
MOURA - ALMAMSILENSE, 1-1 

IMORTAL -ATLéTKO, 1-1 

SESIMBRA - BEIRA-MAR, 21 
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32 Quinta-feira, 15 de Abril de 2004 DESPORTO O Milénio 

Tudo na mesma ou nom por issoP 
O FC Porto na deslocaçâo à Madeira -jogo 
em atrazo desperdiçou dois pontos, pon- 
tos que nâo lhe fazem falta por ai além. O 
FC Porto mantém-se na lideraça, com con- 

forto e sem tremeliques. AI LIGA esta no 
papo dos azuis-e-brancos. O 0-0 no 
Funchal, corn o tranquilo Nacional da 
Madeira, nâo aquece nem arrefece. Na jor- 

nada anterior, o 
Maritimo, fez a vida 
negra ao FC Porto, mas 
nâo passou disso. 
Vitôria azul, por 1-0. Os 
madeirenses fizeram 
ondas mas nâo "afoga- 
ram" os campeôes... 
O Sporting, tudo fez 
para nâo perder o 2o. 
lugar da classificaçâo 
gérai. Bateu sem apelo 
nem agravo, o "despro- 
movido" Estrela da 
Amadora, por 4-0. Na 
Luz, o Benfica venceu 
corn dificuldades o afli- 
to Paços de Ferreira, 
por 2-1, mantendo-se 
isolado no 3o. lugar.A 
Uniâo de Leiria empa- 
tou em casa corn o Sp. 
Braga, a 2-2, deixando 
em aberto possibili- 
dades europeias. Moreirense, V. 
Guimarâes, Académica, Nacional da 
Madeira e Belenenses, venceram os sens 
jogos caseiros corn o Boavista, Rio Ave, 
Alverca, Gil Vicente e Beira Mar, respecti- 
vamente. 
A prôxima jornada, a 31 -mais um grande 
31 para muita gente!-, tem inicio Sâbado, 
corn o jogo E. Amadora-U. Leiria, às 
llhOO, o Sp. Braga-Benfica, às 13h45, corn 
transmissào na FPtv-SIC e, Boavista- 
Sporting, às 16h45. 
No Domingo, às llhOO, Rio Ave- 

Académica e Gil Vicente-Moreirense. Ao 
meio-dia, Paços de Ferreira-Guimarâes. 
Depois, às 13hl5, o jogo Alverca- 
Belenenses e, finalmente, às 15h30, o Beira 
Mar-FC Porto. O derby madeirense, 
Maritimo-Nacional sera jogado na segun- 
da-feira, às 14h45. 
Um punhado de bons jogos para quem 
nâo sofra do coraçâo. 
Escutem os relatos dos jogos na CIRV-fm, 
canal 1, e também, no canal 2. 
Bom fim-de-semana. 

JMC 

PERGUNTA: 
EM QUE ëPOCA HAGAN E O S.L. BENFICA VENCEU 

Q CAMPEQNATQ UE FUTEBQl SEM UERRQTAS ^ 
contacte 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Nome: 

Morada: 
A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 
DIA 19 DE ABRIL, 2004. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 

Para todos os sens eventos 

^ ou ocasiôes especiais, 

para o ajudar a tratar de 

tudo 0 que précisa 

(416) 240-3068 


