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2004 
Na FPtv e na 
CIRV-fm, como 
tern acontecido 
nos ultimos anos, 
teve lugar o 
grande "Festival 
da Cançào CIRV 
2004", este ano 
com 12 cantigas, 
defendidas por 
igual numéro de 
intérpretes, que 
ofereceram ao 
grande publico 
um agradàvel 
espectàculo e 
momentos de 
emoçâo. 
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' Sûcios disUnguidos no ' 
SporUng de Toronto 

A borda e em terra celebramos Portugalidade 
Contacte o seu agente de viagens ou a 

TAP Air Portugal 800-221-7370 www.TAPusa.us ijP^SmjsAL 
” somos a sua companhia 
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125 de Abril de 1974. Uma data para recordar, uma 

data para viver. 

Uma data que a memôria dos homens e mulheres Ida minha terra tem tendência para esquecer. Uns, 

porque os ideais politicos os ."forçam" a' tentar 

atenuar ou esquecer a Revoluçâo dos Cravos, 

outros, porque as forças a que pertencem exageram Io feito, e outros ainda, a maioria, porque vivem o 

dia-a-dia tào preocupados corn os seus afazeres e 

problemas que, mesmo sem quererem, acabam por 

pôr de parte o acontecimento, tal como outros que 

-a partir de certa altura-, sâo apenas factos de um 

passado que sâo lembrados somente porque lhes 

sâo dedicados feriados nacionais e, nessa altura -e 

nada mais-, sâo recordados corn certa agitaçâo 

porque, governos e ôrgâos de informaçâo, lhes 
dedicam determinadas cerimônias e sâo destacados 

nos noticiârios. Feriados para a nossa gente, é ouro 

sobre azul. 

No dia imediato, tudo jâ passou... 

Recordo corn saudade o dia 25 de Abril de 2004. 

Jâ tinha sido "empurrado" para a emigraçâo pela 

ditadura da época. Tal como aconteceu a milhares 

de portugueses que, como eu, nâo tinham alternati- 

va na Terra-Mâe. 

Enalteço dentro das minhas possibilidades o 25 de 

Abril de 1974. Sempre lembrarei o dia corn orgu- 

Iho, o dia em que os militares de Abril devolveram 

aos portugueses a liberdade e deram inicio â ca- 

minhada democrâtica em Portugal. Democracia, 
um ideal com defeitos mas cujas virtudes passam 

acima de outras ideologias. Nenhum ideal sera ppr- 
feito enquanto houver "duas cabeças, duas sen- 

tenças"! 

Por isso, serei sempre um defensor do 25 de Abril 

de 1974 e um acérrimo apoiante da Democracia. 

Creio que posso dizer, em consciência, que nâo sou 

simpatizante deste ou daquele partido politico. 

sinto que sou apenas um simples Democrata, e 

assim quero continuar. Obrigado, militares de 

Abril. 

Pela minha modesta parte, nunca serâo esquecidos. 

JMC 

Tu cfl Tu Lfl com os leîtorcs 

Olà, olà, bons amigos! 

Embora corn chuvinha à mistura, as tempera- 

turas têm estado relativamente agradâveis. 
Jâ deu para alg^uns passeios pelos jardins, pelos 

relvados, e à beira-l2igo. 
E multos mais motivos para passeios e outras 
actividades vêm ai. 

Por exemplo, as festas dedicadas ao 25 de Abril 
de 1974. 

O Centro Cultural Português de Bradford e a Comissâo 

de Festas de Nossa Senhora de Fâtima, comemoram a 

efeméride corn um jantar e exposiçâo de fotografias sobre 

o 25 de Abril, e o baile dos Cravos, no Sâbado, dia 24 de 

Abril, com inicio âs 19h00. 

Para informaçôes e réservas, contactem a Rosâria 
Carvalho: 905 775-5245, ou Tina Pereira: 905 775-4291, 

ou Dinis: 905 775-7001, ou Gina Perdigâo: 905 775-4723. 

No salâo da Igreja de Nossa Senhora de Fâtima, em 

Bfampton, tem lugar Sâbado, dia 24, o Jantar da 

Amizade, corn inicio às 18h30. Este convivio de amizade 

terâ a presença do artista Joâo Pimentel, natural de Vila 

Franca do Campo, e o baile animado pelo conjunto Mexe- 

Mexe. Informaçôes e réservas: 905 450-1533, ou 

905: 452-0716. 

A onda de simpatia e apoio à inditosa Cecilia Zhang que 

foi raptada no dia 19 de Outubro de 2003 e encontrada 

morta, na Mississauga Road, no dia 27 de Março de 2004, 

prossegue. O TD Bank mantém aberta a conta 

"Memorial Fund Cecilia Zhang" até o dia 30 de Abril de 

2004. Assim, se puder e quiser, dê o seu contributo. 

Os donativos jâ atingiram a soma de $32.000. dolares. No 
final, o dinheiro vai ser devidido em très partes, ao gosto 

da Cecilia Zhang: 40% para o Toronto Zoo; 40% para uma 

Boisa de Estudo para alunos da Escola Elementar Seneca 

Hill Public School e, os restantes 20%, .para o Royal 

Conservatory of Music, onde Cecilia estudava miisica. 

Domingo, dia 25 de Abril, com inicio às 13h00, tem lugar 
no salâo de festas do Centro Cultural Português de 

Mississauga, um almoço para angariaçâo de fundos para 
custear as despesas da deslocaçào a Portugal do Rancho 
Folclorico do CCPM. 

O ensaiador do rancho Carlos Gonçalves, e a directora do 
rancho Angie Camara, apelam aos sôcios e amigos do 

CCPM que participem no almoço. Para outras infor- 

maçôes ou réservas de lugar, contactem pelo telefone: 

905 286-1311. 

O Angrense de Toronto começa o mês de Maio, Sâbado, 

dia 1, corn jantar e matança de Porco à açoriana. No jan- 

tar poderào saborear, bifes de figado, torresmos, feijoada, 

fressura, batata doce e morcela à moda da Terceira. 

Depois da Matança do Porco, haverâ baile corn o DJ- 

Twister. Réservas: 416 537-1555. 

Sexta-feira, dia 7 de Maio, às 19h00, terâ lugar na sede- 

socjal do Angrense de Toronto, uma sessâo extra- 

ordinâria da Assembleia Gérai, para votaçâo da acta da 

sessâo anterior, leitura do balancete do Movimento 

Financeiro do clube e leitura, discussào e votaçâo do 

Orçamento Ordinârio para 2004. 

A Associaçào dos Estudantes Portugueses da 

Universidade de Toronto, comemora 20 anos de activi- 

dades. Para dignificar a efeméride, a UTPA -fundada em 
1984, realiza um Jantar de Gala no Hotel da 

Universidade de Toronto, na sexta-feira, dia 7 de Maio, 

corn recepçâo as 18h30. 

O University of Toronto Hotel, esta situado no 89 

Chestnut Street, um bloco a leste da University Ave. ao 

sul da Dundas. Esta festa terâ a presença do convidado 

especial, Peter Fonseca, Membro do Parlamento 

Provincial do Ontârio e tem o patrocinio do BCPbank. 

Para informaçôes e réservas, contactem o Vice-Presidente 

da UTPA, Miguel Mendes, pelo telefone: 416 890-9346, 

ou E-mail: utpa_club@yahoo.com 

Participem nesta grande festa dos estudantes portugueses 

da UTPA. 

O Peniche Community Club of Toronto, comemora o 

Dia da Mâe corn um jantar/convivio no salâo Our Lady 

of Croatia Hall, no 7 Dufferin St., junto da Dufferin Mail, 
corn inicio às 19h00. Haverâ baile corn o DJ-Martins e 

actuaçâo do Ritmo Jovem. 

Para informaçôes e réservas, liguem para o Joâo Freixo: 

416 536-7063. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 

Ontârio-ACAPO, jâ deu conhecimento püblico dos acon- 

tecimentos oficiais que estâo integrados na 17a. Semana 

de Portugal'2004. 

Dia 27 de Maio, abertura oficial no Consulado Gérai de 

Portugal, às 17h30. As 19h30, o descerramento do 

primeiro galhardete junto ao monumento aos 

Voluntârios no Trinithy Bellwoods Park. 

Dia 30 de Maio, às 15h30, Içar da Bandeira de Portugal 

na Nathan Philips Square-Câmara Municipal de Toronto. 

No dia 6 de Junho, às llhOO, homenagem aos PIO- 

NEIROS junto do Padrâo, no High Park. 

No Dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camôes e das 

Comunidades, às llhOO, Proclamaçâo do Dia de Portugal 

no Queen's Park. Depois, às 20h00, homenagem a 

CAMÔES no Camôes Square. 

Para mais informaçôes, contactem a ACAPO: 

416 536-5961. 

Bom, vamos entâo às vârieis festas que comemoram o 

histôrico 25 de Abril de 1974, e todas as mais que surjam 

pelo caminho. Sô nos poderemos divertir enquanto esta- 

mos vivos, nâo é? Entâo, aproveitem! 

JMC 
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A vida é realmente 
muito simples: 

Futebol 

Futebol 

Futebol 

Abra jé uma conta 
de cheques e 
receba em troca 
uma bola de futebol 
Adidas™ 

Em 2004, futebol é connosco! 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp bcpbank 
beyond the expected 
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PoU'Gia de Toronto envolvida 
em mais um escândalo 
A polfcia de Toronto esta envolvida 
em mais um escândalo, desta vez à 
volta de alegaçôes de que oficiais da 
policia responsâveis por patrulhar 
bares da baixa de Toronto recebiam 
recompensas em troca de favoristismo. 
De acordo corn os relatôrios, a que 
ptvirtual.com teve acesso, o esquema 
envolveu autoridades que eram subor- 
nadas pelos proprietârios dos bares da 
baixa da cidade em troca de infor- 
maçôes adiantadas sobre as incursôes 
policiais, assim como de ignorar as 
violaçôes às licenças de alcool. 
Uma investigaçâo do departamento 
dos negôcios internos foi lançada às 
alegaçôes. A investigaçâo centra-se à 
volta do detective William 
McCormack Jr., filho de um ex-chefe 
de policia, assim como do présidente 
da Associaçâo de Policias, Rick 
McIntosh, recentemente eleito. 
As funçôes de McComarck foram sus- 
pensas e os doze policias da esquadra 
foram enviados para outras investi- 
gaçôes. McIntosh, perante as recentes 
acusaçôes, decidiu retirar-se do cargo 
temporariamente. 
O chefs da policia Julian Fantino disse 
numa conferência de imprensa que as 
alegaçôes produziram “um grande 
desapontamento para todos no serviço 
policial”, mas que serâo levadas a 
sério. “A investigaçâo continua. 
Antecipo-me a dizer que haverâ algu- 

mas condenaçôes criminais contra 
estes membres da policia”, disse 
Fantino. 
Esta nâo é a primeira vez que a 
policia de Toronto se vê envolvida 
num escândalo, nos ültimos meses. 
Em Janeiro, seis oficiais veteranos 
da esquadra de droga, agora dis- 
solvida, foram condenados por 
varias acusaçôes criminosas, 
incluindo extorsâo, agressâo, pro- 
duçâo de evidência falsa e mentir 
em tribunal. 
Os lideres municipals estâo pre- 
ocupados corn esta situaçâo, ale- 
gando que se Fantino nâo con- 
seguir resolver devidamente este 
ültimo escândalo, o pûblico 
perderâ ainda mais a confiança 
que tem na policia. 

IMODA,ÉAn)ÉiA 
HEVESTUÂRIOEA 
ÉmJGÊNCIADE 
. OUEMOUSA 

apresenta a Linha 
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Vibrante, arrojada'e tâo bêla 

como a propria estaçâo! 
Em foço este àno, os fatos, 
as camJsas e as gravatas. 

Ousados, coloridos e excitantes, 

Vai CASAR este ano? 

PASQDALiNO possui um 
novo “Look” para o noivo.. 

Desde o casual ao elegante. 

é a sua loja de roupa para homem. 

34 CLINTON ST. a suida Collée 
TELj416Ji33.3923 

E-MAIL! FRANK@PASQ3UALINO.CA 

Taxa de natividade a mais baixa de sempre 
A taxa de natividade do 
Canada desceu, hâ dois 
anos, para o nivel mais 
baixo desde 1921, 
quando a agêneia 
começou a manter 
registos, de acordo 
corn as Estatisticas 
do Canada. Segundo 
apurou ptvirtual.com, a 
agêneia federal revelou 
que “a imperfeita taxa de natividade” do 
Canada que mede o numéro de nasci- 
mentos por cada mil canadianos, desceu 
para os 10.5 em 2002. Isto significa que se 
verificou um declinio em mais de um 
quarto na década entre 1992 e 2002. 
Em 2002, as mulheres canadianas deram 

à luz a 328.802 
bébés, 1.5 por 

cento a menos do 
/ que no ano ante- 

rior, ao mesmo 
tempo que repré- 
senta o décimo 
primeiro declinio 

i em doze anos. As 
provincias do 
Ontario e do 

foram responsâveis pela 
diminuiçâo de quase 4.400 nascimentos 
em 2002, o que representou 89 por cento 
da quebra da taxa em todo o pais. A ùnica 
provincia onde se verificou um aumento 
foi em Alberta e nos territôrios Northwest 
e Nunavut. 

Québec 

Fadei faia de abusa que sofreu no iraqne 
Descrevendo a experiência de 
ter sido refém no Iraque, o cana- 
diano Fadi Fadei disse ter sido 
agredido e queimado corn beatas 
de cigarro quando se encontrava 
na posse dos captores. Fadei 
chegou a Amman, na Jordânia, 
sâbado, depois de ter sido posto 
em liberdade, um dia anterior, 
pelos ofîciais do clérigo radical 
xiita, Moqtada al-Sadr, em Najaf. 
“Os primeiros dias foram horriveis”, 
disse Fadei numa entrevista publicada 
no matutino Star, a que ptvirtual.com 
teve acesso. O ex-refém disse que a tor- 
tura foi brutal, embora nunca tenha 
deixado sinais de sangue. Em vez disso, 
o corpo dele apresenta mais de vinte 
queimaduras de cigarro e contusôes. 
“Ameaçaram matar-me”, confessou 
Fadei, explicando como os captores ten- 

taram coagir a fazer uma confissâo 
falsa. “Estavam constantemente a ater- 
rorizar-me, ameaçando-me corn uma 
arma, para que eu dissesse que colabo- 
rava corn Israel. Depois, jâ queriam que 
confessasse estar a trabalhar corn os 
americanos. Finalmente, que fazia parte 
da équipa espanhola no Iraque”. 
Para o ministro dos negôcios 
estrangeiros canadiano, Bill Graham, 
Fadei é o exemple de um “canadiano 
que se mostrou corn coragem de 
arriscar a vida pelos outres”, dedicando- 
se a questôes humanitârias para os 
jovens do Iraque. 
Desconhecesse ainda a razâo pela quai 
Fadei foi posto em liberdade, mas, 
segundo algumas noticias, os captores 
sô se convenceram que Fadei era cana- 
diano quando viram uma fotocôpia do 
passaporte, no mesmo dia. 

Outra canadiano raptado no Iraque 
No dia em que a famflia. de Fadi 
Fadei o abraçava na chegada ao 
aeroporto Pierre Elliot Trudeau, 
de Montreal, o govemo federal 
confirmava a noticia de que um 
segundo cidadâo canadiano 
tinha sido raptado no Iraque. 
Ao que ptvirtual.com apurou, Rifat 
Mohammed Rifat foi visto pela ultima 
vez a 8 de Abril. Até ao momento, o go- 
verno federal diz nâo ter muita infor- 
maçâo sobre o paradeiro de Rifat, em- 
bora considéra a situaçâo delicada, 
estando a fazer tudo para o libertar. 
Dan McTeague, o ministro responsâvel 
pelos canadianos além fronteiras, disse 
que Otava apenas sabe que Rifact é 
refém de um grupo iraquiano. “Neste 
momento, o seu paradeiro é desconheci- 
do, assim como a identidade dos cap- 

tores”. Rifat encontrava-se a trabalho no 
Iraque. Segundo as ultimas noticias, ele 
foi visto, pela ultima vez, a sair de uma 
prisâo a oeste de Bagdade, onde traba- 
Ihava para uma companhia saudita. 
Para o ministro, o mais importante, 
neste momento, é tentar passar a men- 
sagem de que Rifat é canadiano. 
McTeague disse que o governo esta 
pronto a tomar medidas semelhantes às 
que tomou no caso de Fadei. No entan- 
to, adiantou que este ültimo incidente 
vem reforçar a ideia de que os canadi- 
anos devem permanecer afastados do 
Iraque. 
Rifat, 41 anos, é um canadiano, de 
Toronto, nascido no Iraque, mas que 
imigrou para o Canada hâ cerca de 23 
anos. Encodtrava-se a trabalho no 
Iraque, desde o final do ano passado. 

McGuinty adia impasta em “Fast Food” 
o governo liberal do Ontârio adiou uma 
proposta de lei que visava apresentar um 
imposto em refeiçôes a baixo dos 
$4 dôlares. Segundo apurou ptvirtual.com, 
a decisâo baseou-se num protesto organi- 
zado, em parte, pela indùstria da chamada 
“comida râpida” (Fast Food). 
O governo tencionava cancelar a isençâo 
do imposto provincial no prôximo orça- 
mento provincial, um passo que aumen- 
taria, por exemplo, 13 cêntimos em cada 
copo de café. 
O ministério da saùde adiou o projecto 
depois de ter organizado uma série de 
reuniôes pûblicas para saber a opiniâo do 
pûblico em gérai sobre uma medida que. 

para o governo, procurava ajudar cis pes- 
soas a combater o problema da obesidade 
e das doenças relacionadas corn a Fast 
Food. 
O Ontârio nâo é a ùnica provincia a tentar 
implementar tal imposto. Numerosos esta- 
dos americanos, a Grâ-Bretanha e a 
Organizaçâo Mundial de Saùde jâ ten- 
taram campanhas semelhantes como uma 
forma de combater o aumento da obesi- 
dade no mundo, para muitos considerada 
jâ uma epidemia. 
Activistas contra a pobreza argumentam 
que os mais pobres dependem da Fast 
Food para obterem refeiçôes 
mais baratas. 
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W Semana Cultural Madelrense 
A abertura da "17a. Semana Cultural 
Madelrense" teve lugar na sede-social, no 
passade dia 16 de Abril, com uma cerimô- 
nia bonita e protocolar, onde se distin- 
guiram na entoaçâo dos hinos da Regiâo 
Autônoma da Madeira, de Portugal e do 
Canada, elementos do Rancho Folclôrico 
Madelrense, corn o solo musical do 
trompetista Tony Silveira, do conjunto Os 
Panteras. Como sempre, pioneiros 
madeirenses cumpriram a missâo de içar 
as bandeiras. Présentes, o convidado Dr. 
José Savino Correia, Présidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz e 
Présidente dos Municipios da Regiâo 
Autônoma da Madeira, seu assessor Paulo 
Renato Baptista, o Técnico de Turismo do 
ICEP, Vasco Rodrigues -o elemento que 
estabeleceu os contactos para a vinda do 
convidado a Toronto-, o ex-Vice Cônsul de 
Portugal, Crescêncio José Ferreira, o 

Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses no Canada, José Mario 
Coelho, todo o elenco dos novos Corpos 
Gerentes do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, e 
também da Direcçào anterior, muitos 
sôcios e amigos. Uma cerimônia feliz que 
permitiu um ambiente propicio ao 
restante programa da abertura. O MC da 
noite, Salomé Gonçalves, pediu um minu- 
te de silêncio em memôria do pai do 
Cônsul-Geral, Dr. Artur Magalhâes, faleci- 
do no dia anterior. Seguiu-se uma breve 
saudaçâo aos présentes pelo Présidente da 
Assembleia Gérai, José Eduardo da Silva, 
e apresentaçâo do convidado. O Dr. 
Savino Correia agradeceu o convite, felici- 
tou o clube e a iniciativa da Semana 
Cultural Madelrense, e fez a entrega de 
varias prendas ao Canadian Madeira 
Club-Madeira House C. Centre, ao PAG 

Dr. Savino Correia junto do monumento de homenagem aos pioneiros portî^uèses em Toron^. 

Simplesmente a Mais Quente ^^ 

\ Agora 
%)\ ENTREGAS AO 
my DOMia'UO em novo 

W SACO TÉRMICO! 

artesmdio do que um sorriso 
ionito de mulher, como o da 

Maria Jmrdes Siha* 

Continua na pagina 6 
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José Eduardo da Silva, incluindo uma 
belissima salva de prata corn o brazâo de 
Santa Cruz. Pouco depois, teve lugar o 
"Madeira de Honra" alegre e ruidoso, de 
exaltaçâo ao Canada, a Portugal e à 
Madeira. Depois, todos os présentes foram 
brindados corn uma excelente exibiçâo da 
Luso-Can Tuna, recheada de elementos 
novos e cheios de dinamismo. Exibiu-se 
também o Rancho Folclôrico Madeirense 
que, como habitualemente, animou a festa 
e "tratou de ensaiar" os présentes, particu- 
larmente o convidado Dr. Savino Correia 
que, sem hesitaçôes, dançou corn uma 
componente do grupo e mostrou que sabe 
da poda. 
Um saboroso bufete foi posto ao dispor dos 
présentés. Petiscos tradicionais, bolos e 
frutas diversas. Uma delicia. 
Fim de noite corn Jorge Carvalho e a sua 
mûsica. A animaçâo sô parou às tantas. 
No Sâbado, o convivio prosseguiu. Salâo 
cheio para ouvir o Dr. Savino Correia, par- 
ticipar no jantar e escutar a artista convi- 
dada, a ternurinha vinda dos EUA, Maria 
Alves. A hora estipulada, Vasco Rodrigues 
e José Mario Coelho, ladearam o Dr. 
Savino Correia no palco da Canadian 
Madeira Club-Madeira House C. Centre. 
Simpâtico e fluente, o Présidente da 
Câmara de Santa Cruz, apoiado tecnica- 
mente pelo seu assessor Paulo Renato 
Baptista, falou da Regiào Autônoma da 
Madeira de hoje, enalteceu o muito que foi 
conseguido, corn o esforço de todos os 
madeirenses, sem deixar de elogiar o 
homem do leme, o Présidente da RAM, 
Dr. Alberto Joào Jardim. Naturalmente, 
debruçou-se sobre Santa Cruz e, também, 
apresentou um filme sobre todos os con- 
celhos 

da Regiào Autônoma, atraente, bem feito 
e que, num breve espaço de tempo, 
mostrou toda uma Regiào cheia de pro- 
gresse e, pareceu-me, mais bêla que 
nunca! As perguntas e respostas ficaram 
para depois do jantar pois, a hora, jâ ia 
avançada. Depois do bem servido jantar, a 
dupla madeirense, Jorge Carvalho e Filipe 
Carvalho (pai e filho, respectivamente), 
actuaram corn o brilho a que jâ nos habi- 
tuaram, cantando e tocando corn o talento 
que lhes é reconhecido. 
A seguir, a presença da fadista Maria 
Alves, jâ nascida nos EUA mas de sangue 
madeirense, jâ nos seus oitenta e tais anos 
de vida, plena de experiência, simpatia e 
ainda boa voz, encantou todos os que 
tiveram o privilégie de a escutar. Maria 
Alves foi acompanhada pelo guitarrista 
Nuno Cristo e pelo viola David Freitas. 
Uma ternurinha, como costume referir-me 
à decana dos artistas lusos na América do 
Norte. Um bom exemple de força interior, 
amor à arte, e de energia. Um beijinho 
cheio de carinho à vovô do fado. Maria 
Alves. 
No Domingo, teve lugar uma tarde fol- 
clôrica, corn os Ranchos da Casa da 
Madeira, Transmontano, Cantares e 
Bailares de Sâo Miguel e o de Oshawa. 
Uma tarde de muita cor, ritmo e saudade. 
Também, um momemnto de variedades 
corn Mârio Marinho. Depois, a palestra de 
despedida do Dr. José Savino Correia, 
uma palestra plena de sinceridade e 
brilhantismo que causou forte impressào 
nos présentes. 
De salientar a simpatia do dirigente do 
Canadian Madeira Club, Agostinho 
Martins, que esteve desde a primeira hora 
corn o Dr. Savino Correia, levando-o a 
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Etn excelentes condiçôes! 3 grandes 
quartos de cama, 2 cozinhas, 2 casas 
de banho de 5 peças, soalhos em 
œadeira e cerâmica, cave acabada 
jCom entrada separada, garagem e 
jestacionamento para 2 carros na 
Ifrente, e muito mais. 
' Telefone para mais informaçôes! 
I . Marta Gonçalves: 

416-535-8000. 
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todos os locals necessârios e a passeios, 
tais como pela cidade, às compras, a 
Niagara Falls, CN Tower onde jantou com 
qs responsâveis do Canadian Madeira 
Club, e à Câmara Municipal de Toronto, 
onde o Présidente da Câmara de Santa 
Cruz foi recebido pelo Deputado luso- 
canadiano, Peter Fonseca, com visita guia- 
da à Legislatura do Ontario e troca de 
prendas. A seguir, Savino Correia foi rece- 
bido na Câmara Municipal de Toronto, 
pelo Conselheiro Adam Giambrone que, 
pouco depois, lhe apresentou o Présidente 
da Câmara, o Mayor David Miller. Corn 
ambos houve diâlogo e troca de prendas. 
Adam Giambrone, sempre acompanhado 
do seu assessor para a comunidade por- 
tuguesa, Robert Câmara, deu conheci- 
mento aos sens pares no hemiciclo 
camarârio da presença do Présidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz e dos 
Municipios da Regiâo Autônoma da 
Madeira, onde o Dr. Savino Correia foi 
reconhecido e aplaudido. Uma jornada 
importante, corn troca de experiências, 
entre ambas as partes. 
Voltando à Semana Cultural Madeirense, 
na segunda-feira teve lugar o dia dedicado 
âs Bordadeiras e Obras de Vime. Na terça- 

feira, foi a noite dos Municipios da 
Madeira e Porto Santo. Ontem, quarta- 
feira, foi o Dia da Criança, corn concurso 
de desenhos e entrega de prémios. Hoje, 
quinta-feira, dia do Peixe Espada Preto e 
actuaçâo dos jovens de Danças Mistas. 
Amanhâ, sexta-feira, dia da Juventude, 
corn actuaçôes de Filipe Carvalho, do 
grupo da Escola "Warriors Martial Arts 
Academy" e ifiüsica popular com Jorge 
Carvalho. Sempre exposiçôes e comida 
regional. 
Sâbado, dia do encerramento, corn jantar 
às 19h00, e variedades, corn Décio 
Gonçalves, Joào Neves e Jorge Carvalho. 
Fim-de-festa, corn baile e convivio. 
Deram todo o apoio nesta visita, ao 
Dr. José Savino Correia e seu assessor 
Paulo Renato Baptista, os responsâveis do 
Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, particularmente José 
Eduardo da Silva e Joâo Abreu, o 
Conselheiro das Comunidades madeiren- 
ses José Mario Coelho, Bernardete 
Gouveia do Milénio, José Rodrigues de 
Brampton, amigo de infância do 
Présidente da Câmara de Santa Cruz e, 
ainda, Vasco Rodrigues, do ICEP-Canadâ. 

JMC 

AB(? O ROGERS" 

Amigos da Praia da Vitôria am 
Toronto anunciam testas da cidade 

Os Amigos da Praia da Vitôria em 
Toronto, anunciaram em conferência 
de imprensa, realizada sâbado à 
noite, na popular adega de David 
Correia, o esboço do que serâo as fes- 
tas daquela cidade açoriana a 
comemorar 175 anos da célébré 
batalha da praia em que foram 
rechaçados os invasores espanhôis. 
Conquanto o programa esteja ainda 
longe de se encontrar elaborado, em 
termos de nomes, parece ir estar à 
altura dos pergaminhos praienses. 
Corn inicio a 31 de Julho, o programa 
contarâ corn as habituais danças de 
Carnaval, marchas populares, concer- 
tos de filarmônicas, um cortejo infantil, 
cantoria, fados e a 2* Gala 
Internacional de Palhaços. 
Duas touradas à corda estâo previstas 
no lugar do Juncal e uma terceira no 
Caminho do cemitério. 

Quanto à parte religiosa, realizar-se-â a 
procissâo de Santa Rita e uma outra 
dos Homens do Mar. 
Julga-se que um programa mais deta- 
Ihado sera divulgado pelos représen- 
tantes da Câmara Municipal da Praia 
da Vitôria que se deslocarâo a Toronto 
para estar présentés no Convivio Annal 
dos Amigos, a realizar Domingo, 2 de 
Maio, pelas 13h00 no Ambiance 
Banquet Hall de Toronto. 
As réservas para o almoço-convivio, em 
que participarâ o grupo Voz da 
Saudade, expressamente vindo de 
Otava, poderâo ser feitas para: Tony 
Rodrigues (416-588-2000), Adega David 
Correia (416-535-4969), Bernardino 
Neto (416-657-1328), Ambiance 
Banquet Hall (416-766-5620), José Luis 
Penim (416-5886265) e O Petisco Sports 
Bar (416-530-4801). 

ptvirtual.com 
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luso Can Tuna celebrou 6” aniversàrio 
Seguindo as tradiçôes académicas por- 
tuguesas e com uma mudança, quase total, 
de membros, a Luso Can Tuna celebrou, 
sabado, o sexto aniversàrio da sua existên- 
cia. Com a sala do Dundas Banquet Place 
quase esgotada, o espectaculo foi dedicado 
à cançâo de Portugal: o fado. A primeira 
parte do espectaculo, com apresentaçâo de 
Ana Bailâo, uma das fundadoras da tuna, 
foi preenchida corn algumas das vozes do 
fado da comunidade: Tony Câmara, 
Teresa Lopes, Humberto Silva e Porfirio 
Ribeiro, acompanhados à guitarra por 
Gabriel Teves e à viola por Januârio 
Araùjo. 
A Luso Can Tuna contou também corn o 
apoio de algumas associaçôes da comu- 

nidade. Uma dessas associaçôes foi a 
Banda do Santo Cristo que, em nome de 
Rogério Vieira, ofereceu um bonito cesto à 
Luso Can Tuna para que o pudesse sortear 
entre os présentés. Também présente na 
sala, alguns membros da Casa das Beiras 
que, em nome do présidente AlbinoDias, 
ofereceram uma lembrança à Luso Can 
Tuna, entregue a Cindy Menezes, dizen- 
do que a Casa das Beiras sempre apoiou e 
continuarâ a apoiar este grupo de jovens. 
A segunda parte do espectaculo foi 
preenchida na totalidade pelos aniversari- 
antes. Apresentando-se corn um instru- 
mental - que actuaram pela primeira vez - 
a Luso Can Tuna passou pelas temas 
académicos mais consagrados. Sonia 

ACASADOBOM 
* BACAIIUU 

’ . Criamos fama 
% 
polo nosso peixe sempre 

fresco, de todo o mundo, 

incluindo uma enorme 

variedade de mariscos frescos 

e congelados, mercearias, etc. 

Visite-nos no 
3635 Cawthra Rd. Mississauga e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 

Tavares apresentou os novos membros da 
Tuna, incluindo as novas pandeiretas e 
agradeceu a todos o apoio que têm dado 
ao longo dos anos. 
O espectaculo encerrou corn mùsica de 
TNT para dançar até às “altas” da madru- 
gada, como é praxe de uma tuna. 
Durante a festa da Tuna aniversariante, 
houve a tradicional praxe do "Brinde de 
Tunante". Os Tunos que "brindaram" os 
caloiros e aprendizes, foram: Cynthia 
Meneses, Veronica Santos, Paulo Santos, 
Sonia Tavares, Monica Marques, Jessica 
Meneses, Ulric Meneses e Ana Rita 
Vinagre. 
Os Caloiros, eram: Adriana Claro, Raquel 
da Silva, Sandra Nunes, Liliana Capela, 
Melanie Ribau, Vitor Vicente, Anabela 
Santos, Marta Castelhano, Gilberto 
Lontro, Veronica Lopes, Ana Catarina 

Ribeiro, Marlene Breta e Sara Bailâo. Os 
Aprendizes, sâo: 
José Rodrigues, Sandra dos Reis, Marta 
Martins, Eduarda Bettencourt e Joana 
Calçada. 
Os responsaveis da Luso-Can Tuna 
agradecem o apoio de todos com particu- 
lar destaque para os patrocinios do 
BCPbank, toda a equipa dos Amantes do 
Fado, Firmino, Gabriel Teves, Januârio 
Araùjo, Teresa Lopes, Tony Câmara, 
Humberto Silva, Porfirio Ribeiro, Casa 
das Beiras, Banda do Senhor Santo Cristo 
e o Sporting Clube Português de Toronto. 
As nossas felicitaçôes à "rapaziada" da 
Luso-Can Tuna, passado e presente, e que 
no futuro possam contar com mais 
caloiros e aprendizes. 

Ana Femandes/JMC 
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Para os portugueses, a famîlia é sagrada. Quando visitar Portugal, traga a sua e faça férias 

na companhia dos que lhe sâo mais queridos. Dos mais novos aos mais crescidos, todos 

se irâo divertir. Visite o maior Oceanârio da Europa, o original Museu do Brinquedo ou o'interactîvo 

Museu do Conhecimento. Va ao Portugal dos Pequeninos, ao Bracalândia ou faça um safari 

no Badoca Park. Divirta-se num dos muitos parques aquâticos ou no Zoo Marine. 

Aproveite ainda para estreitar os laços famiiiares. No final, o diffcil sera convencê-los 

a regressar a casa. 

Mm 

PORTUGAL 

Para mais informaçôes va a www.portugalinsite.pt 
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Mariza, o êxito em pe 
A cada vez mais bonita e elegante, Mariza, 
teve um encontre râpido corn os ôrgâos de 
infprmaçâo de lingua portuguesa, na 
dependência do BCPbank na University e 
Dundas, antes da sua actuaçâo no Royal 
Winter Garden, com a lotaçâo esgotada. 
Registâmos para FPtv uma entrevista corn 
Mariza, conduzida por Luis Fernandes, e 

que transcrevemos para os leitores de O 
Milénio. 
Luis Fernandes - A Mariza jâ recebeu 
prémios de prestigio, como o de personali- 
dade do ano, ao longo da sua carta car- 
reira. Como vê estas distinçôes? 
Mariza - Creio que se deve, em parte, a 
muito trabalho e dedicaçâo àquilo que 
faço. Acho que também existe um 
bocadinho de boa vontade, no meio 
disto tudo, daquelas pessoas que ofere- 
cem os prémios. No entanto, quando 
trabalho e me dedico ao que mais gosto 
de fazer, nâo é corn o objective de rece- 
ber um prémio, mas se o oferecerem é 
sempre bem-vindo. 
L.F. - De quai gostou mais? 
Mariza - Eu gosto de todos, sem 
excepçâo, porque todos sâo especiais devi- 
do ao facto de me lembrarem uma altura, 
um ano de muito trabalho, um espectâcu- 
lo em especial... enfim. 
L.F. - Participa também no grande evento 
do ano em Lisboa, o Rock in Rio... 

iirce 19/b 

Tem serviço compléta de: 
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serviços. 

Tel.:1416) 534-3603 
Fax: (416) 534-0108 
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Mariza - Sim. Vou fechar o Rock in Rio, 
a tenda raizes. 
L.F. - Cantar so para a comunidade por- 
tuguesa faz parte dos seus pianos ou esta 
fora de questâo? 
Mariza - Nâo esta fora de questâo, mas, 
para nos, o que tem mais lôgica, neste 
momento, é conseguir juntar a comu- 
nidade portuguesa corn a comunidade 
local e poder, assim, fazer a divulgaçâo 

desta müsica, da nossa cultura e de 
Portugal, obviamente. 
O êxito esperado, foi ultrapassado. Mariza 
é, sem dùvida, uma grande senhora do 
fado e da cançâo. 
Cada espectâculo é um sucesso absoluto. 
Abençoado fado que em tâo boa hora 
"descobriu" a Mariza. E é de bons fados, e 
de "marizas", que nos precisamos. 

JMC 

Governo réitéra apesta ne desenvelvimente 
secial e lecal des Açores 
o secretârio regional dos 
Assuntos Sociais defendeu 
na Ribeira Grande, nâo ser 
possivel pensar o desen- 
volvimento dos Açores sem 
uma forte aposta na elimi- 
naçâo dos factures que 
favorecem a exclusâo como 
meio essencial para atingir 
uma melhor coesâo social. 
Presidindo à sessâo de 
encerramento do Seminârio 
“Intervençâo Sôcio- 
Comunitâria em Zonas 
Rurais Periféricas”, 
Francisco Coelho afirmou 
que a reduçâo de assime- 
trias estruturais, economicas e sociais 
entre as ilhas dos Açores e entre os 
meios rural e urbano, acentuadas ao 
longo de décadas, tem sido um dos 
grandes objectivos globais de desen- 
volvimento dos executives de Carlos 
César. Neste contexte, segundo 
adiantou, assume particular relevo a 
luta contra a pobreza e a implemen- 
taçâo de programas especialmente ori- 
entados para o desenvolvimento social 
e local. 
O governante açoriano considerou, no 
entanto, que os sistemas de protecçâo 
social se mostram, muitas vezes, insufi- 
cientes, face às necessidades de deter- 
minados segmentes sociais ou de ter- 
ritories com fenômenos localizados de 
pobreza e exclusâo. 
Nesse sentido, apontou como essenci- 
ais, a implementaçâo de medidas que 
visem a inserçâo social e profissional, a 
criaçâo de uma rede de serviços e 
equipamentos sociais de apoio e a 
dinamizaçâo da prôpria comunidade, 
estimulando a participaçâo dos agentes 
locais e o desenvolvimento de parcerias 
numa abordagem integrada dos proble- 
mas. Sublinhou, também, que a econo- 
mia social, favorecedora da inserçâo e 
instrumente indispensâvel à garantia 
do acesso a todos os cidadâos a uma 
actividade econômica, merece também 
uma atençâo e um esforço muito 
especial. 
Revelou igualmente que, no âmbito 
desta problemâtica, estâo em curso nos 

Açores 31 projectos que se desenvolvem 
em 15 concelhos de sete das nove ilhas 
dos Açores, abrangendo directamente 
14.137 cidadâos. 
O titular da pasta dos Assuntos Sociais 
declarou, ainda, que a actuaçâo do 
executive açoriano assenta num pro- 
grama que visa, fundamentalmente, o 
apoio personalizado a grupo de elevado 
risco de exclusâo social, como cidadâos 
sob o sistema de justiça, toxicodepen- 
dentes e cidadâos repatriados; redes de 
suporte social e grupos de risco, pela 
criaçâo de serviços de apoio integrado à 
mulher e ao realojamento social; a pro- 
moçâo de iniciativas de economia 
solidâria; a intervençâo sôcio-comu- 
nitâria em territories de exclusâo social 
intensa; e a Emergência - crianças em 
risco, medida que se consubstancia na 
criaçâo de uma rede de estruturas voca- 
cionadas para o desenvolvimento infan- 
til integrado e acolhimento, bem como 
na resposta de emergência e na 
promoçâo de actividades lùdico- 
pedagôgicas. 
Francisco Coelho enalteceu, ainda, a 
implementaçâo do projecto 
“Extremes”, cuja entidade gestora é a 
Santa Casa da Misericôrdia da Maia, 
em Sâo Miguel, por unir os arquipéla- 
gos dos Açores e Canârias, contribuin- 
do para estreitar relaçôes entre as duas 
regiôes, sendo, ao mesmo tempo, um 
importantissimo instrumente de revi- 
talizaçâo e desenvolvimento dos ter- 
ritories abrangidos. 
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Comunidade: 
Sàbado, dia 24 
-Noite de Gala no Vasco da Gama de Brampton, com inicio as 19h00. Jantar, 
entrega de Certificados de Mérito a Profissionais e Voluntaries, 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. 
-Aniversârio da Associaçâo 25 de Abril na sede do Lusitania de Toronto. 

Inscriçôes pelo telefone: 416 532-3501. 
-Celebraçôes do 25 de Abril na Casa do Alentejo, corn jantar, variedades e 

exposiçôes. Réservas; 416 537-7766. 

-Eleiçâo da Miss-CCPM'2004. Baile corn o SomLuso. Réservas: 905 286-1311. 
-Baile no Graciosa corn o conjunto Santa Fé. Informaçôes: 416 533-8367. 

-Baile da Camisola do Angrense no Angrense de Toronto, corn o DJ-Nazaré 
Praia. Informaçôes: 416 537-1555. 

-Jantar de Gala do Vasco da Gama de Brampton. Entrega de prémios de 
Mérito. Info: 416 867-6548. 
-Serâo Minhoto no FC Porto de Toronto. Concertinas, desgarradas e cantares 

ao desfio. Informaçôes: 416 988-2896. 
-Encerramento da 17a. Semana Cultural Madeirense. Info: 416 533-2401. 

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

Sàbado, dia 1 Maio 
-Baile do Chapéu na Casa do Alentejo, corn o conjunto Chaves d'Ouro, 
Informaçôes corn Bia Fidalgo: 416 537-7766. 
-Noite de fados na Casa das Beiras, com Mario Jorge, Teresa Lopes, Joâo 
Brito, acompanhados por Manuel Moscatel e David Freitas. Réservas: 

416 604-1125. 

Domingo, dia 2 de Maio 
-Almoço dos-Amigos da Praia da Vitôria, no Ambiance Banquet Hall, corn 

convivio, variedades, palestras e prémios de porta. Info: 416 588-2000, ou 
416 535-4969. 

-Almoço do Pioneiro no First Portuguese com a presença de Ana Patricia. 
Réservas corn Paula Cristina: 416 531-9971/72. 

Canada 

Centro de contrôle de doenças 
necessario para provmcia 
Um relatôrio sobre o surto da sindroma 
respiratôria aguda, em 2003, na provincia 
do Ontario, indica que o sistema de saùde 
provincial nâo podia controlar a crise, 
devido ao facto de se encontrar “fragmen- 
tado”. O relatôrio, publicado pela juiz 
Archie Campbell, a que ptvirtual.com teve 
acesso, valoriza os “esforços herôicos” de 
todos os funcionârios do sector de saüde 
que conseguiram controlar o surto. 
A sindroma respiratôria aguda, mais 
conhecida por pneumonia atipica, foi 
responsâvel por 800 mortes em todo o 
mundo, incluindo 44 em Toronto e 350 na 
China. A Organizaçâo Mundial de Saüde 
lançon um aviso, na altura, sobre regiôes a 
nâo visitar, incluindo Toronto. 
Campbell foi nomeado, o ano passado, 
pelo governo provincial para examinar a 
forma como o sistema de saùde lidou corn 
a crise. Entre as recomendaçôes, 
Campbell mencionou a necessidade do 

Ontario ter um novo mandate, uma nova 
liderança e novos recursos no sistema 
püblico de saüde; protecçâo contra 
doenças infecciosas a nivel de direcçâo e 
contrôle; dar aos médicos locals a autono- 
mia de falar sobre surtos e decidir como 
controlâ-los; um piano de emergêneia e 
preparaçào para se protegerem contra o 
proximo surto de doenças infecciosas; 
fînalmente, a criaçâo de um centre de con- 
trôle de doenças para o Ontario, indepen- 
dente do ministério da saùde. 
Por outro lado, o relatôrio também men- 
cionou que o sistema deve determinar se 
os municipios devem desempenhar um 
papel mais active na protecçâo do sistema 
de saùde ou se este deve permanecer 
financiado pelo governo provincial. 
O relatôrio, de 200 pâgineis, foi baseado 
em entrevistas e documentaries recolhidos 
em 300 residentes. A versâo final do docu- 
mente deverâ sair no inicio de 2005. 

BUCK CADUAC P0NI1AC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente  

S[EW[P®[C [CW OWA ®d)S 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

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 corn losé da Costa o 
Addison on Bay 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Governo prépara vigilância florestal para a época de Verâe 
Cinco mil pessoas vâo estar envolvidas 
na prevençâo contra incêndios durante 
a época de Verào. Este é, pelo menos, o 
objective anunciado pelo ministro da 
Agricultura, Sevinate Pinto, durante o 
lançamento de uma iniciativa de angari- 
açâo de fundos para a reflorestaçâo da 
Tapada de Mafra. 
"Temos Maio e Junho para coordenar o 
potencial humano de milhares de pes- 
soas voluntârias (...) corn o objective da 
vigilância ou da primeira intervençâo 
como é o caso dos sapadores florestais e 
chegaremos à meta que é termes cinco 
niil pessoas no terreno", declarou 
Sevinate Pinto. 
O ministro especificou que estarâo 
envolvidos 1.500 militares, 800 
sapadores florestais, 900 na rede 
nacional de vigia, 150 brigadas de vo- 
luntârios (com quatre elementos cada 
uma) e outras pessoas, que nâo quantifi- 
cou, desde beneficiârios do rendimento 
social de inserçâo a jovens voluntaries. 

O governante adiantou que este ano "a 
Policia Judiciâria tem um piano mais 
prô-activo para actuar", tendo-se escusa- 
do a adiantar pormenores acerca da 
aeçâo da PJ. 
"Estâmes a trabalhar muito para que se 
veja e tenha efeitos este ano, mas o que 
acontece é que vai baver fogos e 
ninguém esta em condiçôes de dizer em 
que dimensâo. Sô quando a floresta for 
gerida correctamente, e depois das cor- 
recçôes, é que os fogos passarâo à 
histôria", sustentou. 
Relativamente à criaçâo das novas 
brigadas de voluntaries o ministro 
declarou pretender "suscitar o 
envolvimento das autarquias, das 
Câmaras e Juntas de Freguesia, para 
a constituiçâo de mais 150 brigadas 
de voluntârios que terâo o apoio do 
Ministério em viaturas, subsidio de 
refeiçâo, binôculos, telemôveis, dis- 
tintivos e alguma formaçâo para 
fazerem acçôes de vigilância". 

Portugal 

Proença de Carvalho abandona a defesa das intimas de pedofilia 
o advogado Proença de Carvalho 
abandonou a defesa das vitimas do 
processo Casa Pia. Daniel Proença de 
Carvalho tinha sido nomeado pelo 
Governo para dar apoio juridico às ale- 
gadas vitimas de abuse 
sexual. 
A decisâo foi comunicada na noite de 
terça-feira à Provedora da Casa Pia, 
Catalina Pestana. O advogado invoca 
razôes pessoais. 
A équipa de Proença de Carvalho 
inclui Pinto Pereira (o advogado que se 
celebrizou pelo caso do Aquaparque) e 

Joâo Medeiros (que trabalha no 
escritôrio do bastonârio da Ordem dos 
Advogados). 
Contactado pela SIC, Antonio Pinto 
Pereira, que ainda na ültima segunda- 
feira esteve présenté no Tribunal de 
Instruçâo Criminal de Lisboa para a 
inquiriçào de testemunhas de dois dos 
arguidos, disse que estaria a ponderar 
uma decisâo no mesmo sentido, junta- 
mente corn Joâo Medeiros. 
Proença de Carvalho representava ape- 
nas dois menores, ainda alunos da 
instituiçâo. 

Mantendo uma tradiçâo iniciada jâ hâ 
alguns anos, a Casa doAlentejo de 
Toronto voltou a celebrar, no sâbado, 
mais uma ediçâo de Fado Vadio. Para os 

que desconhecem o termo, o Fado Vadio 
consiste de uma noite dedicada à cançâo 
de Portugal corn todos os fadistas que se 
disponibilizem a actuar nesse espectâcu- 

lo. E o numéro de 
fadistas que ali se apre- 
sentou fala por si: o 
Fado Vadio na Casa 
do Alentejo é um 
sucesso e atrai cada 
vez mais pessoas - 
fadistas e fâs. 
Depois de jantar e 
antes do inicio do 
espectâculo, a Casa do 
Alentejo apresentou os 
novos corpos gerentes 
para 2004, corn Carlos 
Sousa ainda a presidir 
à direcçâo. 
Bia Raposo, coorde- 
nadora cultural da 
Casa do Alentejo, apre- 
sentou o espectâculo. A 
guitarra portuguesa. 
Manuel Moscatel e à 
viola. Tony Melo. A 
noite foi preenchida 
com as bêlas vozes do 
fado, da comunidade 
portuguesa de 
Toronto, de Luciana 
Machado, 
Xavier, 
Moscatel, 
Gomes, 

Olâvo 
Carmen 

Maria 
Armando 

Jorge, Fâtima Ferreira e a ainda muito 
jovem, mas talentosa, Veronica Bolota. 
Na opiniâo das pessoas ali présentes, foi 

uma excelente noite de fado que a Casa 
do Alentejo deve manter. 

Ana Fernandes 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto, J|aro, Ponta 

Delgada e Terceira nos 
modernos Airbus Â310/300 

da Sata International. 

Marque jâ a sua viagem 

ata voce merece. 

Prefirc a SATA EXPRESS, 
contdcbe o ?eu cigente ae vi<;igens' 

pava ve^ewav a çua paçça^erm. 
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Jessica Amaro lançou segundo trabalho 
discogràfico 
Com uma carreira jâ bem firme na comu- 
nidade portuguesa, Jessica Amaro conti- 
nua a dedicar-se àquilo que adora fazer: 
mùsica. “Sempre no meu coraçâo” é o titu- 
lo do segundo trabalho de originais que 
lançou, domingo, no Oasis Convention 
Centre. 
Desde cedo, centenas de pessoas 
chegaram ao Oasis Convention Centre 
para um espectâculo que provou ser exce- 
lente. Depois do almoço, Alexandre 
Campos Silva deu as boas vindas a todos e 
passou a apresentar a primeira parte do 
espectâculo. O primeiro numéro coube ao 
talentoso Grupo de Ginâstica Ritmica da 
Casa do Alentejo corn o esquema Maria. 
Seguiram-se os artistas Amy ‘n’ Daisy, 
Carlos Borges, Tiffany Costa, Steve 

Medeiros e Tony Melo, dos Starlight. 
A segunda parte do espectâculo foi total- 
mente preenchida por Jessica Amaro. A 
apresentaçâo foi feita através do video da 
mùsica Cleopatra, seguindo-se, ao vivo, a 
versâo inglesa da mesma mùsica, num 
palco que, tal como o tema da mùsica, nos 
transportava até ao antigo Egipto e corn 
uma Jessica “Cleopatra” a brindar todos 
corn a sua voz. Jessica Amaro fez-se acom- 
panhar pelo Grupo de Ginâstica Ritmica 
da Casa do Alentejo, em alguns dos temas. 
Acompanhada de Carlos Borges, Jessica 
Amaro também apresentou um dos clâssi- 
cos mais conhecidos da mùsica inglesa, I 
Love Rock ‘n’ Roll. Steve Medeiros subiu 
ao palco para acompanhar Jessica Amaro 
numa das cançôes do âlbum: Santo, Santo. 

O espectâculo encerrou corn o primeiro TNT, pelo som, a todos os artistas que con- 
tema do trabalho, corn Jessica Amaro e o 
Grupo de Ginâstica Ritmica. No final 
Jessica agradeceu a Tony Couto pelas fil- 
magens e trabalho de video, a Tony de 

tribuiram para o lançamento do segundo 
âlbum e ao pùblico que sempre estâ pré- 
senté e a apoia na sua carreira. 

Ana Fernandes 

LUSOIOGIAS 
Sîndroma de Abril 
Entre a militâneia da 
esquerda que clama de 
«revoluçâo» o Abril de 74 e 
o estado de necessidade 
desculpante da direita, 
chamando «evoluçâo» o 
mesmo Abril de 74, entre 
os dois, encontra-se o 
ponto que pode catapultar 
qualquer sociedade no 
avanço desejado por todos. 
As très décadas que nos 
separam do famoso golpie 
de estado, sào ainda prenhes de actu- 
antes vivos (felizmente envelhecendo), 
de figuras monopolizantes daqueles 
acontecimentos. 
Outros trinta anos virào e todos os 
intervenientes terâo passado às cam- 
pas floridas dos cemitérios. Ai as 
geraçôes viverâo melhor os frutos da 
ârvore democrâtica plantada por seus 
avôs. Estarâo despregados da cruz da 
experiência vivida. Apenas a lem- 
brança histôrica os recorda, num 
ténue interesse cultural, meramente 
académico. 
A juventude deste rriomento, foi força- 
da a afastar-se do interesse histôrico 
que carrega a data de Domingo proxi- 
mo, 25 de Abril de 2004. Nào sente 
corn a mesma intensidade de seus 
pais, o valor da Liberdade tào alegre- 
mente vivida por eles nos dias que cor- 
rem. As histôrias contadas, sâo apenas 
isso mesmo - histôrias. Esta juven- 
tude irrompeu dos ventres maternais 
jâ em liberdade. Tratam a Liberdade 
por tu, como um direito natural. Seus 
pais trataram-na por dona, quando a 
sentiram pela primeira vez. E esta 
duplicidade tem provocado diferen- 
dos entre geraçôes. Os pais que con- 
tinuarâo, até morrer, corn os plasmas 
das vivências d’«o povo é quem mais 

ordena» colados ao 
corpo. Continuam a 
cantar «Grândola, vila 
morena». Na confusa 
teia por eles tecida, per- 
dem-se de quando em 
vez na selva ideolôgica, 
nas discussôes vagas, 
muitas vazias mesmo, 
quai poço sem fundo de 
profusa dialéctica. 
Forçados que foram a 

LusoiogiasWHotmaa.com estar calados e ame- 
drontados durante a ditadura, tortu- 
rados, humilhados, censurados, 
vilipendiados, violadas as suas 
mulheres e filhas pelas policias politi- 
cas, desterrados e asilados, eles e elas 
encontraram por fim a luz libertado- 
ra, através da quai o Universo presen- 
teia o humano ao animal - O 
Pensamento Livre. 
Todos sofreram de uma forma ou de 
outra. No corpo corn sevicias, ou no 
silêncio imposto colectivamente. 
Todos e todas, sem excepçâo. 
Mesmo os que sairam, encontrando 
noutros paises a claridade negada na 
pâtria. Sofriam de mâgoa angus- 
tiante, que lhes consumia os espiri- 
tos prematuramente. 
A tocha que assumimos passar à 
juventude, deve portante continuât 
acesa, sem fumegar, tal chama limpi- 
da, combustida pelo sangue de muitos 
e muitas que pereceram na esperança 
de viverem o alvorecer do dia 25 de 
Abril de 1974. Deve ser um hino de 
liberdade e alegria de toda a naçâo 
lusitana. 
Revoluçâo ou evoluçâo, pouco 
importa. 

L’important, c’est la rose sur la table. 
(lusologias@hotmail.com) 
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SAÛDF. F.M SUA CASA 
FALTA DE AR 
O oxigénio do ar é tâo necessârio à vida 
que O homem sô consegue sobreviver uns 
escassos minutos sem respiraçâo. Na 
funçâo respiratôria o ar entra pelas nari- 
nas e algumas vezes pela boca até aos 
brônquios que se ramificam em bron- 
quiolos, e estes por sua vez em muitos 
outros canais, cada vez mais numerosos e 
estreitos, até terminarem nos sacos dos 
alvéolos pulmonares. As ramificaçôes dos 
bronquiolos sâo tâo numerosas, que a 
area por onde passa o ar vai de très cen- 
timetros quadrados a nivel dos brôn- 
quios, até cinquenta a cem metros 
quadrados a nivel dos alvéolos. Nessa 
enorme superficie membranosa dos 
alvéolos, corn ar no interior, e o sangue a 
correr nos capilares do outro lado da 
membrana, dâo-se as trocas de gases da 
respiraçâo; O oxigénio necessârio à pro- 
duçâo de energia pelas células do corpo 
entra no sangue e o anidrido carbônico 
résultante das combustôes energéticas 
nessas células volta, através dos brôn- 
quios, para o ar da atmosfera. 
Os dois pulmôes funcionam como foies, 
enchendo-se de ar na inspiraçâo e 
expelindo o ar na expiraçâo. A con- 
tracçâo dos mùsculos respiratôrios 
aumenta o volume da cavidade torâcica, 
fazendo aumentar o volume dos pulmôes 
corn abertura e expansâo dos alvéolos. O 
vâcuo gerado nos alvéolos, quando se 

expandem na inspiraçâo, chupa o ar da 
atmosfera até aos pulmôes. A saida do ar 
dos pulmôes na expiraçâo é causada pela 
contracçào dos tecidos pulmonares 
quando a cavidade torâcica diminui de 
volume. 
Nâo hâ nada mais dramâtico e 
ameaçador do que a sensaçâo de que vai 
faltar o ar; uma sensaçâo que pode ser 
sübita, lenta, causada por doença grave, 
nâo ter importância, ou até nâo ser ver- 
dadeira. Essa sensaçâo é na maioria das 
vezes causada por doenças que causam 
obstruçâo à entrada de ar para dentro e 
fora dos pulmôes, como na asma, na 
bronquite, ou no cancro pulmonar; mas 
também pode nâo ter nada a ver corn o 
aparelho respiratôrio e a sua origem pode 
estar no sangue, no coraçâo, ou no cére- 
bro. Uma causa frequente de falta de ar é 
o stress, mas, por vezes, a sua origem é 
desconhecida sendo impossivel saber a 
causa do que esta a perturbar. 
Os ataques de pânico sâo ansiedades 
sùbitas e incontrolâveis que pertencem ao 
grupo das doenças neurôticas cuja 
origem é apenas uma perturbaçâo no 
funcionamento mental. A hiperventi- 
laçâol ansiosa geralmente surge repenti- 
namente corn uma sensaçâo de falta de 
ar. Neste caso a ventilaçâo dos pulmôes 
esta perfeita, mas a sensaçâo de asfixia 
iminente faz corn que a pessoa afectada 

entre em pânico e comece a 
respirar tâo râpido, e tâo pro- 
fundamente, que os pulmôes 
acabam por fornecer 
oxigénio em exagero ao 
sangue causando uma cadeia 
de sintomas a agravar ainda 
mais a ansiedade. O excesso de oxigénio 
val modificar a concentraçâo no sangue 
de particulas minerais, sobretudo os iôes 
de câlcio controladores da tonicidade das 
fibras musculares, o que pode causar con- 
tracçôes nos mùsculos das mâos e pés, ou 
formigueiros nos lâbios e dedos, e sen- 
saçôes de tontura ou de ir desmaiar. A 
hiperventilaçâo associada ao pânico é 
uma condiçâo benigna e temporâria, 
geralmente de curta duraçâo. O seu 
melhor tratamento é a calma e descon- 
traçâo, e, muitas vezes, um copo de âgua 
ou de châ calmante, ou um medicamento 
sedativo, podem contribuir para uma 
resoluçâo eflcaz do ataque de pânico. Os 
sintomas résultantes do excesso de 
oxigénio no sangue desaparecem pronta- 
mente quando se respira repetidamente o 
ar jâ expirado, cada vez mais pobre em 
oxigénio; para atingir esse fim basta por 
um saco em frente da boca e nariz e res- 
pirar, durante algum tempo, o ar do saco. 
Algumas doenças que enfraquecem o 
coraçâo, ao culminarem em falha cardia- 
ca, fazem corn que se acumule âgua nos 

pulmôes formando edema 
pulmonar, um inchaço que 
interfere com a entrada de 
ar nos alvéolos originando 
falha da respiraçâo. Estes 
problemas respiratôrios 
têm uma causa cardiaca e 

s6 melhoram corn o tratamento efectivo 
da doença do coraçâo que lhes deu 
origem. Também algumas doenças dos 
vasos sanguineos e do sangue, como a 
trombose2 e a emboliaS pulmonares, 
podem, ^ao dificultar a troca de gases, 
causar falha respiratôria por falta de 
oxigénio. Todavia a maioria dos proble- 
mas que dâo sensaçâo de falta de ar tem 
a sua origem nas vlas respiratôrias por 
causarem obstruçâo â entrada do ar, ou 
por porem resistência às trocas gasosas 
através da membrana alveolar. 

*1 Excesso da respiraçâo com aumento da 
entrada de ar nos pulmôes. 

*2 Formaçào de coâgulos de sangue aderentes 
às paredes dos vasos sanguineos. 

*3 Os êmbolos sâo coâgulos que se separaram 
das paredes dos vasos sanguineos onde se for- 
maram movendo-se na corrente sanguinea. Na 
embolia pulmonar um êmbolo vai causar 
obstruçâo da circulaçâo num ramo da artéria 
pulmonar, originando perda de funçâo da 
zona dopulmâo afectada. 

INATEl na Diaspora Portuguesa 
o conjimto de acçôes desenvolvi- 
da5 na América do Norte, 
nomeadamente no Canada e 
EUA, foram, na minha opiniâo 
revestidos do maior interesse, 
no que concerne à aproximaçâo 
da comunidade portuguesa ao 
INATEL e vice-versa. 
A aceitaçâo, por parte da comunidade, 
do INATEL foi enorme e esse sera o 
testemunho por mim vivido e sentido 

em todos os contactas que desen- 
volvi, particularmente em 

Toronto. 
A promessa que level (alargar à 
Diâspora o movlmento associati- 
vo do Inatel) em nome do meu 
Présidente, Dr. José Alarcâo 
Troni, foi cumprida. Assim, foi 
assinado no dia 6 de corrente 
mês o protocole entre o Concelho 
da Comunidades Portuguesas 
(CCP) e o Inatel, que visa admi- 
tir como sôcios os cidadâos por- 
tugueses residentes no 
estrangeiro e a admitir a filiaçâo 
como Centres de Cultura 
e Desporto (CCDs) das associ- 
açôes, agrupamentos ou colec- 
tividades integradas no movi- 
mento associative das 
Comunidades Portuguesas, em 
condiçôes idênticas às estabele- 
cidas para os CCDs corn sede 
em territôrio nacional. 
O Inatel é um institute publico voca- 
cionado para o aproveitamento do 
tempo livre dos trabalhadores, nas 
areas da Cultura, Desporto e Turismo. 
Neste contexte o Inatel continua a 
perseguir tal como no passade os sens 
objectives estatutârios enquanto enti- 
dade de apoio aos cidadâos traba- 
lhadores, devendo realçar os 
Programas de Turismo Sénior e Saùde 
e Termalisme, (envolvendo mais de 
400 000 cidadâos corn mais de 65 anos 
no ultimo decénio), que embora parti- 
cipados pelo Governo sâo de gestâo 
total da nossa instituiçâo. 
Na sociedade e na organizaçâo onde 

me encontre inserido, nunca senti qual- 
quer tipo de separaçâo entre portugue- 
ses que sejam residentes ou nâo, existin- 
do sim, um certo carinho especial por 
quem vive longe cheio de saudades do 
seu pais, do seu torrâo natal. 
Quanto a mim a assinatura do protoco- 
lo atrâs referido, é um passe de gigante 
na aproximaçâo de todos nos portugue- 
ses, independentemente do local onde 
residam, o que permitirâ, sem qualquer 
düvida, a troca de experiências e apoio 
visando manter as nossas tradiçôes a 
nossa cultura e histôria, corn a dévida 
passagem de testemunho às geraçôes 
vindouras. 

Antonio Reis 

Déficeoiçameiitak 
Bovirno de Portugal 
mantem estratégia 

O primeiro-ministro revelou que o 
Governo vai continuar a recorrer a 
receitas extraordinârias para man- 
ter o défice orçamental abaixo dos 
très por cento. Durâo Barroso 
defendeu que serâ necessârio man- 
ter essa estratégia enquanto o nivel 
de crescimento nâo é muito elevado. 
A reaeçâo do chefe de Governo 
aconteceu depois da Organizaçâo 
para a Cooperaçâo e 
Desenvolvimento Econômicos 
(OCDE) ter estimado qué 
Portugal, tal como França, 
Alemanha e Itâlia, deverâ ultra- 
passar o défice de très por cento 
em 2004 e no proximo ano. 
Durâo Barroso nâo especificou que 
medidas extraordinârias terâo que 
ser tomadas, preferindo dizer que 
serâo oportunamente anunciadas. 
Essas medidas nâo recorrentes 
serâo uma "inevitabilidade" jâ que a 
outra soluçâo era aumentar os 
impostos, justificou. 
O primeiro-ministro garante que 
Portugal jâ iniciou o processo de 
recuperaçâo econômica e que, ultra- 
passada a crise do défice excessive, 
o Governo tem condiçôes para se 
focar no crescimento econômico. 
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> Vai a qualquer sucursal bcpbank, abre a tua conta 

* e para além de ganhares uma t-shirt ou mochila do bcpbank 

fîcas automaticamente habllitado a ganhar um dos doze 

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

• Viagein a Portugal 

• Bilhetes para todos os concertos do Rock in Rio Lisboa 

« istadia em Hotel incluindo Pequeno-Almoço 

• Um jantar de convivio oferecido pelo Millennium bcp 

bcp 
www.bankbcp.com j 1.866.77mybcp Express 

Pata copcofTtt' nio 4e Côftiprar. Of«rt« «mltada a residente$ no Ontario, s»m idades compreondidas antre os i8 e 30 ant», e véNda até 20 <Je Maie, 2004. 
Viao9fl$ nSo inciuem tajca$ 4s seropcrtt» ou outras. Outras r^triçôes ew vigor Para mais }nfo5waç$e$, cwsoKe î^uaiever sucoraai do b*apbank. ofetta Smitad» oo si»t3< oxistanta. 
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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 through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

irai 

Nova telenovela 
exclusive FPtv 

re.'jsijiaj 
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Depois 

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

2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business 

Performances and Meuieigerial Achievements while Adapting 
International Standards 

2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality 

Commitment 

2003 Geneva - International Diamond Star Award for QuaUty 

2003 London- International Quality Diamond Crown Award 

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

PERÇA 

HAïR CARE SYSTEMS®TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionais! 

CEO 

TEMPO...MARQUE AINDA HOJE A SUA CONSUITA! 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

•Psorlase 
•Eciema •Hosâeea 
•Herpes-Zdster 
•Escorlaçôes 
•Eermas nos làblos 
•Acno •Verrugas 
•üeseoloraçâo ûa gale 

•Bolhas 
•QueÊmaduras 
•MerdÊdeÊas de abelhas e Insectes 
•Paie eomlehesa, seca e escamosa 
•Dores articulares e musculares 
•P6 de atleta 
•Furûnculos 
•Certes e arranhëas 

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

De Oliveira 
Hair Care Systems 

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

De Oliveira pode ajudâ-lol 

•Quedade 
cabelo 

•Seborreia 
•Psonase 
•Caspa 

Proporcionatnos alimentaçâo, nutrientes, puriRcadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 
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"Os munici'pios têm um papel fundamental porane 
sâo um dos principals agentes de desenvolvimento 
do Portugal moderne e do progresse" 
opiniâo do Dr. José Savino Corroia, Prosideate da Associaçâo dos 
Munici'pios da Regiâo Autonoma da Madeira. 
O Dr. José Savino dos Santos Correia, 

Présidente da Câmara Municipal de 

Santa Cruz, Présidente da Associaçâo 

dos Municipios da Regiâo Autonoma 

da Madeira e Présidente da 

Confederaçâo Ultraperiférica 

Municipal da Europa, foi o convidado 

de honra da "17a. Semana Cultural 
Madeirense", que teve a sua abertura 

no passado dia 16 de Abril e cujo 

encerramento sera no proximo 
Sâbado, dia 24. O Dr. José Savino 

Correia, natural de Santa Catarina de 
Cima, Santa Cruz, é Licenciado em 

Histôria e Ciências Sociais pela 

Universidade Internacional de Evora e 

Licenciado em Direito pela 

Universidade de Lisboa. Foi Professor 
do Ensino Secundârio, Deputado da 

Assembleia Legislativa Regional e é 

Advogado de profissâo. 
Enquanto em Toronto, cidade que visi- 

tou pela primeira vez, o Dr. Savino 

Correia esteve na CIRV-fm e na FPtv, 

pais composto por varias étnias... 

Dr. José Savino Correia - É curioso 

porque antes de viajar, consultei 

alguns registos sobre emigraçâo e ten- 

tei documentar-me um bocadinho. É 

fantâstico verificar que cerca de cinco 

milhôes de portugueses emigraram. 

JMC - Falou de Santa Cruz e 
na Madeira de hoje na 17* semana 

cultural...? 

Dr. José Savino Correia - Hoje a 

emigraçâo é muito diferente do que 

era hâ vinte anos. Hoje, estamos em 
qualquer comunidade relativamente 

informados sobre os que se passa na 

nossa terra. As comunidades têm for- 

mas de comunicaçâo que vâo aproxi- 

mando as pessoas da realidade da sua 

terra. No entanto, é sempre importante 

fazermos um retrato, embora genérico, 

de Portugal. Depois, também se torna 
fundamental procurar explicar um 

outro assunto, dùvida ou esclarecimen- 

to que possam surgir, para além de 

Pauh Baptista, Vasco Rodrigues, Agostinho MtaUns, Dr. Savino 

Çorrna, Clara Santos, Bemardete Gommia e José Mario Çpelho 
î "Porto de Homa’%a GtàéTM:dot.,Vioneiros Portugueses. 

Clara]Santos oferecendo ao Dr. Savino Correia a 
medatha dos 50 anos da chegada dos portugaises 

wjlÊÊikadé. 

onde foi entrevistado. 

José Mario Coelho - Como surgiu 

esta primeira deslocaçâo a Toronto? . 

Dr. José Savino Correia - Em 

primeiro lugar, respondi a um convite 
que foi dirigido para estar présente na 

Semana Cultural Madeirense, corn o 

quai fiquei muito grato. No entanto, 

esta deslocaçâo também corresponde a 

uma expectativa minha porque, desde 

que estou na vida administrativa e 

politica, fui a Londres, onde conheci a 

comunidade madeirense ali radicada. 
Gostei imenso porque aprendi muito 

corn essa experiência. Dai que é corn 

muita satisfaçâo que aqui estou para 

participar na décima sétima semana 

cultural madeirense. 

JMC - Uma semana muito importante 

para nos, uma vez que vivemos num 

falar de cada concelho, da realidade 

regional, da Madeira de hoje em 

relaçâo à Madeira de ontem. As coisas, 

claro esta, transformaram-se imenso 

porque o contexto português abriu-se à 

Europa e ao mundo, os émigrantes 

visitam corn mais frequência a sua 

terra natal, a segunda e terceira 

geraçôes de émigrantes jâ têm outro 

poder e material financeiro. É 

necessârio um esforço de aproximaçâo. 

Alias, actualmente, as politicas de emi- 

graçâo mudaram e tendem, sobretudo, 

valorizar as relaçôes corn as comu- 

nidades que estâo estabilizadas. Hoje 

as comunidades sâo veiculos impor- 

tantes da politica externa portuguesa, 

assim como na valorizaçâo da imagem 

do pais e promoçâo turistica no 

estrangeiro. 

JMC - Houve, recentemente, na 

Madeira, o encontro dos municipios 

da Madeira. Como analisa esse encon- 

tro e que expectativas surgiram do 

mesmo? 

Dr. José Savino Correia - Em 

Portugal, existe um grande debate que 

se prende corn a organizaçâo do 

Estado. Por isso, hâ que pensar como o 

Estado se organiza e se estrutura para 

responder melhor às suas funçôes. Os 

municipios têm um papel fundamental 

porque sâo um dos principals agentes 

do desenvolvimento do Portugal mo- 

derno e do progresso. Assim, é preciso 

dar-lhes meîos. Por isso, hâ que trans- 

ferir competências, mas também 

valorizâ-los. O Forum que decorreu na 

cidade do Funchal foi muito impor- 

tante a nivel de debate. Espero que 

agora se évolua para uma alteraçâo do 

quadro instuticional e que, neste 

momento, nâo é o mais favorâvel. Os 

municipios, actualmente, recebem ape- 

nas onze por cento do gasto da despe- 

sa pûblica, corn os quais realizam 56.7 

do investimento nacional. Este é um 

dado significativo. Estes dados fazem- 

nos pensar que os municipios gerem, 

investem e criam riqueza. No meu 

entender, a organizaçâo do Estado tem 

que passar por um nivel mais regional. 

Portugal dévia de ter apenas umas qua- 

tro regiôes corn poderes administra- 

tivos e nâo legislatives como a Madeira 

e os Açores, que depois fariam, em 

cada sector, a relaçâo corn o governo 

central. Neste momento, hâ mais 

encontros de municipios, as organiza- 

çôes reünem-se muito mais; na 

Madeira, temos as Jornadas Atlânticas 

que consiste de uma reuniâo onde 



O Milénio COMUNIDADE Quinta-feira, 22 de Abril de 2004 19 

estarâo os autarcas da Madeira, Açores 

e Canârias e pertencemos a uma con- 

federaçâo de municlpios ultra-periféri- 

cos, nos quais se integra Martinica, 

Guadalupe..., todo um conjunto de 

regiôes que se integram no Tratado de 

Amestardâo. Esta confederaçâo tem 

como objective discutir o municipalis- 

mo. 

JMC - Em que regiôes dividiria o pais? 
Dr. José Savino Correia - Toda a 

regiâo do Algarve, toda a regiâo do 

Alentejo até ao Ribatejo, a grande 

zona de Lisboa, metropolitana e os 

concelhos mais prôximos, a zona das 

Beiras e a Regiâo da Costa Verde. O 

importante era caminharmos para este 

modelo. No entanto, essas regiôes nâo 

devem ter parlamento; este é sô um e 

existe a nivel nacional. 

JMC - Falemos, entâo, de Santa Cruz. 

Dr. José Savino Correia - A cruz 

tem a ver apenas corn o facto dos nave- 

gadores terem descoberto aquela terra 

onde se encontrava uma cruz feita em 

pau de louro. A administraçâo pùblica 

é bonita quando as pessoas a assumem 

de uma forma desprendida, gerindo as 

coisas sempre corn uma lôgica de inté- 

ressé püblico, procurando fugir à lôgi- 

ca dos feudos, aos lobbies e procuran- 

do gerir no interesse global de qual- 

quer territôrio. A Madeira deu um 

salto qualitative e quantitative 

enorme. No decurso deste ano, mais 

de uma centena de obras serâo inaugu- 

radas. Elevou-se muito o nivel de for- 

maçâo e de instruçâo. Finalmente, a 

relaçâo corn os émigrantes estreitou-se 
e por isso, é que vim a Toronto. Nâo 

quis, por isso, falâr em particular do 

concelho de Santa Cruz, o segundo em 

termes de desenvolvimento econômico 

e social da Regiâo, mas todos os con- 

celhos da ilha da Madeira sâo impor- 

tantes. 

JMC - Em Outubro hâ eleiçôes. O Dr. 

Alberto Joâo Jardim vai manter-se 

I 

Adam Giamèrom recebendo a medaBm dos Munkiptos Madeiremes que Ihe foi folo 
Dr, Samne Correia. 

como candidate? 
Dr. José Savino Correia- Antes de 

mais, aproveito para entregar um 

abraço muito caloroso do Senhor 

Présidente do Governo, que me pediu 

para o transmitir a todos os imigrantes 

e também dos meus colegas de câmara 

dos onze concelhos da Madeira. 

Agora, quando à candidatura do Dr. 
Joâo Jardim, perspectiva-se a con- 

tinuidade do actual présidente à frente 

dos destines da Madeira. Aliâs, um 

dos sucessos da Madeira deve-se à 

forte liderança, carâcter, personali- 

dade e gosto pela sua terra do prési- 

dente, um homem de uma capacidade 

invulgar. 
O Dr. Savino Correia, nesta curta visi- 

ta, nâo parou. Para além de participar 

na "17a. Semana Cultural Madeirense" 

no Canadian Madeira Club-Madeira 

House Community Centre, em 

Toronto, visitou a Legislatura do 

Ontârio-Queen's Park, tende como 
anfitriâo o Deputado luso-canadiano 
Peter Fonseca, e na Câmara Municipal 

de Toronto-City Hall, o Mayor David 
Miller e o Conselheiro Giambrone. 

Passeou pela cidade.,. esteve em 

Niagara Falls e foi obsequiado pelos 

responsâveis do Canadian Madeira 

Club com um jantar na CN-Tower. 

Uma estadia râpida, mas bem cheia de 

acontecimentos e encontros. 
Até, Santa Cruz! 

JMC/Ana Fernandes 

“Serviço e Resultadosr 

Independently owned and operated 

BUSî 416-232-9000 
Fax: 416-232-1281 

1 East Mall Cres., Toronto ON 
mmarques@trebnet.com u' 
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A poesia dos Calendàrios 
PITAM t»E SAL 

OS TESTEMUNHOS DE ABRIL 
O que diz: MANUEL ALEGRE 

Abril de Abril 
Era um Abril de amigo Abril de trigo 
Abril de trevo e trégua e vinho e humus 
Abril de novos ritmos novos rumos. 

Era um Abril comigo Abril contigo 
ainda so ardor e sem ardil 
Abril sem adjectivo Abril de Abril. 

Era um Abril na praça Abril de massas 
era um Abril na rua Abril a rodos 
Abril de sol que nasce para todos. 

Abril de vinho e sonho em nossas taças 
era um Abril de clava Abril em acto 
em mil novecentos e setenta e quatro. 

Era um Abril viril Abril tao bravo 
Abril de boca a abrir-se Abril palavra 
esse Abril em que Abril se libertava. 

Era um Abril de clava Abril de cravo 
Abril de mao na mao e sem fantasmas 
esse Abril em que Abril floriu nas armas. 

(in «Atlâniico»f 7987; in Abril de ATnily 7999) 

MANUEL ALEGRE 

o que diz: PEDRO TAMEN 

PRIMAVERA 

Roto sossego em que os perfis se cimassem 
ou de gaiola fingem, pipilando... 

Ô cavalôes do medo, 
a chuva passa, 
agente passa, 
sem que ninguém saiba do enredo 
e da desgraça. 

(O suco da corola é que porém 
avisa para sempre que na praça 
passa alguém.) 

Mas neste riso coxo e saltitado, 
mas nesta melopeia menopausa, 
mas no senhor por grosso e atacado, 
ai résisté e louca existe a causa 

pela quai vira uma andorinha 
até à vossa orelha, onde se aninha. 

(in «Poemas a Isto", 196Z;in "AbriT, Abril de Abrü, 1999) 

PEDRO TAMEN 

(1934) 

O que diz: VERGILIO ALBERTO VIEIRA 

EFÎGIES 
1 2 

Do juizo da mâe, nada sabiamos 

E verdade que nos armadilhavam o 

nome 

e às portas do aquartelamento 

nos postavam corn a cabeça a tiracolo 

A pâtria existe, na carne 

Esta boca jâ visitou 

os mais intimos lugares da terra 

E viu, entâo 

Nâo sei mais ser um homem 
e contudo adormeço 
O dia ferve sobre o clamor das fardas 
e as fardas engordam 

Nâo sei mais sobre a ruina ^ 
da casa nâo 

Na fronte a unçâo da terra 
a arma, o dôlman 
guardando dentro o coraçâo 
Para a morte tornaram os rastos 
transitâveis 

a terra gangrenava 

Outras vezes saiamos a pé 

os ombros municiados de silêncio 

e mais adiante mostravam-nos 

as civilizaçôes 

Quase todos morriam esquartejados de 

fome 

(este povo persegue a liberdade e corn 

ele pouco mais que a noite em seu 

avanço de asa) 

ia a dizer as mâos, camaràdas 

Que as mâos chegam de novo para a 
ceia 
voltam-se crispadas de febre 
O ombro devoluto, senâo mesmo; o 
estômago 
moendo vidro 

O dever de um retrato 
meu pai (de pé) emoldurado de terra 

VERGILIO ALBERTO VIEIRA 
(in "A Paixào dos Armas", 1983; in "Abrü", de 
Abrü de Abril, 1999). 

o que diz: JOSÉ AGOSTINHO BAPTISTA 

JANEIRO 74 

Toda a noite eu podia ouvir os comboios 
e sabia que as grandes fomes estavam a 
chegar. 

todas £is palavras eram jâ estranhas 
e era tempo de partir - 

uma extrema solidâo marcava a minha 
vida. 

nunca fora tâo insuportâvel a tua morte 
nem tâo longinquos os pequenos barcos 
do rio. 

as minhas mâos cheiram fortemente a 
tabaco. 
frenéticas e magras 
dir-se-ia que esperam o teu regresso ou 
O sol 

ou a tua cabeça serena. 

nada poderâ valer-nos. 

tarda a Imensa Revoluçâo 
e os belos pensamentos ardem em nos- 
sas cabeças 
afinal tâo infantis. 

em 1974 eu podia ouvir os comboios 
toda a noite. 

da janela aberta de um 4°. andar 
suburbano. 
sob um céu pardo de inverno 
eu avançava possuido de terror na 
minha insônia. 

abandonara os poemas e as comovedo- 
ras histôrias da Galileia. 
por vezes bebia demasiado 
dava longos passeios e gostava de fute- 
bol. 

toda a noite eu ouvia os comboios 
seguirem para o norte e para o sul. 
e sabia que as grandes fomes estavam a 
chegar. 

JOSÉ AGOSTINHO BAPTISTA 
(in «Deste Lado Onde", Assirio & Alvim, 

1976; transcrito na ediçào «Ahril» da 

Comissâo Abrü dos Comemoraçôes dos 25 

Anos do 25 de Abrü, 1999) 



O Milénio COMUNIDADE Quinta-feira, 22 de Abril de 2004 21 

Festival da Cançâo CIRV 2004 
Na FPtv e na CIRV-fm, como tem aconte- 
cido nos ùltimos anos, teve lugar o grande 
"Festival da Cançâo CIRV 2004", este ano 
com 12 cantigas, defendidas por igual 
numéro de intérpretes, que ofereceram ao 
grande pùblico um agradâvel espectâculo 
e momentos de emoçâo. 
No estùdio, a presença do Jüri local, 
constituido pelo Maestro José Manuel 
Resendes (Banda de Santa Helena e Ecos 
de Portugal), pela Dra. Manuela Marujo 
(Universidade de Toronto) e pela Relaçôes 
Püblicas do BCPbank Ana Bailâo. Na 
presidência do Jüri, o conhecido fundador 
e distribuidor da Lista Telefonica "Blue 
Pages" Jorge Ribeiro. 
No exterior, mais 5 jurados: Euclides 
Cavaco, produtor do programa radiofôni- 
co "Voz da Amizade", em London; Inâcio 
Mota, agente de viagens e componente do 

MemJbrm do juri na FPtv: Jorge Ribeiro (Présidente), Maestro José Manuel Resendes, Dra. 
Manuela Marujo e Ana Bailâo. 

programa "Bancada Central" de FPtv, em 
Kitchener; Manuel Alexandre, Técnico 
de electrônica, em Brampton; Joâo 
Bonifacio, funcionârio da GM, em 
Oshawa e. Antonio Âzaro da Silva, activo 
membro da comunidade portuguesa, em 
Ottawa-Gatineau. 
A vencedora do Festival da Cançâo CIRV 
2003, Sarah Pacheco, cada vez mais boni- 
ta, segura da sua voz e capacidades, deu o 
"ponta-pé de saida" interpretando como s6 
ela é capaz, o tema "Farrapos de Gente", 
corn müsica da sua autoria e letra de Rui 

Balsemâo da Silva. Corn tudo e todos a 
postos, iniciou-se o desfile de intérpretes e 
cançôes: Primeiro, Valter Barberini, corn o 
tema "Me Dévora". Depois, Mara Tavares, 
com a cançâo "Se Olhasses". Seguiu-se 
Luis Cavacas, corn "Crianças" e, logo 
depois, Ana Patricia, corn a cantiga "Mâos 
de Gente". O intérprete Emanuel Araûjo, 
cantou "Amor de Mâe" e, Nuno Maltez, a 
cançâo "Lembranças". 
Kénia Almeida, defendeu o tema 'Vida de 

Aprendiz", seguindo-se Ilidio Vilela corn a 
cançâo "Em tempo de Tango". Nancy 
Costa surgiu a seguir corn a cantiga 
"Depois de Nos" e, de imediato, Luiz 
Bonanza com "O ultimo minuto de tris- 
teza". Para finalizar, Zé da Vesga cantou o 
tema "Pedaços de Mim" e, a Mara Ribeiro, 
a cantiga "Porta Aberta". 
O "sinal menos" da programaçâo, deu-se 
corn os contactas corn os membros do Jüri 
no exterior pois, por razôes que nos 
escapam, nâo tiveram o andamento dese- 
jado. 

Quem anda à chuva... molha-se! 
Mesmo assim, os votas para as 
cantigas e interpretaçôes foram 
dados e somados. No estüdio, a 
votaçâo foi mais fâcil e nâo deu 
"dores de cabeça" ao Présidente 
de Jüri. 
Enquanto as somas eram feitas, 
Sarah Pacheco voltou ao estüdio 
para interpretar mais duas 
cançôes do seu repertôrio. No 
breve diâlogo que teve connosco, 
entre cançôes, disse ao grande 
püblico que um seu novo traba- 
Iho gravado estava prestes a sair 
e, estava cheia de esperança, que 
o seu momenta chegou em 
relaçâo ao grande circuito cana- 
diano das cantigas. Esperemos 
que sim, jâ é tempo! 
Contas feitas, quadro corn os 

votas finais à vista de todos na FPtv, foram 
encontrados os mais felizes do dia, as très 
cantigas mais votadas. Na 3a. posiçâo, a 
cançâo "Pedaços de Mim", corn letra, müsi- 
ca e interpretaçâo de Zé da Vesga. 
A cançâo classificada em 2o. lugar, foi a 
"Em tempo de Temgo", na voz de Ilidio 
Vilela, corn letra e müsica de Rui 
Balsemâo da Silva. 
A cantiga que mais votas obteve, foi a 
"Depois de nos", na voz de Nancy Costa, 

corn letra e müsica de Zé da Vesga. Nancy 
Costa, foi quem coquistou mais pontos na 
interpretaçâo, ganhando o troféu de 
"Melhor Intérprete". 
As restantes cantigas, tinham os seguintes 
autores e compositores: 
"Me Dévora", letra, müsica e interpretaçâo 
de Valter Barberini. "Porta Aberta", letra 
e müsica de Rute Kaizer, cantada por 
Mara Ribeiro. "O ültimo minuto de tris- 
teza", letra e müsica de Gilberto Pancini, 
interpretada por Luiz Bonanza. "Vida de 
Aprendiz", letra e müsica de Rute Kaizer, 
na voz de Kénia Almeida. "Lembranças", 
letra e müsica de Joe Carreiras, Nuno 
Maltez e Rohan Khemraj, cantada por 
Nuno Maltez. "Amor de Mâe", letra, 
müsica e interpretaçâo de Emanuel 
Araüjo. "Mâos de Gente”, letra e müsica 
de Rui Balsemâo da Silva, interpretada 
por Ana Patricia. "Criança", letra, müsica 
e interpretaçâo de Luis Cavacas. "Se 

Olhasses", letra de Oscar Monteiro, e 
müsica de Oscar Monteiro e Ricardo 
Castro Lopo, corn interpretaçâo de Mara 
Tavares. 
Tudo bem, quando acaba bem. 
Al Pais e Domingos Melo foram os respon- 
sâveis da produçâo e coordenaçâo do pro- 
grama, onde deram o seu contributo téc- 
nico, Manuel Alves, Antonio Nôbrega, 
Pedro Sacadura, Luis Fernandes, José 
Maria Linhares, Jorge Costa, Arminda 
Cordeiro e Dolores Alvarez. Mais um fes- 
tival de cançôes da CIRV/FPtv que pro- 
porcionou a veteranos e a iniciados um 
convivio e troca de experiências impor- 
tantes para o futuro. 
As nossas felicitaçôes a todos os partici- 
pantes, autores, compositores e intér- 
pretes, na expectativa de que na prôxima 
seja melhor e que cada um atinja a sua 
meta. 

JMC 
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A sua capacidade de comunicaçâo estarâ incrementada. Sente- 

se com mais actividade e criatividade, além de imprimir uma 
maior autenticidade naquilo que diz ou escreve. É uma ocasiâo 
especialmente favorâvel para defender uma ideia, para atrair 
pessoas para a sua causa ou para levar adiante um projecto que 
lhe poderâ trazer maior projecçâo pessoal. 

CàRNEIRO 
21/03 A 20/^ 

TOURO 
21/04 A 20/05 

A Casa II représenta a area de vida referente à segurança e aos 
bens materiais. Durante a passagem de Vénus por esta casa, é 
essa a area que vai estar em evidência. E, pois, uma boa altura 
para fazer um investimento. Poderâ mesmo surgir uma ajuda 
exterior nesse sentido que vai dar-lhe ajuda para atingir segu- 
rança financeira. 

QêMEOS 
21/05 A 20/00 

Sentir-se-â corn maior coragem do que o usual, pelo que qual- 
quer desafio lhe sera especialmente apelativo. Em termos de 

relacionamentos poderâ ser um periodo dificil dado que nâo 
usarâ de tanta atençào em relaçâo às necessidades dos outros. 
Digamos que esta passagem de Marte torna a sua personali- 
dade mais dominadora. 

CàRANGUEJO 
21/06 A 20/07 

LEÂé;;^ 
22/07 A 22/08 

Os assuntos importantes, em termos de trabalho, deverâo passar à 
frente dos de importância secundâria. Nâo perça tempo com por- 
menores nâo significativos e nâo caia na tentaçâo de apresentar algo 
«bonito», esquecendo um resultado lucrativo. Conseguirâ resultados 
favorâveis no seu trabalho se evitar divagaçôes, e a sua imagem social 
e profissional sairâ beneficiada. Periodo bastante positivo. 

I ^ U 
Serâ uma altura de extroversâo e poderâ, desse modo, 
entrar mais facilmente em acordo corn os outros. Terâ 

oportunidades para sair e conviver corn os seus amigos, 
para fazer actividades de grupo, dar festas, organizar 
encontros, mesmo de négociés. A sua capacidade para 
ajudar os outros também estarâ reforçada. 

ViRGEM 
23/08 A 221^ 

Estâ a sentir um sübito aumento de energia e uma vontade quase 
incontrolâvel de iniciar algo de novo no âmbito da sua carreira profis- 
sional? É natural. Marte, a passar pela sua Casa X, traz para si uma 
força que se traduz em espirito de iniciativa e vontade de realizar pro- 
jectos que estavam apenas a ser estudados e que vâo agora ter o 
momento ideal para serem postos em prâtica. 

BALANçA 
23/Oa A 22/10 

CSCORPIÂO 
23/10 A 21/11 

Poderâ ver melhorar a sua relaçâo afectiva e ter uma melhor 
comunicaçâo corn os outros. Periodo propicio para concentrar ou 
arrumar ideias ou para ter uma boa conversa de esclarecimento 
de düvidas que lhe atormentam o espirito. Aproveite o estimulo 
mental que os outros lhe dâo e concentre os seus esforços no sen- 
tido de cooperar e assumir compromisses corn as outras pessoas. 

É possivel que sinta alguma tensâo na relaçâo afectiva. O seu 
instinto de posse estarâ mais forte do que o usual, bem como a 
sua agressividade. Sentirâ necessidade de mudar os outros, o 
que poderâ gerar alguns conflitos. Procure comunicar mais 
corn eles e ver-se livre de ideias mais conservadoras. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

4QLÂRIO 
21/01 A19/02 

Palavras Cruzadas 
Horizontal: 

1 - ACALMAR. 

2 - NOTA; DISCÎPULO. 

3 - POUCA SORTE; NOTA 

(INV.). 

4 - CABANAS. 

5 - A FÊMEA DO CAVALO. 

6 - GRANDE (INV.); TEM 

ÂGUA. 

7 - PIEDADE; FAZER 

PARAR. 

8 - VER; DE ONDE SAI A 

PROCISSÀO. 

9 - OFERECE; PRODUZIR 

SOM. 

10 - PEDRA DE MOINHO; 

PRER; ESTÀ NO ROLO. 

123456789 10 

Vertical: 
1 - AUMENTADO; 2 - SERENIDADE, COBERTURA; 3 - O IRMÀO DE CAIM, 

EXISTE; 4 - DESORDEM; 5 - ROMANOS (INV.), QUASE RUA, ROLLS-ROYCE; 

6 - BEBIDA BRASILEIRA; 7 - DESPIDO (INV.), ‘O FRUTO DA VIDEIRA (PL.); 

8 - CONTR., RIO PORTUGUÊS; 9 - MAS NÀO FOI, ENGANAR; 10 - DESTE 

MODO, MAS. 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR! 

Horizontals: 1- armadilhas; 2- teu, ala; 3- aumento; 4- imitador; 5- adaif, veia; 

6- li, til, vai; 7- ha, icône; 8- ida, udra; 9- modelo; 10- rio, olores. Verticals: 

1- atabalhoar; 2- reu, dia; 3- mumia, imo; 4- emitido; 5- danificado; 6- tt, lo, el; 

7- oav, nulo; 8- ha, devedor; 9- al, oia; 10- sa, raiva. 

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

R 
E 
H 
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FILME DA SEMANA 

KILL BILL: VOL. 2 

ACTORES : Umâ Thurman, David Carradine, Gordon Liu, Daryl 
Hannah, Michael Madsen, Michael Parks, Bo Svenson 

Género: Thriller Duraçâo: 136 min Director Quentin Tarantino 

Depois de eliminar as ex-colegas O-Ren Ishii (Lucy Liu) 
e Vernita Green (Vivica A. Fox), a Noiva (Thurman) faz 
um resumo dos sens objectivos em busca de justiça. 

Corn esses dois alvos abatidos, existe apenas uma outra 
dupla de nomes na “Lista de Mortes” a cumprir - Budd 
e Elle Driver - antes de avançar para o seu ultimo, e 
principal, objectivo...assassinar Bill. 

Guitarra de Cobain par 
100 mil euros 
Uma das guitarras 
favoritas de Kurt Cobain 
foi leiloada esta semana 
nos Estados Unidos por 
117 mil dôlares, perto de 
100 mil euros. 
O leilâo assinalou a venda 
do primeiro objecto pes- 
soal do ex-lider dos 
Nirvana desde a sua 
morte, em 1994. A guitar- 
ra représenta o ûnico 
exemplar de uma Mosrite 
Gospel Mark IV de 1960, 
modificada para ser toca- 
da por canhotos. O mùsi- 
co vendeu-a dois anos 
depois de ter sido adquiri- 
da, em 1990, em Sâo 
Francisco. 
O leilâo "Icons of the 20th Century Music" 
realizou-se nas Heritage Galleries and 
Auctioneers de Dallas e apresentou tam- 

bém itens como um piano de Elton John, 
vendido por 164 mil dôlares, cerca de 136 
mil euros. 

Crystal Pontes lança novo 
trabalho com cançôes originals 

A jovem Crystal Pontes, de Winnipeg, 
agora residente em Mississauga, finali- 
zou as gravaçôes de novo album de 
cantigas com o compositor e produtor 
Hernâni Raposo e, espera lançar o tra- 
balho em principios de Junho, com a 
editora Henda Canada. 
Em entrevistas concedidas na FPtv e 
na CIRV-fm, Crystal Pontes mostrou-se 
entusiasmada com este seu novo CD e 
aposta forte em varias cançôes, entre 
elas, "Eva Pecadora", "Feel the best", 
"Vou mudar o meu amor" e "Ai que 
bom". 
Crystal Pontes, vai lançar o seu 
trabalho no Canada e EUA mas, segun- 
do confessou, pretende no proximo 
ano, juntamente com sua irmâ 
Amanda Pontes, visitar os Açores e 
participar na grande festa terceirense, 
a Sanjoaninas'2005. 
Jovem, bonita, cheia de energia e espe- 
ranças. Quern nâo sonha nâo avança... 

JMC 



■ %
 

24 Quinta-feira, 22 de Abril de 2004 PUBLICIDADE O Milénio 

offi^enta 

iiiêvttira 

7/ Bilhetes: $59.00 
^ Mesa de 10: $590.00 

Almoçci IncliiidQ 

Vettda de bilketes 
hmisi Pearson 

Convention 
Centre 

:>i%Ttas abrem às 12H}0 fia 

J^WiaS^^Morma^ôes ligue para (416) S78-3196 ou (416) 6§^^ 
iüii^S'inraitswi*l*l^^»i« . . •;:   jaammmm 
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SôGios distinguidos no Sporting do Toronto 
A Direcçâx) do Sporting Clube 

Português de Toronto realizou um 
jantar de convivio e de home- 
nagem aos sôcios que se têm distin- 

guido através dos anos e alguns 
que completaram 20 anos de sôcios 
activos. 
Depois do jantar, e de escutarmos o mùsi- 

co e intérprete Artur Furtado, com o apoio 

de som e luz do DJ-Nazaré Praia, passou-se 

à entrega de prémios aos distinguidos do 

ano. Primeiro, aos sôcios, Jorge Costa, 

Fernando Sampaio, Eduardo Tomé, 

Manuel Silva e Joâo Pena, prendas 

entregues pelos dirigentes Amadeu 

Gonçalves, Augusto Pires, Carlos Ferreira, 

e pelo sôcio numéro 1, José Rafael. De 

seguida, foram distinguidos, o présidente 

da Assembleia Gérai do Sporting de 

Toronto-Augusto Pires, corn o Diploma de 

Sôcio Benemérito; Anibal Verissimo corn 

o Diploma de Agradecimento, assim como 

o impulsionador do Ténis de Mesajosé 

Oliveira, que foi distinguido corn um 

Diploma de Sôcio Honorârio, tal como 

Antônio Antunes, também Sôcio 

Honorârio. 

Todos os distinguidos agradeceram a ati- 

tude da Direcçâo "sportinguista", alguns 

até corn alguma emoçâo. Todos, se 

mostraram prontos a continuar a dar o seu 

melhor ao clube. 

E bonito agradecer aos que tanto dâo 

voluntariamente, sem nada esperarem de 

volta. Parabéns aos "leôes" de Toronto. 

JMC 

^ugusto Pires, Présidente da Assembleia \ 
Gérai do Sporting de Toronto acompanhado 
de casais amigos Eduardo e mulher, 
Manuel e mulher e Esmeralda CoeUio. 

Os Dirigentes Sportinffiistas 
Carlos Ferreira, AugusbCf Pires 
0 sôcio numéro 1 José Re0el 
ladeiam os distinguidos pré- 
sentés Jorge Costa, Fernando 
Sampaio, Eduardo Tomé, 
Manuel Silva e Joâo Pena. 

José Oliveira recehendo o 
seu “leâo” entreguepor 
Amadeu Gonçalves. » 

Adriano Sousa gravou do novo 
o conhecido composi- 

tor popular e intérprete 

Adriano Sousa lançou 

no mercado mais um 

trabalho gravado, corn 

vârios trechos dedica- 

dos às ilhas dos Açores 

e, naturalmente, tam- 

bém cançôes românti- 

cas. Destaque para os 
temas "Ribeira 

Quente", "Amo a 

minha mulher", 

"Passeio à Terceira", 

"Corn o seu nome 

Sâozinha", "Oh, Ai 

Açores, que lindo és", 

"Morena de olhos cas- 

tanhos" e " Estou louco Sousa, jâ à venda nas casas da 

por voeê". especialidade e distribuido por 

Um trabalho ao estilo de Adriano Henda Canada. Informaçôes: 
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"Os Alegres" em grande em Mississauga 
O grupo de teatro amador "Os Alegres", 
actuou no salâo de festas da Igreja de 
Cristo Rei, em Mississauga. Actuou e 
divertiu. 
Corn O seu texto "Cômico", corn bom 
apoio musical, fizeram o pùblico rir até 
"doer a barriga". A amadores, nào se pode 
pedir mais. Cumpriram e têm muito "pano 
para mangas", basta que trabalhem e nâo 
se deixem contagiar pelo êxito. 
A jovem Sandra Abrantes é a "imitaçâo 
fiel" do Michael Jackson. Foi, uma vez 

mais, O grande sucesso da sessâo. As pes- 
soas, mesmo sabendo que é imitaçâo, têm 
dificuldade em aceitar de que nâo se trata 
do prôprio Michael Jackson. Uma boa 
"encarnaçâo" do popular cantor norte- 
americano. 
Nesta noite de festa, uma outra grande e 
emocionante surpresa. Fâtima Oliveira, 
irmâ da actriz Helena Abrantes, veio de 
Portugal para visitar a mana e matar 
saudades. Hâ 10 anos que nâo se viam. Foi 
um vale de lâgrimas e abraços, corn o 

FESTIVAL PORTUGùêS CANA % 
ECONSIGO S4 HORAS POR OiA 

Beneral Electric 
*55.“*' 

Puasoilc RX-D13 
*160."* 

Portable Radio 
AM/PM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 

iNfORMAÇOES: 
416.537.1088 

Panasonic RX-FS430 
5iez«o Railio/Cassette Recorder 

«125.®®* 

Estes radios estâo à vends nos segu 

*PlusGST&PST 

TORONTO: Viseu Electric - 896 
College St. Tel: 531-2847 * Manata - 
846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * 
Airtnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery 
- 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 
* Impact Liquidation - 187 Lakeshore 
Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 
280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 
Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 
Hamilton Rd. 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 Mse 

apoio do pùblico presente. Imaginem, o 
encontro surpresa das irmâs... 
Os artistas Helena Abrantes, Tony 
Oliveira, Sandra Abrantes, Cathia 
Abrantes, Maria Cunha e restantes ele- 

mentos do grupo, merecem o nosso 
agradecimento e felicitaçôes. 
Pelo talento, pelo trabalho e por nos 
fazerem esquecer as agruras do dia-a-dia. 

Bemardete Gouveia 
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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 agência de viagens, corn 
conhecimento do sistemas Apollo/Galileo, fluente em 
português e inglês. Tel.:416-535-6641. 

2 carpinteiros, um corn experiência, outro com o 
minimo de experiência. Contactar José Borges. 
Tel.:416-662-9155. 

Pessoal corn ou sem experiência para fâbrica de 
armârios de cozinha. Tel.:416-398-1460. 

Pessoal para companhia de tele-comunicaçôes, fluente 
em português e inglês, para telemarketing. Contactar 
Jorge Campos. Tel.:416-498-4816 ext. 239 ou envie 
résumé para o Fax: 416-498-1702. 

Cozinheira, ajudante de cozinheira e empregadas de 
mesa. Tel.:416-761-9S27. 

Pessoa para entrega de pizza, em regime de part-time, 
para a area de Mississauga. Contactar Gabriela. 
Tel.:905-275-5600. 

Carpinteiros para acabamentos de casas novas 
com experiência. Contactar Manny Silveira. 
Tel.:905-467-1564. 

Chefe de cozinha e uma senhora para ajudar. 
Restaurante situado em Mississauga. Contactar Sr. 
Francisco. Tel.:905-542-3113. 

Pessoal para carpintaria corn ou sem experiência, de 
preferência que résida na ârea de Maple. Contactar 
Paulo Sérgio. Tel.:905-303-7480. 

Carpinteiros, um corn experiência, outro corn o 
minimo de experiência. Contactar José Borges. 
Tel.:416-662-9155. 

Pessoal para companhia de jardinagem, corn o 
minimo de 3 anos de experiência e corn carta 
de conduçâo, para a ârea de Forest Hill. 
Tel.; 1-800-585-5004. 

Empregada corn experiência, para padaria portuguesa 
em Brampton. Fluente em português e inglês. 
Tel.:905-459-5641. 

Finish carpentry & 
Interior renova.tions 

/À 
JH,’ »? 

416-533-7272 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Faça Jâ. a sua 
réserva para 
baptiaaxâos e 

festas de 
comunhâo 

Encerrado às 
2“ feiras 

I Almoços ejantares 

836 College St. 

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

TeU 416 253^194 

Confraternizaçâo do 25 de 
Abril em Toronto 
A Associaçâo 25 de Abril - 
Secçâo de Toronto, Nùcleo 
Capitâo SaJgueiro Maia, realiza 
um Porto de Honra e um Jantar 
Comemorativo do 25 de Abril, 
no Lusitânia de Toronto. 
Sexta-feira, dia 23, o "Porto de Honra" 
pelas 19h30 no salâo de festas do 
Lusitânia seguindo-se no dia imediato, 
dia 24, o Jantar Comemorativo do 25 
de Abril, no salâo nobre do Lusitânia 
de Toronto, corn inicio às 19h30. 
Présentes os convidados especiais vin- 
dos 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. 
A comemoraçâo dos 30 anos da 
Revoluçâo dos Cravos, tem de ser a 
grande festa do Povo português. 
Para informaçôes e réservas, con- 
tactem 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 
müsico e intérprete Helder Pereira. 
Abril SEMPRE! 

y' 

Bacailiau Cremoso 

* 3 postas de bacalhau 
2 colheres (de sopa ) de azeite 

* 2 cebolas médias 
* salsa picada 
* manteiga 
* 1 tigela de molho béchamel bem temperado 
* 2 gemas 
* queijo ralado 

(onpfccçiOi 
Demolhe o bacalhau e, depois de limpo de peles 
e espinhas, divida-o em lascas miûdas. 
Leve ao lume o azeite, as cebolas picadas, 
uma boa porçâo de salsa picada e 2 colheres 
de ( sopa ) de manteiga. 
Quando a cebola começar a alourar, junte o 
bacaUiau, refogue umpouco e tempere corn ^ 
pimenta. 
Misture o moUio béchamel corn as gemas. 
Numpirex bem untado corn manteiga, espaUie 
umpouco de molho e disponha o bacalhau corn 
a cebolada por cima. Regue corn o restante 
molho epolvühe corn queijo ralado. 
Leve ao fomo até dourar a superficie. 
Sirva corn salada mista. 

PS.: 
Pedimos desculpa aos habituais leitores desta rubrica, pelo 
lapso da semana anterior. Trocamos o titulo da receita 
Pica-pau por Peru no Tacho à Portuguesa. 

Sobremesa: 

Brisas da Figueira 

IttcRCDieriTes: 
500 gr de açûcar 

* 12 ovos 
* 300 gr de miolo de amêndoa 
* 1 calice de Vinho do Porto 
* Massa para forrar formas q.b. 

(Ortl^ECÇflO: 

Ferve-se o açûcar em 300 dl de âgua, até atingir 
oponto pérola. 
Mistura-se aos ovos o miolo da amêndoa motdo 
e 0 vinho do Porto. 
Forram-se as pequenas formas de massa e 
enchem-se corn o recheio. 
Leva-se ao fomo, em temperatura baixa, deixan- 
do cozer durante cerca de 15 minutas. 
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CiMca à UsâMia 
Como celebrar o 25 de Abril 

No trigésimo aniversârio do 25 de 

Abril de 1974, inaugurâmos a Variante à 

Vila da Ponta do Sol, obra de aproxi- 
madamente quatro milhôes e trezentos 

mil contos, corn uma extensâo de 2.700 

metros e uma secçâo transversal de 9. 
Trata-se de uma via de cintura a norte 

da Ponta do Sol e que liga esta Freguesia 
à Madalena do Mar, destinada a retirar 

do'centro urbano o trâfego de passagem, 

apontada à valorizaçào das potenciali- 
dade que a Madalena do Mar oferece e 

estrategicamente votada ao aperfeiçoa- 

mento das acessibilidades ao concelho da 

Calheta. 

O tùnel possui duas galerias e très 

alargamentos de emergência, tem ilumi- 

naçâo, rede de combate a incêndios 

abastecida por reservatôrios prôprios, 
postos SOS, detectores de visibilidade, 

comando de ventilaçâo forçada e 
semaforizaçâo. 

Propositadamente, agendou-se esta 

inauguraçâo para o dia em que passam 

trinta anos sobre o 25 de Abril de 1974, 

corn o quai nos identificamos por ter 

posto fim a uma ditadura. 

Mas nào se misture ou confunda este 

acto, corn folclorismo hipôcrita de outras 
comemoraçôes. 

Foi o movimento corporativo militar 
que criou as condiçôes para a Madeira 

conquistar a Autonomia Politica. Por isso 

estamos-lhe gratos. Embora a deturpaçâo 
que, posteriormente e logo a seguir, se fez 

aos Principios fundamentals e consen- 

suais, entâo propostos aos Portugueses 

pelo Movimento das Forças Armadas, 

viesse tudo distorcer, incluso mantendo 

sobre o arquipélago uma situaçâo corn 

ainda aspectos de colonialismo. 
Comemorar o 25 de Abril, sim. Mas 

nunca misturados corn aqueles que 
puseram em causa a Democracia, e ainda 

hoje a pretendem destruir, incluso corn 

um numéro de presos politicos em Maio 

de 1975, quase vinte vezes superior a 

Abril de 74, quando num regime 
democràtico é inadmissivel um ünico 

preso politico que seja. Nunca corn aque- 

les cuja irresponsabilidade e ânsia de 

ocupar o Estado a qualquer preço, sâo 

culpados de uma descolonizaçâo 

desastrada e criminosa, que impediu 

uma autodeterminaçâo pacifica e 

democrâtica, corn milhôes de mortos na 
sua consciência, se a tivessem. 

Quando, nessa altura, Angola e 

Moçambique eram economias de desen- 

volvimento notâvel, da ordem do cresci- 

mento anual de 10 pontos no seu 

Produto Interno Bruto. Nunca comemo- 

rar o 25 de Abril com os hipôcritas e 

incompetentes que fizeram este regime 

da III Repùblica à revelia do poder 

soberano dos Portugueses, e trouxeram o 

Pais ao impasse actual, sem hipôtese de 

alternativas estruturais, empurrando 

Portugal para uma agonia e praticando, 

na politica, um fundamentalismo incul- 

tMoclUts 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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

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

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

Informe-se e reserve o seu lugtu* 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

to, absolutamente inadequa- 

do ao mundo diferente em 

que vivemos trinta anos 

depois. Que destruiram uma 

economia, cujo maior cresci- 

mento real aconteceu no 

periodo 69-73 e em que, jâ 

em 71, se iniciavam as 
primeiras abordagens à 

Comunidade Econômica 

Europeia. 
Recusamo-nos a celebrar 

o 25 de Abril, misturados 

corn esses que subvertem a Democracia 

Representativa, exigida pelos 

Portugueses, para nos arrastar a um sis- 

tema corporativo, onde as minorias e 

processos ridiculos de autogestâo, com- 

prometem a soberania democrâtica do 

Povo, desautorizam os eleitos democrati- 

camente e pôem em causa os Direitos, 
Liberdades e Garantias da Pessoa 

Humana. 

Recüsamos misturar-nos corn um 

aparelho de Estado, folcloricamente célé- 

brante, tal como jâ sucedia na ditadura, 

o quai aparelho, porque instalado, 

demonstra a mais compléta ineptidâo 

para regenerar a mâquina administrati- 
va, para desburocratizar, para criar 

condiçôes atractivas ao investimento, 

para exercer a autoridade democrâtica 

como é sua obrigaçâo, para incentivar à 

criatividade e à modernizaçâo. Um 

aparelho de Estado que, emperrado nos 

mitos e utopias que trairam o 

verdadeiro espirito do 25 de 

Abril, finge “reformas” que 

nâo sâo reformas, e que a 

Constituiçâo da III Repùblica 

impede que o sejam. 

Recüsamos misturar o 

nosso 25 de Abril, este que 

celebramos através do traba- 

Iho, da inovaçâo e do desen- 

volvimento, corn a usurpaçâo 

que desta data histôrica fazem, 

os que subverteram os seus 

principios, nas Escolas, nos Sindicatos 

que se querem livres, nas Forças de 

Segurança, na Comunicaçâo Social que 

se exige séria, na Cultura, na 

Administraçâo Püblica, no aparelho de 

Justiça. 

Estas sâo razôes bastantes para que 

celebremos o 25 de Abril desencadeado e 

sonhado hâ trinta anos, mas nâo nos mis- 

turemos corn as traiçôes e os oportunis- 

mos que se lhe seguiram. 

Que celebremos o 25 de Abril que 

abriu à Madeira esta nova etapa histôrica 

que temos sabido protagonizar. 

Que, como muitos e muitos 

Portugueses, desprezando este sistema 

em que atolaram Portugal, solidifique- 

mos a nossa esperança num novo 

regime democràtico, aquele corn que 

verdadeiramente sonharam os ver- 

dadeiros e bem-formados Militares de 

Abril. 

"Sonhos de Portugal", de Cambridge, 
preparam novo album 
Os jovens componentes do 
conjunto musical "Sonhos de 
Portugal", de Cambridge, 
estâo de novo em estûdio, 
criando e gravando trabalhos 
para o proximo CD. 
Os jovens Nelson, Steve e Mike, 
visitaram a redacçâo de O Milénio, 
falaram do seu trabalho nos estü- 
dios do Jerry e das suas aspiraçôes 

futuras. Embora jâ corn alguns anos 
de experiência nas andanças musi- 
çais, continuam muito jovens 
(começaram por volta dos 16 anos 
de idade) e prontos a aprender e a 
fazer cada vez melhor. Estâo no 
bom caminho pelo que vi e ouvi. 
Estâo de parabéns. 

JMC 
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Valentim loureiro régressa à PJ 

O présidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, Valentim Loureiro, 
foi conduzido de regresso à Policia 
Judiciâria (PJ) do Porto e sera ouvido no 
Tribunal de Gondomar. Lourenço Pinto, 
advogado do autarca, afirmou que tudo 
esta dentro da legalidade. Dos 16 detidos 
terça-feira no âmbito da operaçâo "Apito 
Dourado", très sairam em liberdade corn 
"termo de identidade e residência, suspen- 
sâo da actividade e proibiçâo de contacto 
corn os demais arguidos". 

"Nâo vejo qualquer ilegalidade até ao 
momento, o habeas corpus nâo pode ser 
utilizado. Decorreram diligências nor- 
mais. A Sra. Juiza clarificou algumas 
coisas e marcou algumas pessoas para 
serem ouvidas hoje (quarta-feira). Vai 
ouvir as restantes corn tempo. As 9h30 de 

amanhà (quinta-feira), vâo recomeçar os 
interrogatôrios - isto esta dentro do que a 
lei permite", disse Lourenço Pinto, à saida 
do Tribunal de Gondomar. 
O advogado de Valentim Loureiro falava 
depois de seis dos 16 indiciados terem sido 
transportados de regresso às instalaçôes 
da PJ do Porto, local onde passarâo a 
noite. 
"O magistrado do Ministério Püblico jâ 
hoje interrogou algumas pessoas e essas, 
em principio, nâo serâo ouvidas pela juiza 
(Ana Claudia Nogueira)", completou 
Lourenço Pinto. 
Por seu turno, Aiitônio Nunes Ramos, 
advogado de outro suspeito - José Luis 
Oliveira, présidente do Gondomar Sport 
Club e vice-presidente da autarquia local - 
colocara algumas reticências quanto â 
legalidade da manutençâo dos indiciados 
em detençâo e ao ponto a partir do 
quai O prazo legal de 48 horas séria con- 
tabilizado. 

Très dos 16 detidos saem em liberdade 

Très dos 16 detidos sairam jâ em liber- 
dade, sob medidas de coacçâo de "termo 
de identidade e residência, suspensâo da 
actividade e proibiçâo de contacto corn os 
demais arguidos", segundo o assistente do 
advogado Quelhas de Lima, defensor de 
Pinto de Sousa, présidente do Conselho de 
Arbitragem da Federaçâo Portuguesa de 
Futebol (FPF). 
Os detidos submetidos a medidas de 
coacçâo sâo Carlos Silva, vogal do 
Conselho de Arbitragem da FPF, Paulo 
Torrâo, director do departamento de 
informâtica da FPF, e Jorge Saramago, 
ârbitro da Associaçâo de Futebol de 
Aveiro, segundo confirmou também o 
advogado de José Luis Oliveira, Antonio 
Nunes Ramos. 

Maradona continua sob vigilância 
Medicos querem debelar a infecçâo 
pulmonar do argentine 
Os médicos que estâo a acompanhar a 
situaçâo de Diego Maradona, hospitaliza- 
do numa clinica de Buenos Aires devido a 
problemas cardiacos, apontaram como 
prioridade controlar a infecçâo pulmonar 
do antigo futebolista argentino. 
Apesar das considerâveis melhoras do seu 
estado de saùde, "El Pibe" continua ligado 
a um ventilador, segundo um comunicado 
divulgado pela clinica privada onde o 

"astro" argentino se encontra internado. 
"Quando a infecçâo estiver controlada, o 
objectivo é colocar o ventilador em funçâo 
mista, ou seja, entre a respiraçâo artificial 
e a natural", révéla o mesmo comunicado. 
O médico pessoal de Maradona, Alfredo 
Cahe, referiu que o seu paciente esta em 
"franca recuperaçâo", contudo deverâ per- 
manecer hospitalizado durante "algum 
tempo". 

VERTE Construction Group Inc. 
Faz-lhe estimativas gratis, em 
pequenos e grandes trabalhos 
de escavaçôes, caves, pilares, 
teUiados, 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 

FC Porto 0 - Deportivo 0 
Nulo em logo de paciência 
Pela primeira 
vez na présente 
temporada em 
jogos europeus, 
o FC Porto nâo 
conseguiu mar- 
car qualquer 
golo em casa. 
O empâte 0-0 
frente ao 
Deportivo, na 
primeira mâo 
das meias-finais 
da Liga dos 
Campeôes, 
adiou a decisâo 
para o segundo 
"round", no 
Riazor, a 4 de 
Maio. 
O equilibrio foi a nota dominante nos 
45 minutos iniciais, num autêntico jogo 
de "xadrez", que literalmente "amarrou" 
os elementos mais criativos dos dois 
emblemas a missôes tâcticas, corn pre- 
juizo para os amantes do "futebol-espec- 
tâculo". 
Na etapa complementar, os portistas 
apareceram corn maior dinâmica ofen- 
siva, por força da entrada de 
Jankauskas, e podiam ter chegado ao 
triunfo frente a um adversârio que se 
limitou a gizar alguns contra-ataques. 
Tudo isto, num jogo claramente marca- 
do pela mâ actuaçâo do ârbitro Markus 
Merk que entendeu "retirar" o brilho 
das "estrelas" para seu proprio proveito. 
Para além das decisôes incompreen- 
siveis no capitulo discipli- 
nar na primeira parte, 
em claro prejuizo da 
équipa portuguesa, o 
alemâo teve, mais tarde, 
o condâo de nâo 
"agradar a gregos nem a 
troianos"; Merk esque- 
ceu-se de admoestar 
Mauro Silva pela segun- 
da vez e expulsou injusta- 
mente Jorge Andrade, 
que se limitou a dar um 
toque em Déco corn um 
sorriso nos lâbios (sâo 
grandes amigos e colegas 
de selecçâo); ao cair do 
pano, nâo assinalou uma 
grande penalidade sobre 
Marco Ferreira, deixan- 
do os adeptos do FC 
Porto em desespero. 
A actuar em 4x2x3xl, os 
galegos criaram a melhor 
ocasiâo de todo o jogo 
logo aos oito minutos, 
corn Pandiani a errar o 
alvo por muito pouco, 
apôs um cruzamento de Manuel Pablo. 
Alenitchev passou ao lado do jogo, 
enquanto que Carlos Alberto e Déco 
recuaram frequentemente no terreno na 
perspectiva de se libertarem do "colete 
de forças" imposto pelo adversârio. 
Tacticamente, o conjunto de Javier 
Irureta esteve irrepreensivel, mas tam- 
bém lhe faltou alguma audàcia para 
chegar mais vezes à area de Vitor Baia. 
Nâo se registaram grandes ocasiôes de 

golo e apenas Carlos Alberto tentou 
quebrar a monotonia, com um centro- 
remate que quase "obrigou" Naybet a 
marcar na baliza errada. 

Dominio dos dragôes 

Ao intervalo, Mourinho lançon Pedro 
Mendes e Jankauskas e, simultanea- 
mente, viu o adversârio recorrer ao clâs- 
sico 4x4x2, por força da lesâo de Luque 
e da entrada de Fran. 
O maior pendor ofensivo pertenceu aos 
campeôes portugueses que, ainda 
assim, apanharam um ou outro susto 
nos contra-ataques do "Depor". 
Aos 66 minutos, Maniche protagonizou 
o grande momento da noite, mas os 

"deuses da fortuna" estiveram corn 
Molina, pois a bola acabou por embater 
caprichosamente na barra. 
Pouco depois, Jankauskas ficou a 
milimetros do golo, apôs um livre de 
Déco e o nulo manteve-se teimosa- 
mente até ao fim. Os tais lances mal 
ajuizados pelo ârbitro da partida 
"mancharam" o espectâculo e espera- 
se que, no Riazor, nâo se repitam 
esses "episôdios". 
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"Acredito que vamos estar na final" 
José Mourinho critica àrbitro Markus Merk 

José Mourinho (treinador do FC Porto): 
"Nâo foi um bom jogo, mas as estatisticas 
sâo elucidativas: fomos a ünica équipa que 
quis ganhar, que jogou e esteve perto de 
marcar, nomeadamente num cabeceamen- 
to de Jankauskas e num remate à trave do 
Maniche, embora sem jogar o que costu- 
mamos jogar. 
Claro que nâo estava à espera de uma arbi- 
tragem como esta, pois estamos nas meias- 
finais da Liga dos Campeôes e este é um 
àrbitro de elite, que o ano passado ajuizou 
a final da prova. Mas, apesar de tudo, fico 
satisfeito porque controlâmos as emoçôes 
e vamos là corn a certeza de que Merk nâo 
estarâ é esperando que esteja um bom 
àrbitro. 
Na parte final, hà uma grande penalidade 
clara. E uma situaçâo que compreendo, 
quando se trata de uma arbitragem nor- 
mal, nesse caso penso que é futebol. Mas, 
inserindo esse lance no contexto do jogo, 
na filosofia que o àrbitro mostrou desde 
inicio, jà nâo a aceito bem. O àrbitro tem 
culpa, o Deportivo também, mas nos tam- 
bém, até porque alguns jogadores senti- 
ram a importância do jogo. 
Acredito que vamos estar na final. Na 
segunda mâo, esperamos um adversàrio 
diferente, que vai querer jogar, nâo vai 
fazer anti-jogo, nâo vai queimar tempo, 
nâo vai limitar-se a defender. Nâo critico o 
Deportivo ou os seus jogadores pela opçâo 
que tomaram, pois o àrbitro é que é o 
responsàvel por regular o jogo e ele é que 
permitiu as constantes perdas de tempo. 
No final, s6 lhe perguntei porquê, mas ele 
nâo me respondeu. 

.> Quem teve uma arbitragem como esta e 
vai pedir a despenalizaçâo do Jorge 
Andrade... penso que a vai conseguir. 
Podiam também pedir que o Mauro Silva 
fosse expulso quando deveria ser. Em 
Madrid, a época passada, aconteceu o 
mesmo, acho que temos azar corn este 

àrbitro. Penso que foi mais injusta a 
manutençâo em campo de Mauro Silva do 
que a expulsâo de Jorge Andrade. 
Se hà algum àrbitro que està por ai preso... 
esse é que deveria ter vindo aqui apitar 
este jogo. 
Este jogo acabou, tempos de nos agarrar 
ao real. Està 0-0, hà um jogo para disputar, 
nâo temos ninguém castigado e acredito 
que temos uma chance real. Penso que 
cada équipa continua a ter 50 por cento de 
possibilidades de chegar à final". 
Javier Irureta (treinador do Deportivo) "E 
um resultado perigoso, mas vamos tentar 
vencer o segundo jogo e passar à final. 
Continua 50 por cento para cada lado. O 
FC Porto sabe que tem de fazer um golo, 
como nos, que, além disso, também temos 
de nâo sofrer. 
O àrbitro foi muito pressionado, pelo 
ambiente, a grande intensidade do jogo e 
muita gritaria à volta. E injusto o cartâo 
vermelho de Jorge Andrade. Foi um gesto 
carinhoso, que o àrbitro interpretou mal. 
Déco e Jorge Andrade sâo muito amigos e 
penso que nâo houve agressividade. 
Vamos solicitar a sua despenalizaçâo, pois 
nâo merece ficar de fora do proximo jogo. 
Acho estranho o facto de nenhum jogador 
do FC Porto que tinha amarelo tenha visto 
o segundo. Talvez tenha tido sorte. 
Foi um jogo pouco espectacular. A 
primeira parte foi muito aberta, corn 
muito ritmo, enquanto, na segunda, FC 
Porto foi melhor. Talvez tenhamos acusa- 
do a lesâo do Luque (segundo o médico, 
nâo tem nada de importante). Depois da 
expulsâo de Jorge Andrade, tentâmos 
segurar o empâte". 
Déco (jogador do FC Porto): "Nâo sei se foi 
a brincar ou a sério, um acto irreflectido, 
mas o Jorge Andrade é meu amigo e nâo 
acredito na agressâo. O àrbitro hoje errou 
em tantas coisas. O resultado em si nâo é 
mau e a eliminatôria continua em aberto. 
Se marcarmos um golo, o Deportivo terà 
de ganhar. A exibiçâo nâo foi das mel- 
hores, mas jogàmos bem e tivemos mais 
oportunidades. Isto é uma meia-final 
ùnica, pelo que demos de dar ainda um 
pouco mais. O Jorge Andrade é um 
grande jogador e muito importante na 
équipa deles, tal como o Mauro Silva, que 
é o equilibrio do meio-campo. Sem eles, 
serà mais fâcil, mas eles têm boas soluçôes 
no plantel e sâo uma grande équipa". 
Jorge Andrade (jogador do Deportivo): "A 
expulsâo foi injusta. Foi um pontapé de 
carinho - a Déco - e o àrbitro interpretou 
como agressâo. Somos grandes amigos. 
Com este gesto, prejudiquei a équipa. 
Espero que a situaçâo seja revista e possa 
jogar na Corunha. Corn o 0-0, ainda està 
tudo em aberto". 

EXPERIENCIA E 
HONESTIDADE 
AOVOSSO 
SERVIÇO ^ 2612 St. Clair Ave. W 

(esQuina corn a Jane SU Tofomo, 
0nt.M6H4fir 

Teiyrax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Suspensos por um jogo 

Rui Jorge e Pedro Barbosa nâo 
defrontam a Uniâo de leiria 
A Comissâo Disciplinar da Liga de Clubes 
suspendeu por um jogo os futebolistas do 
Sporting, Rui Jorge e Pedro Barbosa, na 
sequência das respectivas expulsées sâba- 
do, no Bessa, frente ao Boavista (2-1). 
Os benfiquistas Petit e Simâo Sabrosa tam- 
bém vâo cumprir castigo na prôxima jor- 
nada da SuperLiga, depois de terem com- 
pletado uma série de cinco cartôes amare- 
los na deslocaçâo de sâbado a Braga (0-3). 
Mapa de castigos 
Um jogo: 
Rui Jorge (Sporting) 

Pedro Barbosa (Sporting) 
Petit (Benfica) 
Simâo (Benfica) 
Eder (Sporting Braga) 
Bessa (Vitoria Guimarâes) 
Juninho Petrolina (Beira-Mar) 
Alexandre Goulart (Nacional) 
Léo Lima (Maritimo) 
Gaspar (Gil Vicente) 
Luis Coentrâo (Gil Vicente) 
Yuri (Gil Vicente) 
Sérgio Lomba (Moreirense) 
Ricardo Fernandes (Moreirense) 

Arbitro Jorge Saramago ouvido no 
Tribunal de Gondomar 
o àrbitro de futebol Jorge Saramago, um 
dos implicados na investigaçào sobre cor- 
rupçâo e trâfico de influências na arbi- 
tragem, jâ foi ouvido pela juiza Ana Clâudia 
Nogueira e saiu do Tribunal de Gondomar. 
O advogado Paulo Monteiro indicou, sem 
especificar, que a juiza encarregue do 
processo aplicou uma medida de coacçâo ao 
seu cliente, àrbitro da segunda categoria 
nacional, de Aveiro. 
Jorge Saramago foi detido terça-feira pela 
Policia Judiciâria, juntamente corn outras 
15 pessoas, incluindo o présidente da Liga 
Portuguesa de Futebol profissional, 
Valentim Loureiro, e o présidente do 
Conselho de Arbitragem da Federaçâo 
Portuguesa de futebol (FPF), José Antonio 

Pinto de Sousa. 
A operaçâo da PJ, denominada "Apito 
Dourado", conduziu à detençào de diri- 
gentes desportivos e ârbitros e compreen- 
deu cerca de 60 buscas em domicilios, autar- 
quias e organismos desportivos, entre quais 
a sede da Liga e da FPF por haver fortes 
indicios da prâtica de crimes de falsificaçâo 
de documentes, corrupçào no fenômeno 
desportivo e trâfico de influências. 
A aeçào surge depois de investigaçôes "hà 
largo tempo iniciadas pela PJ, visando apu- 
rar um conjunto de suspeitas suscitadas 
quanto ao falseamento de resultados 
desportivos obtidos através das arbitragens 
e vai prosseguir até à compléta clarificaçào 
daquelas mesmas suspeitas". 

APURAMENTO DO CAMPEÂO; 

EQUIPA 
1 Operârio 

2 Madalena 

3 Santiago 

4 Praiense 

5 Angrense 

J 
6 
6 

7 

7 

6 

P 
56 

44 

43 

39 
39 

O Operârio garanttu a conquista do titulo. 

Resultados 8* jornada: 
PraJense - Operârio, 2-0 
Angrense - Santiago, 0-1 
Folga: Madalena 

9“ joruada: 
Operârio - Angrense 
Santiago - Madalena 
Folga: Praiense 

DESPROMOÇAO: 

EQUIPA J P 
1 Boavista 7 41 

2 Velense 6 31 
3 Ideal 6 25 

4 Mira Mar 6 13 

5 Barreiro 7 13 
Mira Mar e Barreiro despromovidos aos 
campeonatos regionais 

Resultados joruada: 
Boavista - Ideal, 3-2 
Mira Mar - Barreiro, 0-1 
Folga: Velense 

9“ joruada: 
Ideal - Mira Mar 
Barreiro - Velense 
Folga: Boavista 

• CHICKKN INC. 
Aceitamos encomendas, 
com especiais todea os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 
905-829-8395 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PIIII • FECHADOAZ^FEIRA • 6”FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 NACIONAL 

5 SP. BRAGA 

6 RIO AVE 

7 MARiTIMO 

8 BOAVISTA 

S MOREIRENSE 

10 BEIRA-MAR 

11 U. LEIRIA 

12 GIL VICENTE 

13 ACADÉMICA 

14 ALVERCA 

15 BELENENSES 

16 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 E.AMADORA 

J V 
31 23 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

22 

20 

15 

13 

11 

11 

E 
7 

4 

7 

5 

8 

12 

12 

D 
1 

5 

4 

11 

5 

M 
58 

S P 
17 7B 

PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

58 31 70 

58 27 67 

48 33 50 

32 36 48 

8 41 30 45 

8 32 28 45 

10 11 10 29 28 41 

10 10 11 27 31 40 

10 8 13 35 39 38 

9 11 11 40 45 38 

9 10 12 40 37 37 

9 

9 

7 

7 

8 

4 

5 

5 

10 14 31 51 

10 14 29 38 

3 

5 

17 32 37 32 

17 30 44 32 

31 

31 

20 23 46 27 

22 20 66 17 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

ADRIANO (Nacional) 
BENNi MCCARTHY 

(FC Porto) 

LIEDSON (Sporting) 

EVANDRO (Rio Ave) 

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

SIMÀO (Benfica) 

JOSE MANUEL (Paços Ferreira) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 

"WENDER" (Braga) 
DOUALA (Uniâo Leiria) 
SOKOTA (Benfica) 

LAmadora-U. Leiria, 0-0 

Sp. Braga-Benfica. 0-3 

Boavista-Sperting, 2-1 

BioAve-Académica,3-2 

Gil Vicente-Moreirense, 1-0 

P. Ferreira-V.Guimarâes, 1-0 

Aiverca-Befenenses.1-0 

Beira-Mar -FC Porto. 0-0 

Maritime-Nacionai, 2-0 

Gif Vicente - Boavista 

Benfica-LAmadora 

0. Leiria - Sporting 

Académica - P Ferreira 

Hacionaf - Beira-Mar 

Moreirense - Maritime 

FC Porto-Alverca 

Beienenses-BioAve 

V.Guimarâes-Sp. Braga 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
JULIO CÉSAR (Est. Amadora) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 

RODOLEO LIMA (Alverca) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
ALAN (Maritimo) 

LIGA 
PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOliat 

EQUIPA J p 
1 ESTORfL 31 61 
2 PENAFIEL 31 56 
3 V.SETÙBAL 31 55 
4 VARZIM 31 51 
5 NAVAL 31 46 
6 SALGUEfROS 31 46 
7 MAfA 31 45 
8 SANTA CLARA 31 42 

S FEIRENSE 31 41 
10 OVARENSE 31 41 
11 DESP.AVES 31 41 
12 D.CHAVES 31 40 
13 LEiXÔES 31 39 
14 PORTIMONENSE 31 36 
15 FELGUEIRAS 31 36 

16 MARCO 31 34 
17 U.MADEfRA 31 26 
18 SP.COVILHÀ 31 23 

Prormvido à Superliga: Estoril-Praia. 
Despromovidos à II Divisâo B; Uniâo da Madeira e Sporting 
da Covilhà, 

RESULTADOS PRôXIMA JORIMADA 

FELGUEIRAS - MAIA, 2-3 

PENAFIEL - D. CHAVES, 3-2 

PORTIMONENSE - U. MADEIRA, 3-1 

FEIRENSE - LEIXôES, 1-3 

NAVAL 1” MAIO - OVARENSE, 1-2 

SPORTING COVILHà - MARCO, 1-2 

SALGUEIROS - V. SETûBAL, 0-4 

ESTORIL - DESPORTIVO AVES, 1-0 

SANTA CLARA - VARZIM, 2-0 

D. CHAVES - VARZIM 

U. MADEIRA - PENAFIEL 

LEIXôES - PORTIMONENSE 

OVARENSE - FEIRENSE 

MARCO - NAVAL 1” MAIO 

V. SETûBAL - SP.COVILHà 

MAIA - SALGUEIROS 

D. AVES - FELGUEIRAS 

ESTORIL - SANTA CLARA 

EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 32 80 
2 DRAGÔES S 32 76 
3 VIZELA 32 60 
4 FC PORTO B 32 54 
5 VALDEVEZ 32 47 
6 TROFENSE 32 45 
7 SP. BRAGA B 32 45 
8 LIXA 32 44 
9 FREAMUNDE 33 43 
10 INFESTA 32 43 
11 LOUSADA 33 41 
12 P. RUBRAS 32 39 
13 PAREDES 32 39 
14 FAFE 32 38 
15 BRAGANÇA 32 36 
16 C.TAIPAS 32 33 
17 ERMESINDE 32 31 
18 VILANOVENSE 33 31 
19 LEÇA 33 20 

•i’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II 

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

34* Jornada 
Sp. Braga B - Bragança 
Freamunde - Trofense 
Lousada • Lixa 
Leça - Fafe 
FC Porto B - Ermesinde 
Gondomar - Dr. Sandinenses 
Vizela - Valdevez 
Paredes - Pedras Rubras 
Caçadores Taipas - Infesta 
Folga: Vilanovense 

EQUIPA J P 

1 SP. ESPINHO 34 72 
2 TORREENSE 34 69 
3 SANJOANENSE 34 56 
4 ESMORIZ 34 56 
5 AC. VISEU 34 54 
6 OLIVEIRENSE 34 51 
7 U. LAMAS 34 50 
8 FÀTIMA 34 50 
9 CALDAS 34 46 
10 VILAFRANQUEN 34 45 
11 ALCAINS 34 44 
12 OLI.BAIRRO 34 41 
13 PAMPILHOSA 34 40 
14 ACADÉMICA B 34 38 
15 ÂGUEDA 34 38 
16 ESTARREJA 34 37 
17 POMBAL 34 36 
18 PORTOMOSENSE 34 34 
19 MARINHENSE 34 34 
20 OLI.HOSPITAL 34 34 

Resultados 
Sanjoanense - Agueda, 0-1 
Pampilhosa - U. Lamas, 2-0 
Caldas - O. Hospital, 4-2 
Fâtima - Torreense, 1-2 
Pombal - Oliveirense, 2-2 
O. Bairro - Alcains, 0-0 
Esmoriz - Académica B, 2-0 
Estarreja - Vilafranquense, 4-2 
Sp. Espinho - Ac. Viseu, 5-1 
Marinhense - Portomosense, 2-2 

34* Jornada 
Portomosense - Sanjoanense 
Agueda - Pampilhosa 
Uniâo Lamas - Caldas 
O. Hospital - Fâtima 
Torreense - Pombal 
Oliveirense - O. Bairro 
Alcains - Esmoriz 
Académica B - Estarreja 
Vilafranquense - Sp. Espinho 
Ac. Viseu - Marinhense 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 34 76 
2 BARREIRENSE 34 75 
3-MICAELENSE 34 61 
4 CAMACHA 34 58 
5 O.MOSCAVIDE 34 55 
6 ODIVELAS 33 52 
7 MARITIMO B 34 48 
8 ORIENTAL 34 46 
9 LOULETANO 34 46 
10 MAFRA 34 45 
11 L.AÇORES 34 3 
12 PINHALNOVENS 34 42 
13 RIB.BRAVA 34 41 
14 PONTASSOLENS 33 39 
15 AMORA ' 34 37 
16 V NOVAS 34 37 
17 FARENSE 34 34 
18 SPORTING B 34 33 
19 SINTRENSE 34 32 
20 S.ANTÔNIO 32 21 

iîesuitados 
Olhanense - E. V. Novas, 2-1 
Louietano - Ribeira Brava, 3-0 
Camacha - Amora, 2-2 
Lusitania - Oriental, 2-1 
S. Antonio - Maritimo B, 3-2 
Mafra - Micaelense, 0-0 
Sporting B - Pinhalnovense, 0-0 
Barreirense - Sintrense, 1-1 
Pontassolense - Farense, 1-2 
Odivelas - O. Moscavide, 1-0 

34* Jornada 
Olivais e Moscavide - Olhanense 
Est. Vendas Wovas - Louietano 
Ribeira Brava - Camacha 
Amora - Lusitania 
Oriental - Santo Antônio 
Maritimo B - Mafra 
Micaelense - Sporting B 
Pinhalnovense - Barreirense 
Sintrense -Pontassolense 
Farense - Odivelas 

f»'fjn’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisâo If Sf t* t* 

CL EQUIPA 

1 VALENCIANO 
2 VILAVERDENSE 
3 JOANE 
4MONÇÀO 
5 STA MARIA 
6 MIRANDELA 
7 CABECEIRENSE 
8 VIANENSE 
9 VALPAÇOS 
lU M. FONTE 
11 SANDINENSES 
12 ESPOSENDE 
13 P. BARCA 
14 MONTALEGRE 
15 CERVEIRA 
16 AMz\RES 
17 REBORDELO 
18 RONFE 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

66 
62 
61 
53 
53 
44 
43 
43 
39 
38 
38 
37 
33 
31 
31 
26 
21 
19 

CL EQUIPA 

1 RIBEIRÀO 
2 FIÀES 
3 A. LORDELO 
4 S.P. COVA 
5 CANELAS 
6 RIO TINTO 
7 FAMALICÀO 
8 REBORDOSA 
9 PEDROUÇOS 
10 VILA REAL 
11 TIRSENSE 
12 T. MONCORVO 
13 OLIVEIRENSE 
14 CINFÀES 
15 LOUROSA 
16 NOGUEIRENSE 
17 P. BRANDÀO 
18 RÉGUA 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

63 
61 
55 
47 
47 
46 
45 
44 
44 
44 
43 

,39 
39 
39 
36 
30 
21 
11 

CL EQUIPA 

1PENALVA 
2 TOlJRIZENSE 
3 CESARENSE 
4 ANADIA 
5 MILHEIROENSE 
6 GAf'ANHA 
7 S. LAMAS 
8 TOCHA 
9 VALECAMBRENS 
10 S. JOÂO VER 
11 U.'COIMBRA 
12 SATÀO 
13 AROUCA 
14 SANTACOMBADE 
15 ARRIFANENSE 
16 F.ALGODRES 
17 MANGUALDE 
18 AGUIAR BEIRA 

62 
55 
54 
53 
46 
42 
41 
41 
40 
38 
38 
34 
34 
33 
32 
32 
31 
28 

CL EQUIPA 

1 BENFICA CB 
2 ABRANTES 
3 PENICHE 
4 SOURENSE 
5 RIO MAIOR 
6 T. NOVAS 
7 LOURINHANENS 
8 RIACHENSE 
9 IDANHENSE 
10 FAZENDENSE 
11 CARANGUEJEIR 
12 BENEDITENSE 
13 BIDOEIRENSE 
14 G.ALCOBAÇA 
15 SERTANENSE 
16 ALQUEIDÀO 
17 MI^.NSE 
18 ALMEIRIM 

64 
63 
61 
60 
60 
57 
48 
46 
44 
40 
39 
37 
35 
26 
22 
21 
18 
11 

CL EQUIPA J 

1 CASA PIA 30 
2 PORTOSANTENS 30 
3 LOURES 30 
4 C. LOBOS 30 
5 BENFICA B 30 
6 1“ DEZEMBRO 30 
7 ELVAS 30 
8 REAL 30 
9 VIALONGA 30 
10 MONTIJO 30 
11 MACHICO 30 
12CARREGADO 30 
13 ALCOCHETENSE 30 
14 SANTANA 
15 MALVEIRA 
16 SANTACRUZENS 
17 SACAVENENSE 
18 BENAVILENSE 

69 
62 
54 
51. 
48 
46 
46 
44 
43 
42 
38 
36 
36 
34 
33 
31 
20 

CL EQUIPA 

1 ATLÉTICO 
2 VASCO GAMA 
3 IMORTAL 
4 LUSITANO VRS 
5 SIEVES 
6 BEIRA-MAR 
7 DESP. BEJA 
8 SESIMBRA 
9 MESSINENSE 
10 SEIXAL 
11 U.SANTIAGO 
12 MOURA 
13JUV.ÉVORA 
14 ALMANSILENSE 
15 FABRIL 
16 MONTE TRIGO 
17 QUARTEIRENSE 
18 ESP.LAGOS 

66 
62 
55 
47 
45 
45 
43 
43 
42 
41 
40 
36 
36 
35 
33 
26 
23 
17 

CABECEIRENSE - MONçAO, 24) 

MIRANDELA - CERVEIRA, 4-1 

ESPOSENDE - SANDINENSES, 3-0 

P. BARCA -IIIONTALEGRE, 1-0 

M. FONTE - AMARES, 1-0 

VIANENSE -VILAVERDENSE, (W) 

JOANE - REBORDELO, 3-2 

VALENCIANO • ROMPE, 3-0 

SANTA MARU • VALPAçOS, 33 

R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 

Rio TINTO - NOGUKDœNSE, 1-0 
A. LORDELO - RETORDOSA, 1-0 
s. P. CovA - OLIVEIRENSE, 30 
VoA REAL - CANELAS GAIA, 3-2 
RIBEIRAO - LOURÔSA, 6-2 
PEDROUçOS • RëGUA, 00 

P. BRANDAO • TIRSENSE, 3-0 
T. MONOORVO - CINFAES, 1-0 
FIAES - FAMAUCAO, 20 

ANADIA - ARRIFANENSE, 3-0 

MANGUALDE - CESARENSE, 0-2 

s. JoAo VER - A BEIRA, 0-1 

U. CC»MBRA • VALECAMBRENSE, 22 

s. LAMAS - SANTACOURADENSE, 21 

ARIÔUCA - GAFANHA, 20 

PENALVA CASTELO ■ TOCHA, 21 

MlLHElROENSE • SATAO, 21 

F. ALGODRES • TOUREENSE, 20 

R 
E 
s 
U 
l 
T 
A 
O 
0 
s 

BidoeirenM - Idanhense, 0-0 
Almdiim - Torre* Novas, 13 
Sertanense - Abrantes, 4-4 
A Serra - Beaeditense, 22 
Benfica CB - Sourense, 21 
Lourinhanense - Caranguejelra, 1-1 
Ginâsio Alcobaça • Rio Maior, 1-2 
Rlacbeose - Mireose, 22 
Penlche - Fazendenae, 20 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

ELVAS - CAMARA LC»OS, M 

PORTOSANTENSE - VIALC»JGA, 44) 

SACAVENENSE ' BENAVUæNSE, 21 

LOURES • AlCOCHETENSE, 00 

SANTANA - REAL, 0-2 

Mc»m|0 - MACHKX), 00 

MALVEIRA • SANTACRUZENSE, 4-1 
CARREGADO-CASAPIA, 1-1 
1* DEZEMBRO - BENFICA B, OO 

J. ÉVORA - MONTE TRIGO, 44) 

SEKAL - LUSTTANO VRSA, 21 

D. BFJA - FABRIL BARREIRO, 00 

MESSINENSE - QUARTEIRENSE, 30 

U. SPORT CLUBE - V. GAMA, 14) 

ALMANSILENSE • SELVES, 34} 

ATLéTKO-MOURA, 1-1 

BEIRA-MAR - IMORTAL, 21 

SESIMBRA . E. LAGOS, 20 
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SUNFLOWBft BAKERY 
radarta, Pastelaria a Café 

; 

Temos também: 
<* CavitciMi das 
• Broas todos os San 
Todos os sdbados: 

• Cttscordes 

Tel.: 416-537-2993 
191 Geaxy Ave., Toronto 

Foi pouco e talvez nâo sirva de nada mas, 
pelo menos, deu alegria a muita gente e fez 
renascer algumas esperanças nas hostes 
"encarnadas" quanto ao 2o. lugar da 

tabela. O Benfica, corn uma exibiçâo fâcil 
e conseguida, venceu à-vontade no 1° de 
Maio, O Sp. Braga, por 3-0. Este resultado, 
e os desaires do Sporting e do FC Porto, 

deu aso a que, desta vez, fossem 
"leôes e dragôes" a verem pontos 
por um canudo. 
O Sporting, no Bessa, foi infeliz e 
espoliado por um ârbitro "cegue- 
ta", ou talvez nâo, até porque, 
parece, a Policia Judiciâria anda 
na peugada de "falcatruas" na 
arbitragem... 
O Boavista venceu, por 2-1, mas 
nâo convenceu. A "ber bamos", 
como diz o cégo. 
Em Aveiro, os pontos foram divi- 
didos entre o Beira Mar e o FC 
Porto, num insipido 0-0, em que 
ambos "meteram âgua" e quase se 
afogavam... Acontece a todos. 
Nos jogos dos aflitos - e nâo foram 
poucos!-, o Estrela da Amadora 
empatou a zero com a Uniâo de 
Leiria. O Rio Ave bateu uma Académica 
que vendeu cara a derrota, por 3-2. 
O Gil Vicente conseguiu uma vitôria 
suada, por 1-0, sobre o Moreirense. O 
Paços de Ferreira venceu o Guimarâes, por 
1-0, "enegrecendo" de novo a vida aos 
vimaranenses e, o Alverca, recebeu no 
Ribatejo os "azuis" de Lisboa, o 
Belenenses, e bateu-os por 1-0, jogo que 
deixou ambas as équipas em 
desiquilibrio... 
Alias, andam muitos mais desiquilibrados. 
Na Madeira, os rivais ilhéus Nacional e 
Maritimo bateram-se corn bravura, tendo 
a sorte do jogo pendido para o Maritimo, 
por 0-2, havendo agora a possibilidade de 
ambos os clubes madeirenses participarem 
em provas europeias. Esperanças remotas, 
mas... esperanças! 
A para a prôxima Jornada, a 32, talvez dê 
uma ajudinha a alguns. 
Sexta-feira, 23 de Abril, às 16h30, Gil 
Vicente-Boavista, corn imagens na SporTV. 

Sâbado, 24 de Abril, teremos às IShOO, o 
Benfïca-Estrela da Amadora, corn transmis- 
sâo na SporTV e, também, às 16hl5, Uniâo 
Leiria-Sporting, corn imagens na TVI. 
Domingo, dia 25 de Abril, dia histôrico da 
Revoluçâo dos Cravos, corn jogos às 
llhOO, entre Académica-Paços Ferreira, 
Nacional da Madeira-Beira Mar e 
Moreirense-Maritimo. 
Depois, às 14hl5, o jogo FC Porto-Alverca, 
corn imagens na RTPi e, às 16hl5, 
Belenenses-Rio Ave, corn transmissâo na 
SporTV. 
Na segunda-feira, às 14h45, o jogo 
Guimaràes-Sp. Braga, com transmissâo na 
SporTV. 
As emoçôes vâo ser fortes nos prôximos 4 
dias de jogos desta 32a. Jornada. 
Vamos a ver a quem é benéfico o 25 de 
Abril. Para o Povo é corn certeza, para os 
clubes em compita e afliçôes... jâ é dificil 
adivinhar! 

JMC 

S6 as âguias voaram um pouco_ 

Albuquerque 
Resp.: 1972-73 

Nome: 

Morada: 

PERGUNTA: 
EM QUE ESTâDIO O PC PORTO FOI DERROTADO PEIA ^ 

PRIMEIRA VEZ MA I IIGA, NA ÉPOCA DE 2004/05 
ê 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

Tel: 

lA RESPOSTA SERA ACETTE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 26 DE ABRIL, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos 

^ ou ocasiôes especiais, 

contacte 

. para o ajudar a tratar de 

tudo 0 que précisa 

(416) 240-3068 


