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O MILÉNIO 

Com uma constipaçâo das de se lhe tirar o 
chapéu, la acordei esta manhâ, mais ou menos 
bem disposto, mas por dentro, a minha cabeça 
latejava corn as dores que sempre acompanham 
estas doenças, ditas de queda de folha, 
merecendo esta, uma qualificaçâo de primeiro 
grau, tanto me tem feito sofrer hâ 3 dias, a 
malvada. Por costume, espreito sempre câ para 
fora e quai nâo foi o meu espanto, vejo que os 
telhados estavam todos brancos. Ora entâo bom 
dia inverno... Disse eu para com os meus botôes, 
mas desconfiado. E daqui para diante la chegarâo 
mais duas festas às quais o mundo dâ grande 
importâneia: o Natal e o fim do ano, este 
reunindo muito mais atençâo por se tratar do fim 

do milénio e principio de outro. Pois entâo 
reflictamos no ano que esta prestes a terminar. 
Nâo vale a pena pormenorizar muito porque tudo 
o que fizemos poderia ter sido melhor. No 
entanto, todos os anos pelos quais passamos, 
muitas vezes adoptamos certas tâcticas que nos 
permitem melhorar o nosso modo de vida, mas 
quantas vezes, sem prestarmos a dévida atençâo à 
hipôtese de corn elas irmos prejudicar outros. E 
mais um lugar comum. E se reservamos alguns 
momentos para nisso pensarmos o ego finge que 
a conversa nâo é corn ele e o atalho para alcançar 
o que nos propomos é mapa de caminho que nâo 
volta atrâs. O ùnico problema corn o atalho é que, 
a existir um, têm forçosamente que existir mais. 

muitos deles dentro do prôprio atalho. Quer 
dizer... Bonzinhos, bonzinhos sô lâ para o Natal. 
Valha-nos entâo o santo Natal que nos convida à 
humildade uma vez por ano, e aconselha ao tacto 
nas relaçôes humanas para que impere o respeito 
e a consideraçâo entre as pessoas, quer sob o 
ponto de vista profissional quer no particular. 
Encetamos hoje uma espécie de corrida ao titulo 
que nos cansa e nâo dâ frutos. E que corremos 
que nos fartamos, mas andamos constantemente 
a mudar de direcçâo e assim é um bocadinho 
dificil chegar onde quer que seja. Vamos lâ para a 
neve, para as constipaçôes, para o Natal e para o 
ano 2000, corn votos bons e pensamentos iguais. 

Domingos Melo 
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Lançamento de livro 
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IMIGRAÇÀO 

CANADA 

THE DAILY OPPORTUNITY PUBUCATIONS 

Acaba de ser lançado o livro “A Imigraçâo para o 
Canada”, da autoria de Henny Dias. O livro é 
dedicado aos novos émigrantes e a residentes do 
Canada, comportando informaçôes üteis e 
apresentando o emigrante à sociedade canadiana. 
Possui um guia de departamentos do governo do 

Canada, que presta assistência à emigraçâo e aos 
residentes deste pais. Fala ainda de temas que 
tratam da comunidade portuguesa aqui 
estabelecida, introduçâo à histôria do Canada e à 
histôria da emigraçâo para este pais. O livro jâ esta 
distribüido em Toronto. 

Outra vez, a 
“Crack” cocaina quase 
me matou... mas consegui 
libertar-me do vicio. 
Entre os dias 5 e 7 deste 
mês, decorre no Reste 
Western Primrose Hotel 
em Toronto, a terceira 
convençâo anual 
subordinada ao tema 
“Freedom of Choice”, 
promovida pelo Southern 
Ontario Area Convention Cocaine Anonymous 
(TORCA III), onde estarâo centenas de individuos, 
residentes em Toronto e no resto do sul do Ontario, 
que se encontram em recuperaçâo do vicio do 
consumo de cocaina. Na convençâo participam 
convidados especiais do Canadâ e dos Estados 
Unidos da América. A escala do flagelo social 
apresenta-se cada vez mais visivel e é preciso 
continuar a desenvolver esforços para o combater 
eficazmente. Em Toronto, o vicio do consumo de 
cocaina, especialmente “Crack”, é cada vez mais 
sério, causando, todos os anos, o desmembramento 
familiar a milhares de familias do Ontario. A 
simples inalaçâo do pô de cocaina, o fumo da 
cocaina sôlida (“Crack”) ou a injecçâo da cocaina 
liquida, sâo ofensas que podem levar um individuo 

à prisâo, mas, pior que isso, o vicio instalado pode 
matâ-lo. Este encontro foi projectado para ajudar as 
pessoas que se encontram nesta situaçâo, tendo 
sido constituido um processo de 12 estâgios pelo 
grupo “Cocaine Anonymous”, pelos quais o viciado 
terâ de passar. O encontro tem como finalidade 
reunir pessoas que tenham tido ou tenham 
experiência no consumo de cocaina, a fim de 
poderem prestar ajuda colectiva corn vista à 
recuperaçâo do individuo. Este encontro 
apresentarâ casos de pessoas que conseguiram a 
recuperaçâo e que hoje viveih felizes e livres do 
consumo da mortal droga e o anonimato é 
garantido. 
Esta na altura de dominar o vicio... It’s cool! 

Timor-Leste 

"O Consulado-Geral de Portugal em Toronto, na 
sequêneia do apelo dirigido pelo Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas, Eng.“ José 
Lello, agradece todas as contribuiçôes efectuadas 
pela comunidade pela causa de Timor, 
designadamente as que foram efectuadas no 
decurso das actuaçôes do Coro dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra, no 
sâbado, 23 de Outubro na Igreja de Cristo Rei em 
Mississauga, que proporcionou a recolha de CAD 
$1.015,00 e, no mesmo dia, nos Paços da Câmara 
Municipal de Toronto, foram conseguidos mais de 
CAD $1.000,00, estando ainda a ser recebidos 
contributos. A quantiajâ apurada foi depositada na 
conta n.° 003601859910000469547, do Montepio 
Gérai, que se encontra disponivel para 
contribuiçôes que a comunidade possa efectuar 
para a reconstruçâo de Timor-Leste. 

Domingos Melo 
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O aviâo egîpcio que desapareceu ao 
largo da costa atlântica dos EUA, 
veio de Los Angeles e tinha feito uma 
escala de urgência na base militai de 
Edwards, antes de aterrar no 
aeroporto J. F. Kennedy (Nova 
lorque). A informaçâo foi avançada 
por fonte do aeroporto do Cairo, 
explicando que a escala de urgência 
na base de Edwards (California) se 
deveu às mâs condiçôes atmosféricas. 
A mesma fonte esclareceu que o 
aviâo transportava 217 pessoas. 
Segundo fontes da Guarda Costeira 
dos EUA, nâo hâ qualquer esperança 
de encontrar sobreviventes do 
Boeing 767. As âguas na ârea do 
despenhamento têm 14,4 graus 
centigrados, o que permitiria 
sobrevivência por "entre uma e doze 
boras". O acidente registou-se cerca 
das 1:50 locals de domingo e foi 
recuperado (até à data desta noticia) 
somente um corpo. As buscas corn 
très helicôpteros e um Falcon Jet 
foram concentradas em 90 
quilômetros quadrados a cerca de 
cem quilômetros a sudeste da ilha de 
Nantucket, ao largo do estado do 
Massachusetts. Os navios "Grapple", 
equipado corn sonares 
ultrasofisticados, e o "Mohawk" 
participam nas buscas. A bordo do 
aviâo da EgyptAir, seguiam 217 
pessoas. O présidente norte- 
americano disse que nâo tem 
conhecimento de quaisquer "ameaças 
especificas" contra aviôes do seu pais 
antes do despenhamento do aparelho 
da EgyptAir e que nâo hâ sinais 
iniciais de sabotagem neste caso. 
"Nada foi incluido, nada foi 
excluido", disse Clinton. "Espero que 
ninguém tire conclusôes precipitadas 
num sentido ou noutro". O 
présidente norte-americano, que 
recebe informaçôes diârias do 
sistema de espionagem, referiu que 
nâo tem havido recentemente 
ameaças contra aviôes dos EUA. Os 
invdstigadores estâo, entretanto, a 
tentai déterminai as razôes por que o 
Boeing 767 se despenhou de uma 
altitude de 9,9 quilômetros. A queda 
levou apenas dois minutos, 33 
minutos depois de o aviâo descolar 
de Nova York para o cairo. 

PR Hosni Mubarak 
diz-se chocado 
corn "tragédia” 

o présidente egipcio, Hosni 
Mubarak, afirmou-se chocado corn as 
noticias do despenhamento, 
domingo, de um aviâo da empresa 

EgyptAir ao largo dos Estados 
Unidos, que muito afectaram o 
Egipto. "Estava a ver a CNN... e, 
quando ouyi, fiquei verdadeiramente 
chocado. É para nôs uma grande 
tragédia", disse Mubarak durante 
uma breve conferência de imprensa. 
Mubarak, que lembrou que este foi o 
segundo despenhamento naquela 
ârea desde Julho de 1996, 
acrescentou que "é o nosso destino. 
Podia acontecer em qualquer parte 
do mundo". Crê-se que Mubarak se 
referia à explosâo em voo de um 
aviâo Boeing 747 da empresa norte- 
americana TWA, que fez 230 mortos, 
ou ao acidente corn o aviâo pilotado 
pelo filho do antigo présidente John 
Kennedy, John Kennedy Jr, a 16 de 
Julho passado. "É uma coisa muito 
grave para o povo no nosso pais", 
disse o présidente egipcio. "As 
familias estâo muito perturbadas, 
choram no aeroporto". Mubarak 

agradeceu as manifestaçôes de pesar 
do seu colega norte-americano, Bill 
Clinton, bem como as ofertas de 
ajuda para investigar o sucedido corn 
o voo 990 da EgyptAir e récupérai as 
suas vitimas. 

Aparelho 
transportava 2 
recém-nascidos 

o aparelho transportava 197 adultos, 
dois recém-nascidos (que nâo 
ocupavam lugares) e 18 tripulantes. 
O inquérito sobre as circunstânicas 
da catâstrofe do voo 990 da Egypt Air 
pode levai semanas, estimou o 
présidente da câmara de Nova 
lorque, Rudolf Giuliani. "E um 
inquérito muito dificil, que pode 
levai très a quatro semanas a 
concluir", informou Giuliani. As 
reacçôes de pesar pela queda do 
aviâo, que vitimou todos os 
ocupantes, sucedem-se. No Egipto, o 
présidente Hosni Mubarak disse 
estai "profundamente triste" e 
apresentou as condolências às 

familias enlutadas. 
Também o présidente 
israelita, Ezer Weizman, 
jâ se pronunciou, 
apresentando as 
condolências ao seu 
homôlogo egipcio. Em 
conversa telefônica corn 
Mubarak, Weizman 
exprimiu a sua "tristeza" 
pelo acontecido 
apresentou 
"condolências em nome do povo 
israelita". 

Localizados destroços de 
aviâo perto de Cape Cod 

Destroços do Boeing foram 
localizados ao largo dos EUA, perto 
de Cape Cod (Massachusetts). Uma 
"zona de destroços" foi localizada a 
70 quilômetros a sudeste da ilha de 
Nantucket, ao largo de Cape Cod, 
precisaram as televisôes. Na zona em 
questâo, as âguas sâo muito 
profundas, o que poderâ dificultar as 
operaçôes de busca e recuperaçâo 
dos destroços. O aparelho foi dado 

como desaparecido às 02:15 locals e 
também hora de Toronto, 15 minutos 
depois de as autoridades norte- 
americanas da aviaçâo civil terem 
perdido contacto por radar. As 
condiçôes meteorolôgicas na costa 
leste dos Estados Unidos eram boas 
cerca das 02:00, indicaram fontes dos 
serviços de meteorologia norte- 
americanos. No solo, em 
contrapartida, a visibilidade, por 
volta da meia-noite, em Nova lorque, 
era reduzida (cerca de 800 metros) no 
aeroporto Kennedy, em 
consequência de um espesso 
nevoeiro. Por esta razâo, segundo as 
televisôes norte-americanas, a 

Continua na pagina 4 
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partida do aparelho sofreu mesmo 
um adiamento de duas horas. 

Passageiro deixou 
o aviâo antes 
do désastre 

O ünico passageiro que saiu do 
Boeing 767 da EgyptAir na escala em 
Nova lorque, antes do aparelho cair 
no Atlântico, é um especialista em 
apoio psicologico as familias das 
vitimas de catâstrofes. Edward 
McLoughlin, vice-presidente do 
Instituto da Familia, é o nome do 
misterioso passageiro que deixou o 
aviâo pouco antes do désastre, o que 
originou algumas suspeitas. No inicio 
do encontro que o passageiro teve no 
domingo com os jornalistas, em Nova 
lorque, ninguém sabia que 
McLoughlin era o misterioso "44° 
passageiro" que partira de Los 
Angeles no aviâo da companhia 
egipcia, deixando o aparelho em 
Nova lorque. Recorde-se que o 
aparelho se despenhou no Atlântico 
uma hora depois de ter levantado voo 
de Nova lorque. Trabalhando para a 
EgyptAir, McLoughlin tinha um 
estatuto de membro da companhia, o 
que lhe permitiu deixar o aviâo ainda 
nos Estados Unidos, algo impossivel 
para um passageiro normal, jâ que o 
voo era para o Cairo. Rapidamente 
identificado, foi interrogado pelos 
investigadores encarregados de 
verificar as causas da tragédia, que o 
ilibaram de qualquer suspeita. "Foi 
interrogado varias vezes pela policia 
da Direcçâo de Transportes e a sua 
histôria confirma-se", comentou o 
director dos transportes de Nova 
lorque, Robert Boyle. Algumas horas 
depois de ter abandonado o Boeing 
767, Edward McLoughlin foi 
encarregado de contactar as familias 

das vitimas para lhes comunicar a 
terrivel noticia. No Cairo, entretanto, 
um piloto veterano da EgyptAir 
declarou que os seus companheiros 
que faleceram ao largo da costa norte- 
americana tinham todos grande 
experiência de voo, e que apenas uma 
"catâstrofe sübita" pode explicar o 
motivo por que o aparelho se 
despenhou no Atlântico. Ashraf 
Soliman, comandante da EgyptAir 
desde 1965, adiantou que toda a 
tripulaçâo de cabina do Boeing fora 
treinada nos Estados Unidos e diz 
acreditar que o acidente sô se pode 
explicar "por alguma coisa que estava 
totalmente fora do controlo dos 
pilotos". "Os pilotos tinham 32 anos 
de experiência e mais de 15 mil horas 
de voo. Eles encontravam-se a uma 
altura de nove mil metros e, a essa 
altitude, é muito raro acontecer uma 
anomalia técnica. Aquilo que eu 
penso é que sucedeu algo, em escassos 
segundos, e eles nâo tiveram tempo 
de reagir", considéra o comandante 
egipcio. "Penso que uma parte do 
aparelho se separou do resto, talvez a 
cauda ou uma das asas, e isso pode ter 
sido causado por uma bomba a bordo 
ou por um missil. Apenas isso pode 
ter provocado que o aviâo caisse como 
uma pedra", salienta Soliman. 
Saliente-se que o aviâo caiu cinco mil 
metros em escassos 30 segundos, 
acabando por se despenhar no 
oceano. As escassas peças da 
fuselagem do aparelho recuperadas 
perto da ilha de Nantucket 
(Massachusetts) dificilmente poderâo 
permitir que os peritos descubram o 
que realmente sucedeu a bordo. 
Entretanto, o présidente dos 
transportes aéreos dos Estados 
Unidos, Jim Hall, reconheceu que a 
queda do Boeing 767 da companhia 
EgyptAir no Atlântico foi "muito 
râpida". Por outro lado, as 
autoridades egipcias pediram aos 

Estados Unidos que conduzam o 
inquérito sobre a catâstrofe, adiantou 
Jim Hall. A companhia aérea colocou 
à disposiçâo das familias das vitimas 
lugares a bordo de um Boeing 777 
que assegura a ligaçâo regular entre o 
Cairo e Nova lorque. Por seu lado, o 
présidente da EgyptAir, Mohamed 
Fahim Rayan, anunciou que a 
empresa vai enviar peritos e técnicos 
seus aos Estados Unidos, para ajudar 
no inquérito sobre o sucedido. 
Recorde-se que a caixa negra do 
aparelho foi encontrada no mar pelas 
autoridades norte-americanas. Sabe- 
se, tal como declarou Fahim Rayan, 
que o Boeing "nâo lançon um pedido 
de socorro antes de desaparecer". 
Rayan anunciou a intençâo de 
determinar a ligaçâo entre o 
desaparecimento do aparelho e os 

acidentes de aviaçâo da TWA e de 
John F. Kennedy Jr. na mesma regiâo. 
"O local do acidente (do Boeing da 
EgyptAir) é o mesmo que o do 
acidente da TWA e do aviâo do filho 
do présidente norte-americano John 
F. Kennedy. 
“É estranho", observou. "Penso - 
acrescentou - ser necessârio que 
saibamos a razâo pela quai o aviâo 
caiu precisamente no mesmo local". 

Mâquinas espresso 
comerciais e <t«inéstica& 

Âsslstêncla 
Garantira 

CA PARA NOS 
Por: Luis Fernandes 

••• 

Tenho por norma nâo me envolver 
em politicas, até porque prefiro 
sempre manter uma posiçâo de 
neutralidade neste sector. Todavia, 
algo se esta a passar na Assembleia 
da Repûblica e que era 
absolutamente previsivel. O 
governo do partido socialista nâo 
tem maioria absoluta, o que sem 
me imiscuir demasiado nestas 
andanças, nâo deixo de pensar ser o 
ideal, pois haverâ uma mais 
proficua fiscalizaçâo à sua 
actuaçâo, da parte dos partidos da 
oposiçâo. E tal como se esperava, 
começaram a cair em cima da mesa 
do présidente do parlamento as tâo 
indesejâveis moçôes de rejeiçâo ao 
programa do governo. Primeiro foi 
o bloco de esquerda que sendo 
primo direito do partido no 
governo nâo lhe poupou pela 
negativa. Acho que é de louvar, pois 
sô se consegue um exercicio pleno 
de democracia quando hâ justiça de 
criticas e transparência de atitudes. 
Por falar em transparência, penso 
que o conselho do primeiro 
ministre Antonio Guterres aos 
correligionârios no governo e para 
que nâo se abram corn os 
jornalistas, nâo é o mais adequado e 
elegante. Numa sociedade onde 
nâo hâ nada a esconder, falar-se 
veladamente em lei da rolha faz-nos 
transportar para o tempo da outra 
senhora. Penso que a intervençâo 
de Manuel Alegre sobre este 
assunto, merece o aplauso de todos 
quantos adoram a liberdade no seu 
mais vasto sentido. Por outro lado, 
a intervençâo do bastonârio da 

ordem dos advogados sobre a falta 
do governo em falar de justiça é 
mais uma prova de que ainda 
existem muitos democratas que 
estâo atentos ao verdadeiro 
exercicio das conquistas de Abril. 
Pires de Lima é um homem de 
direito e que merece o respeito 
daqueles que afirmam estarem a 
defender um Estado em idênticas 
circunstâneias. 
O Povo é soberano e optou por 
entregar a procuraçâo ao PS. Até na 
imigraçâo, assim aeonteceu. A este 
partido compete agora nâo sô 
governar o pais com o mâximo de 
disciplina, mas também com uma 
saudâvel abertura onde os 
elementos do governo nâo temam 
em enfrentar questôes formuladas 
pelos jornalistas. Nâo serâo as 
nossas perguntas aquelas que o 
eleitorado esta à espera de 
resposta? Pensava que a lei da rolha 
sô se aplicava em ditaduras. 
Ou, nâo sera? 

Continuaçâo da pagina 3 
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217 pessoas a bordo. nenhum sobrevivento 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 4 Novembro, 1999 

COMUNroADE 5 

Maria Clementina e Cesârio Bros, junto dos famiUares, no haptizado da Ashley. 

Se me fosse permitido fazer 
graça nesta simples secçâo 
diria que "existiu Cesârio 
Verde e, agora, 
Cesârio Azul..." 
É que O Cesârio de Carvalho 
Brâs, é e sente tudo azul. 
É do F.C. do Porto de 
lâ e de câ... 

Cesârio de Carvalho Brâs, nasceu em 
Vieira do Minho, Braga, em 30 de 
Abril de 1958. Pouco depois de 
começar a frequentar a Escola 
Secundâria Vieira de Araüjo, em 
Vieira do Minho, o destino 
encarregou-se de o mudar para o 
Canada onde, corn a familia, chegou 
em 23 de Julho de 1972. 
Em Toronto, completou o curso 
normal da West End Toronto 
Secondary School e, depois, à noite, 
corn o apoio do Sindicato Sheet Metal 
Workers, estudou na Central 
Technical School, trabalhando 
simultâneamente na firma Tony Leite 
Roofing. 
Cesârio Brâs conheceu Maria 

Clementina Almeida, jovem natural 
de Toronto, nascida em 18 de 
Outubro de 1965. Tudo azul entre 
eles e, o casamento aconteceu, na 

A familia Brâs, em dia de /esta da sua companhia 

Top Line. 

Jason, Samantha e Ashley, nos festqos do 

Pentacampeonato do F.C. do Porto, 

sem faltar a mascote azuL.. 

Igreja de Santa Inès, 
cerimônia presidida pelo 
Padre Joâo, em 24 de Maio 
de 1986. 
Très filhos nasceram do feliz 
enlace, em Toronto: Ashley 
Candida Almeida Brâs, em 5 
de Abril de 1987; Jason 
Antonio Almeida Brâs, em 
13 de Julho de 1989 e, 
Samantha Maria Gloria 
Almeida Brâs, em 7 de 
Novembro de 1998. Sào 
todos sôcios do F. C. do Porto 
e, a mais pequena, desde o 
dia em que nasceu, o que lhe 

deu o direito a carta 
pessoal do présidente 
Pinto da Costa e a 
isençâo de quotas por 10 
anos! Nada mau... 
Cesârio de Carvalho 
Brâs, a partir de 1988, 
passou a gerir a sua 
prôpria companhia, a 
Top Line Roofing. 
Também, desde 6 de 
Fevereiro de 1998, é sôcio 
de Januârio Barros, no 
New Casa Abril 
Restaurant, em Toronto. Tudo, cada 
vez mais azul... 
O seu apêgo às cores azuis-e-brancas 
do seu clube de eleiçào levou-o a sôcio 
do F. C. do Porto de Toronto, sendo 
présidente interino (devido a um 
période menos azul da colectividade 
local...) de Outubro de 1997 a 
Fevereiro de 1998 e, agora, o actual 
présidente eleito. E um présidente 
active e simpâtico, por isso, para as 
comemoraçôes do 12°. aniversârio, 
conseguiu a recompensa do seu 
esforço e dedicaçâo: a presença de 
Jorge Nuno Pinto da Costa, 
présidente do F.C. do Porto, na 
efeméride torontina de 12 a 14 de 

Novembro de 1999. 
Cesârio Brâs é, ainda, sôcio da 
Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto e, imaginem!, da Casa do 
Benfica de Toronto. Como présidente 
do F.C. do Porto de Toronto, 
représenta o clube na ACAPO- 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontârio. 
Como passatempo favorite gosta de 
passear corn a familia, quando o céu 
se mostra...azul. 
Que tudo seja sempre azul para 
Cesârio de Carvalho Brâs e familia, 
no bom sentido do terme. 

JMC 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS £ MÉDICÏNA HOMEOPATICA 

Aî«»ï/ne M»m entrevista corn o Naturista Hotneopata 
Antonio Metieiros, jà corn umitos ano.‘; de experiêcio, 
tjite o podertf ajudar mi sohiçâo don sens problemns. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefoîie: (416) 603-7978 
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VflSCO CflRCIfl, UtlTOR Dfl UniVtRSIDflDt DOS flÇORES. 
Por Luis Fernandes 

Foi esta, a afirmaçâo do reitor da 
universidade dos Açores quando, 
questionado sobre a nao presença da 
tuna académica dos Açores, no 
primeiro festival que decorreu este 
ano em Toronto. O Dr. Vasco Garcia, 
disse-nos ainda que, até quinhentos 
contos poderia despender mas, mais 
do que isso, nào tinha verbas. A 
escolha foi dos alunos. Eles, é que 
optaram por ir à Holanda jâ que, no 
ano anterior tinham estado em 
Toronto. 
Sobre a sua visita disse-nos que, faz 
parte de uma pratica normal as 

comunidades açorianas espalhadas 
pelo Mundo. Aproveito, para 
promover a universidade e a sua 
importância, implantaçâo e 
desenvolvimento. 
O ensino universitârio na regiâo esta 
em pleno desenvolvimento. Nota-se, 
por exemplo, uma grande apetência 
da nossa juventude estudantil em 
ingressar na universidade, mesmo 
corn o elevar de notas, a que tivemos 
de recorrer, para garantir mais 
qualidade de alunos. A regiâo e o 
pais, estào deveras interessados em 
apostar na qualidade. Estamos 

vocacionados para 
investigaçâo ou prestaçào 
de serviços. 
O reitor da universidade 
dos Açores disse ainda 
que, a regiâo tem cerca de 
très mil e duzentos 
alunos em cursos 
superiores e que, estes 
numéros sâo sintomâ- 
ticos. 
Foi um contacta simpâtico este que, 
pela primeira vez efectuâmos, corn o 
responsâvel pelo ensino superior na 
regiâo Açores. Volte sempre Sr. Reitor 

e, nào se esqueça de trazer os jovens 
da Tuna. 
É que, a irreverência sabe bem por 
estas paragens. 

Os PtSULTflDOS ÜLEITOMIS HOS (IRCULOS Dfl EMICRAÇÔO 
O resultado eleitoral da Emigraçâo 
provocou uma enorme surpresa em 
Portugal, para além de ter levado a um 
resultado impar na Histôria da 
Democracia Portuguesa. 
No antecedente, o Partido Social 
Democrata havia sempre eleito très 
Deputados, enquanto o Partido 
Socialista conseguia um apenas, e no 
circulo da Europa, de forte impacto 
sindical esquerdista. 
Agora, a situaçâo inverteu-se. Très 
para os socialistas, um para os sociais- 
democratas. E causando um empâte na 
Assembleia da Repüblica de Portugal. 
Cento e quinze Deputados para os 
socialistas, igualmente outros cento e 
quinze para o conjunto da Oposiçâo. O 
que significa varias coisas. Sô por si, os 
socialistas nâo têm maioria para fazer 
aprovar qualquer medida. A oposiçâo, 
mesmo toda junta, nào pode derrubar 
o Governo da Repüblica. 
Enfim, um impasse curioso, que eu 
estou desejando ver como é que o Pais 
se sai desta. 
Para o Partido Socialista é uma 
situaçâo pior do que a de minoria, pois 

nâo pode levar por diante uma 
estratégia que se adivinhava, a de fazer 
cair o Governo e, dizendo que nâo 
tinha condiçôes para conduzir 
Portugal, provocar novas eleiçôes onde, 
face à actual situaçâo no Continente do 
principal Partido da Oposiçâo tentaria 
obter uma maioria absoluta. 
“Deus escreve direito por linhas tortas”. 
Mas, se o resultado da Emigraçâo 
surpreendeu quase todos os 
Portugueses, a mim nào. 
Razôes? Primeira, o Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas, 
durante quatre anos e na linha 
meramente eleitorista-negativa que 
caracteriza a governaçào socialista, 
outra coisa nâo fez senâo campanha. E 
empenhadamente, reconheço-o em 
nome da amizade pessoal que nos liga. 
Teve um problema. A queixa que 
agora a denominada e dispensâvel 
“comissâo nacional de eleiçôes” 
apresentou ao Ministério Pùblico 
contra ele, alegando que, na condiçâo 
de Secretârio de Estado, escreveu uma 
carta aos eleitores das Comunidades 
Portuguesas, apelando ao vota no 

Partido Socialista. 
A segunda razâo, a enorme abstençâo 
que continua a caracterizar a votaçâo 
do eleitorado das Comunidades 
Portuguesas. 
É preciso, de uma vez por todas, e 
tenho-o escrito, avaliar as verdadeiras 
razôes que envolvem um terço da 
populaçâo portuguesa, que é a 
residente fora do Pais, a nâo se 
interessar em participar na vida 
politica de Portugal. 
A terceira razâo estâ na orientaçâo que 
revestem os meios de comunicaçâo 
social do Estado português que emitem 
para as Comunidades Portuguesas. 
Controlada pelos socialistas, é uma 
mensagem permanente de pura e rasca 
propaganda politico-partidâria onde, 
tal como no territôrio nacional, nào sô 
a oposiçâo mal tem voz, como tais 
meios de comunicaçâo social sâo 
utilizados para atacar quem nào joga 
corn o instalado “pensamento ùnico” 
para atacar quem nâo joga corn o 
instalado “pensamento ünico” 
socialista. 
E, a quarta razâo, também estou à 

vontade para dizê-la, sem rebuço, 
dadas as visiveis divergências 
estratégicas minhas em relaçâo à actual 
direcçâo nacional do PSD, visiveis 
durante a campanha nas posiçôes da 
dita e nos resultados obtidos. 
E que as Comunidades Portuguesas 
sentiram uma certa secundarizaçào, na 
prioridade da canalizaçâo de apoios de 
resultados duvidosos para outros paises 
estrangeiros, durante o periodo de 
conduçâo da politica externa no 
Governo da Repüblica antecedente aos 
socialistas. Embora também 
posteriormente as coisas nâo se tenham 
alterado. 
Acrescido de posiçôes do Governo de 
entâo que, nalguns Paises de 
importante emigraçâo, nào revestiram 
as dévidas cautelas e informaçâo em 
relaçâo a essas nossas Comunidades. 

E nào venham dizer que, nessas alturas 
e sempre, eu bem nào fui alertado... 

moKçjiw 
Jà chegaram os novos 

^ modelas de Outono e 
^ Inverno em pronto-a-vestir 
^ e caiçado para toda a 
^ familia. _ .. 
^ Temos muitos 
7^ atoalhados para a sua 
^ casa e enxovals para 
^ noivas e bébés. 

Qualidade, baixos preços 
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CiMcas da Isiéria de im PMo 
Abordar o tema do 
colonialismo nas suas varias 
perspectivas e 
enquadramentos é matéria que 
obriga a uma reflexâo cuidada. 
Primeiro os diferentes 
aspectos que envolve 
entrecruzam-se por 
variados tipos de 
circunstâncias histôricas e 
decorrem de visôes politicas e 
sôcio-culturais muito prôprias 
das épocas em que foram 
orig^nadas. 

Os factores sâo tâo diverses que para 
cada tipo de colonialismo sera 
necessârio considerar as suas 
motivaçôes, os processes usados, o 
tipo de relaçâo cultural e social que se 
estabeleceu a cada momento e as 
consequêneias prâticas dessas 
estratégias e atitudes. 
Depois, o nivel e o tipo do impacto 
causado nas sociedades colonizadas e 
colonizadoras é importante para que 
se possam apreciar os efeitos das 
diferentes formas como se foi 
colonizando ao longo dos tempos. 
Na base da postura colonialista esteve 
sempre implicita a noçâo de que um 
povo poderia tomar de assalto uma 
regiâo, um pais, uma cidade ou lugar, 
anexando-o, integrando-o e 

submetendo-o ao nivel da sua 
estrutura juridica, militar, 
organizaçâo sôcio-cultural, bem como 
na maioria das vezes das suas 
concepçôes, valores, mitos ou 
religiôes. 
Estes aspectos deixaram, regra gérai, 
rastos de grave perturbaçâo, nâo sô ao 
nivel do desenraisamento provocado 
nas culturas nativas, como criaram 
impedimentos na grande parte das 
vezes, destes prosseguirem o seu 
desenvolvimento esperado e natural. 
Isto quer dizer claramente que, nâo sô 
a submissâo das populaçôes pelas 
armas, como a imposiçâo da lei do 
mais fraco, estiveram intrinsecamente 
ligadas nos vârios cenârios 
colonialistas, constituindo-se desde 
inicio como um factor de 
agravamento das condiçôes gérais de 
existência dos povos ai residentes. 
Alguns dirâo, “mas os colonizadores 
construiram fortes militares, pontes, 
acessos, casas, estradas”, melhorando 
assim as condiçôes de vida dos povos 
submetidos. 
A partida, esta ideia estaria correcta, 
se as atitudes e decisôes tomadas 
pelos colonizadores fossem resultado 
de consensos entre os vârios 
interesses, de estratégias igualmente 
boas para ambas as partes e, acima de 
tudo, se as decisôes fossem tomadas 
em igualdade de circunstâncias e em 
plena liberdade de negociaçôes. 

Quer nas colônias Gregas, Romanas 
ou Portuguesas ou mesmo nas que 
deram origem ao Canada, as 
paridades juridicas, que no fundo 
procuram garantir a igualdade dos 
sujeitos perante a Lei, nâo 
respeitaram a posiçâo dos nativos, 
desenvolvendo-se um regime de 
relaçôes juridico-sociais que 
desprezavam por completo os 
habitantes originais e conduziram às 
situaçôes mais injustas que se possa 
imaginar. 
Corn estas inibiçôes, os colonizadores 
legitimaram no piano Constitucional, 
juridico e militar todas . as 
atrocidades, agressôes e outras 
barbaridades como as selvâticas 
perseguiçôes aos nativos, num total 
desrespeito pelas mais elementares 
regras de humanidade. 
Veja-se, por outro lado, a protecçâo 
concedida aos colonizadores expressa 
nas garantias e apoios que os estados 
lhes concediam, em relaçâo aos que se 
davam aos residentes mais antigos. 
Ainda hoje podemos verificar os 
esforços que se estâo a fazer no 
Canadâ para reparar ou colmatar os 
efeitos do desrespeito pelas culturas 
nativas. 
O diferente tratamento ao nivel das 
possibilidades de acesso aos recursos 
naturals, financeiros, à formaçâo 
profissional, ao emprego, aos 
orçamentos de estado que 

possibilitam um melhor 
desenvolvimento o acesso ao ensino 
gratuito, aos apoios do estado, um 
sem fim de descriminaçôes que viola 
os mais elementares direitos 
humanos. 
Em vez de educar e ensinar, optou-se 
por tentar meter os Indio em formas 
para que se podessem exigir 
comportamentos determinados e, 
mais grave, completamente 
desenraizados dos padrôes de cultura 
que tinham e sem os respeitar 
minimamente. 
Assim actuaram as Ordens religiosas 
ao serviço do ensino Canada, à 
imagem das posturas que tiveram as 
congeneres ao serviço dos 
Portugueses nos quatro cantos do 
mundo. 
Integraçâo à força ou a descriminaçâo 
foi no fundo a atitude colonialista 
corn os resultados negativos e 
traumatizantes que conhecemos. 

Veremos na prôxima crônica mais 
alguns aspectos que ajudam a 
compreender melhor este fenômeno. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 
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Ligaçôes telefônicas 
ficaram a meio gâs 
Redes môveis e fixas registaram problemas. 
A informaçâo aos clientes deixou muito a desejar 

Apesar das certezas dadas 

antecipadamente pelo 
Instituto das Comunicaçôes 
de Portugal (ICP), o dia de 

domingo foi marcado pelas 
anomalias registadas nas 
redes môveis e na rede fixa, 
devido às alteraçôes 
introduzidas no sistema de 
numeraçâo telefonica. Mas o 
apoio a clientes é que deixou 
a desejar. Houve quem nâo 
conseguisse aceder à Internet 
pelo numéro normal da 
Telepac nem utilizar os 
numéros verdes. 
Mas o mesmo aconteceu corn 
os assinantes das redes 
môveis. A Optimus registou 
um problema na interligaçâo 
desta rede corn a fixa em 
algumas zonas da Grande 
Lisboa. Na Telecel, alguns 
clientes receberam 
chamadas, mas sem as 
conseguir efectuar. Segundo 
informaçâo do serviço de 
apoio a clientes da Telecel, 
foram recebidas bastantes 
reclamaçôes e a operadora 
espera ver a situaçâo 
resolvida em 24 horas. 
A TMN sô à tarde conseguiu 
resolver as dificuldades na 
interligaçâo corn a rede fixa, 
que surgiram nalgumas zonas 
da Grande Lisboa. Segundo 
Jorge Aleluia, da empresa, os 
casos de mau funcionamento 
que se verificaram tiveram a 
ver corn problemas em 
centrais de trânsito da 
Portugal Telecom, o que foi 
resolvido pela TMN através 
de reencaminhamentos 
alternativos, enquanto nâo 

estiveram resolvidos os 
problemas das centrais da 
rede fixa. 
Algumas das situaçôes foram 
detectadas nas interligaçôes 
corn os numéros verdes, 
agora iniciados por 800 
seguidos de seis numéros, 
que abortavam logo que se 
marcava o oito. Quem ligava 
de Lisboa para numéros 
antigos da capital, sem 
incluir o indicativo 21, nâo 
recebia qualquer mensagem e 
via a comunicaçâo 

interrompida logo que 
marcava o primeiro 
algarismo. 
Segundo a Agência Lusa, nâo 
foi possivel falar corn 
qualquer funcionârio da 
Portugal Telecom porque a 
supervisora dô 118, ünico 
numéro para onde se 
conseguiu contacto, remeteu 
para dois nümeros gérais, um 
dos quais nâo atende e o 
outro nâo funcionou. O 
telefone das relaçôes corn a 
imprensa da PT também nâo 
é atendido. 
Estas mudanças fizeram-se 
sentir também na rede de 

pagamento por multibanco. 
Na maior parte das lojas nâo 
foi possivel efectuarem-se 

pagamentos corn cartâo. 
Quanto aos terminais de 
levantamento automâtico, 
muitos estiveram encerrados 
todo o dia, excepçâo feita às 
caixas automâticas ligadas 
por circuito da SIBS, que 
funcionaram normalmente, 
segundo afirmou um 
rèsponsâvel da empresa. 

RESPOSTA À DIRECÇÀO DO CLUBE ACADÉMICO DE VISEU OF TORONTO 

Como direito de resposta - ao abrigo da Lei de Imprensa - venho solicitar de V. Exas. a 
publicaçâo desta carta, na sequência do comunicado inserto na V/ ediçào de 14 de Outubro, da 
autoria da actual Direcçâo do Clube Académico of Toronto. 

Sem mais delongas, vou directamente ao assunto. 
Nâo é minha intençâo entrar em polémica corn as pessoas que dirigem o CAVT. Nâo é essa a 

minha forma de estar na vida, até porque nâo pretendo pôr em causa um Clube que ajudet a 
fundar. 

Simplesmente, pretendo clarificar alguns aspectos jé que fui maj interpretado aquando da 
entrevista que concedi a esse semanârio. 

1 - Quando me referi à nomenclatura atribuida à Semana Cultural fi-lo, apenas, no sentido de 
nâo alienarem ou desvirtuarem a designaçâo do nome pela quai a Semana Cultural do CAVT é 
jâ conhecida, desde a sua primeira realizaçâo. É iamentâvel e ficamos tristes quando em 
presença de modifîcaçôes feitas "adhoc" e que tanto custaram a criar. Foi isso que tentei fazer 
sentir à Direcçâo actual do clube, e fui mal interpretado. 

2 - De uma forma leviana e mal educada fui acusado de "incendiàrio à solta". Quanto a isso o 
meu curriculo fala por mim, mas para aqueles que têm a memôria curta, apenas dir-lhes-ei o 
seguinte; 

a) Fui um dos sôcios fundadores do Clube e foi sob a minha presidência que conseguimos a 
abertura de uma sede (inaugurada em Agostode 1990). 

b) Apotei a iniciativa da realizaçâo do primeiro piquenique e da eleiçâo da Miss CAVT, 
actividades que foram coartadas pela, actual Direcçâo. 

c) Os estatutos do Clube foram copilados e aprovados durante um dos meus mandatos. 
d) Estive envolvido em campanhas de angariaçâo de fundos para os Bombeiros Voluntârios de 

Viseu (7,000.00), Africa amiga (1,000.00); para o Campo de Férias (500.00) e para as vitimas da 
Ribeira Quente - Açores (5,800.00) e outros. 

e) No final do meu ultimo mandata deixei um satdo positivo no banco de 40,000.00 e em 
môveis e utensiiios cerca de 30,000.00. 

Pergunto: Serâ isto ser incendiàrio e desestabilizador? 
Aqueîes que hoje me acusam jà se esqueceram que estive ao lado deles quando em 1993 

desapareceu da tesouraria do Clube a importância de 8,800.00. Hoje, nâo sei se tomaria a 
mesma atitude... Para bom entendedor, meia paiavra basta! 

E, por ultimo, para nâo perder mais tempo corn mediocridades nem alimentar vaidades quero, 
aqui declarar, aos meus detratores, déforma inequivoca, que jamais me candidatarei a qualquer 
cargo directivo do CAVT. Podem dormir sossegados. O mesmo nâo direi da qualidade de Sôcio 
efectivo, condiçâo que manterei até que Deus me permita. Pois amo demasiado a regiâo onde 
nasci e o Clube que ajudei a fundar. 

Sô por mà-fé ou maidade se pode imputar, ao signatàrio, tais epitetos. Nâo hâ nem nunca 
houve, da minha parte, a tentativa de boicotar o trabalho de outras Direcçôes. Quem comigo 
trabalhou e me conhece sabe que sou incapaz de o fazer. 

E q uedo-me por aq ui. 
Saudaçôes Beirâs, 

ex-presidente do CAVT 

Semaine québécoise 

“citoyenneté 
Du 8 au 12 novembre 1999 

Le Québec se construit dans une démocratie dynamique et inventive depuis plus de 200 ans. 

Notre citoyenneté reflète à la fois l'histoire de nos luttes collectives et les valeurs que nous partageons. 
Je vous invite à affirmer votre attachement à ce patrimoine original à l'occasion 

de la Semaine québécoise de ia citoyenneté. 

Robert Perreault 
Ministre des Relations avec les citoyens 

et de l'Immigration 

Québec 
Ministère des 

Relations avec les citoyens 
et de l'Immigration 
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A Dra. Fâtima Vargas é uma 
funcionâria superior da 
administraçâo regional dos Açores. 
Esta directamente ligada à direcçào 
regional de apoio às comunidades e 
concedeu-nos uma entrevista onde 
começou por explicar estar “deveras 
interessada em ajudar as 
colectividades desta diaspora.” 
A Dra. Fâtima Vargas falou ainda na 
componente escolar e, como a 
direcçào regional, pode dar apoio a 
iniciativas que sirvam para cimentar, 
ainda mais, a nossa cultura por estas 
paragens. 
Prontificou-se, mesmo, a ajudar 
qualquer rancho folclôrico ou banda 
filarmônica que se queira deslocar aos 
Açores. 
Depois, surgiu o assunto dos 
deportados que a Dra. Fâtima Vargas 
afirma estarem a chegar à regiào em 
numéro que jâ merece muita atençâo. 
Em Setembro, jâ existiam na regiào 

mais de trezentos deportados. Até a 
ilha do Corvo jâ tem um. Sâo, na 
opiniâo da Dra. Fâtima Vargas, 
rapazes e raparigas que vieram para a 
imigraçâo corn dois ou très anos de 
idade e, para os quais, os Açores nâo 
lhes dizem absolutamente nada. A 
regiào tudo estâ a fazer para lhes 
garantir todo o conforto possivel, mas 
existera casos pontuais onde é 
extremamente dificil, na medida em 
que alguns estào de tal maneira 
desmotivados que jâ nâo acreditam 
numa recuperaçâo social. 
“E um assunto muito delicado e, para 
o quai eu penso que a melhor soluçào 
séria as pessoas se tornarem 
canadianos. Desta forma, iria tornar 
mais dificil qualquer processo de 
deportaçâo.” 
O melhor, ainda, séria nâo se 
cometerem crimes, mas isso é um 
flagelo da sociedade e dificil de 
controlar. “As autoridades regionais 

estào empenhadas em tudo fazer, 
para aliviar as dores dos que sâo 
deportados, mas penso que existe um 
amplo trabalho a desenvolver, junto 
das diâsporas, de maneira a motivar a 
populaçâo a naturalizar-se segundo o 
pais de acolhimento.“ 
A Dra. Fâtima Vargas estâ ao dispor 
de todos quantos a desejem contactar 

para a Direcçào Regional de Apoio às 
Comunidades Açorianas com sede na 
cidade da Horta. 

“Se os pedidos forem razoâveis, 
concerteza que daremos todo o apoio 
aos açorianos residentes no Canadâ,” 
concluiu a funcionâria superior da 
administraçâo regional dos Açores. 

“MELHOR SERIA TORHAREM-SE GANAOIAHOS” 
RR.’ FÂTIMA VARGAS 
Por Luis Fernandes 

Paz no Médio Oriente 
para 2000 

Clinton anuncia realîzaçâo de 
nova cimeira para que israelitas e 

palestinianos definam acordo 
final. Proximo ano sera decisive 

Dois dias de cimeira sobre o Médio Oriente em 
Oslo permitiram dar novo fôlego ao processo de 
paz israelo-ârabe, mas serâ necessâria nova 
cimeira para conseguir preparar um acordo sobre 
o estatuto final dos territôrios palestinianos, 
deixou bem claro o Présidente americano, Bill 
Clinton, depois de se ter reunido com Ehud Barak 
e Yasser Arafat. 
Optimista sobre a possibilidade de chegar a um 
acordo sobre o estatuto final dos territôrios 
palestinianos, Clinton nâo precisou, porém, nem 
data nem local para a realizaçâo da nova cimeira. 
Mas fontes palestinianas avançam com a data de 
Janeiro para essa cimeira, devendo o acordo final 
ser assinado em Setembro de 2000. Para jâ, o 
enviado especial americano para o Médio 
Oriente, Dennis Ross, deverâ efectuar viagens à 
regiào de 15 em 15 dias, enquanto a chefe da 
diplomacia dos Estados Unidos, Madeleine 
Albright, efectuarâ também duas ou très 
deslocaçôes até à data de 13 de Feyereiro, que 
israelitas e palestinianos fixaram para définir as 
grandes linhas de um acordo final. Barak e Arafat 
manterâo contactas regulares, tendo ern vista 
solucionar dossiers dificeis, como o estatuto de 
Jerusalém, as fronteiras palestinianas e o regresso 
dos refugiados palestinianos. 

Os print ipais actores da paz no Médio Oriente 
tinham renovatlo Innas antes o seu coinpromisso 
com esse objectivo, durantt; uma ceriinônia em 

memôiia do antigo primeiro-ministro israelita 
Yil/hak Rabin, assassinado fa/, agora quatro anos, 
por um exlremista judeu, por se ter envtjlvido na 
resoluçào do conflito israeloqialesiiniano. 
O thefo do Goserno israelita as.segurou que, 
"mesmo se o heroi da paz" nâo estâ jâ entre nos, "o 
seu espù ito e as suas aspiraçôes sâo mais fortes 
que nunca". Hoje, prosseguiu Ehud Barak. 
"iompromi;lo-me a terminar a vossa j«>rnada que 
conduzia à paz no Médio Oriente". 
De seguida, fui a \ez do Présidente da Autoridade 
Palestiniana subir à Iribuna e, tlepois de saudar o 
retrato di' Rabin, afirmar que "a paz é uma via 
S('m retorno". "Junt(3s ultrapassaremos os 
obslatulos que estào peranU' nos", lançou Arafat. 
"Yitzhak Rabin era um grande dirigente e um 
homem de coragem. Defendeu as suas ideias 
dînante anos." 
Yasser Arafat pediu que os acordos israelo- 
palestinianos sejam aplicados com "eficâcia, 
hont'stidade e rapide/", e uma vez mais aponttju 
os "efeitos destiuidores para a paz que constituera 
o prosseguimenlo da colonizaçào" dos territôrios 
palestinianos. 

Passageiro 
interrompeu viagem 
em Nova York 
antes de aviâo cair 
A viagem do Boeing 767 da EgyptAir que começou 
em Los Angeles e terminou tragicamente no fundo 
do oceano Atlântico teve um desfecho bem- 
sucedido para um ünico passageiro, um 
funcionârio temporârio da propria companhia 
egipcia. 
Ed McLaughlin estâ a salvo, mas provavelmente 
nâo tem o que comemorar. Ironicamente, ele é 
funcionârio de uma empresa chamada Family 
Enterprise Institute, que ajuda companhias aéreas 
a avisar parentes de vitimas de acidentes. 
McLaughlin foi convocado pela EgyptAir para 
ajudar a consular os parentes e amigos dos 
passageiros do Boeing que caiu meia hora apôs 
decolar de Nova York, onde o vôo fizera escala. 
Oito horas apôs o acidente, ele concedeu uma 
entrevista colectiva, na quai descreveu o seu 
trabalho. 
"Trabalhamos com a EgyptAir para tentar ajudar 
as familias durante o processo de notificaçào", 
explicou. "Nesse momenta, estamos a esforçar-nos 
para nos recompor". 
Durante a entrevista, McLaughlin esquivou-se de 
lembrar que estava a bordo do malfadado aviâo e 
que foi o ünico dos 33 passageiros que embarcaram 
em Los Angeles a saltar em Nova York. 
Robert Boyle, diretor-executivo do departamento 
que administra o Aeroporto John K. Kennedy, em 
Nova York, revelou que McLaughlin chegou a ser 
interrogado pelos investigadores, que descartaram 
qualquer possibilidade de que ele fosse suspeito na 
tragédia. 
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Sâo Miguel prepara-se 
para visita do Bug 2.BBB 
Bancos, aeroportos, companhias 
aéreas e de electricidade, serviços 
môveis e fixos de telefones, lojas de 
informâtica, estâo a preparar-se para 
a visita do "Bug do ano 2000". 
O receio de muitas empresas nâo 
poderem arrancar as suas 
actividades, logo no dia 1 de Janeiro 
do ano 2000, levou-as a investir em 
software conforme a data. Como em 
todas as questôes que geram 
polémica, hâ sempre quem se mostre 
optimista e quem se mostre 
pessimista. Mas na realidade, certezas 
nâo existem... 
Todas as empresas contactadas pelo 
Açoriano Oriental possuem um piano 
de contingência em fase de execuçâo, 
constituido por programadores 
especializados. 
O grupo Sociedade Açoriana de 
Transportes Aéreos (SATA), a 
Empresa de Electricidade dos Açores 
(EDA), O Instituto das Comunicaçôes 
de Portugal, estâo a avaliar a sua 
situaçâo para a prevençâo de 
quaisquer problemas que dai possam 
surgir. 
A SATA, aquando da posse da nova 
direcçâo, investiu cerca de 20 mil 
contos em software conforme ao ano 
2000. Possui pessoal especializado a 
trabalhar os programas, as réservas 
estâo a ser efectuadas normalmente... 
mas os aviôes irâo descolar? 
Este é O maior problema corn que 
qualquer companhia aérea se dépara. 
A prôpria SATA nâo sabe dar a 
resposta. Alias nâo voarâ, caso o 
nùmero de passageiros nâo o 
justifique, visto tratar-se do primeiro 
dia do ano em que hâ muita gente a 
festejar e em que a procura também é 
escassa. O piano de contingência esta 
a ser aplicado por especialistas do 
quadro através de testes informâticos 
a todo o sistema. Portanto, aviôes e 
software conformes e devidamente 
testados. Porém, a düvida persiste até 
chegar â data. 
O présidente do Conselho de 

Administraçâo da SATA, Antonio 
Manuel Cansado, em declaraçôes ao 
Açoriano Oriental garantiu que "os 
pianos estâo todos elaborados e 
foram efectuados os testes 
necessârios. 
Até porque a Aeronâutica Portuguesa 
(INAC) fez essa exigência". Coube ao 
Instituto das Comunicaçôes de 
Portugal (ICP) alertar as empresas 
ligadas ao ramo das comunicaçôes 
para efectuarem os respectivos testes 
de compatibilidade e fiscalizâ-los. A 
Telecel jâ procedeu aos devidos 
exames e tudo decorreu dentro da 
normalidade. 
O calendârio foi adiantado para as 
OOhOO do dia 31 de Dezembro para 1 
de Janeiro, e a resposta foi positiva. 
Em principio, os serviços da Telecel 
irâo funcionar sem problemas. A 
Portugal Telecom, à semelhança 
desta empresa de Comunicaçôes 
Pessoais, esta a fazer os possiveis para 
assegurar todas as suas actividades, a 
começar pela nova fixaçâo do 
numéro de digitos. É que pelo menos 
as linhas de emergência têm de estar 
desbloqueadas e preparadas para 
qualquer situaçâo que possa advir da 
data. A EDA, por seu lado, esta ainda 
a efectuar os seus testes, que serâo 
avaliados durante esta semana. 
A empresa esta a verificar todo o 
sistema informâtico e de controlo, de 
modo a manter a sua actividade na 
viragem do século. Ai, passarâ a saber 
se poderâ ou nâo ficar sem luz. Tudo 
isto esta a acontecer pelo facto de nos 
anos 60, aquando da criaçâo dos 
primeiros sistemas informâticos, os 
campos data-ano foram construidos 
corn apenas dois digitos. 
O perigo reside, essencialmente, na 
interpretaçâo da mudança do século. 

Além disso, o facto do ano 2000 ser 
bissexto poderâ igualmente causar 
problemas, visto que as aplicaçôes 
informâticas nâo foram adaptadas a 
essa data. 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS tWE SPEAK PORTUGUESE! 

i ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

X Congresso do PS com 
moçôo dnica, subscrita 
por Carlos César 
Carlos César é o primeiro subscritor 
da ünica moçào global de estratégia 
ao X Congresso regional do 
PS/Açores, convocado para 10, 11 e 
12 de Dezembro, na ilha de S. Miguel. 
Fonte partidâria disse à agência Lusa 
que o prazo para entrega de moçôes 
globais terminou terça-feira. O 
documente subscrito pelo lider 
regional do PS e chefe do Coverno 
dos Açores intitula-se "Com 
Confiança nos Açores - Um Projecto 
de Açorianos para um Partido de 
Valores". Em declaraçôes à Lusa, o 
présidente da Comissâo 
Organizadora do Congresso, 
Eduardo Vieira, adiantou que o 
projecto apresentado por Carlos 
César tem também como subscritores 
todos os elementos do Secretariado 
Regional do PS, o présidente da 
Comissâo Regional e dirigentes de 
varias estruturas de ilha. De acordo 
corn os regulamentos do partido, 
eventuais moçôes sectoriais poderâo 
ser apresentadas durante os trabalhos 
do congresso. A moçâo de Carlos 
César vai agora ser enviada as 
estruturas partidârias que elegem os 
seus delegados à reuniâo magna dos 
socialistas açorianos, nos dias 18, 19 e 
20 deste mês. O X Congresso do 
PS/Açores destina-se a preparar o 
partido para as eleiçôes regionais de 
2000, prevendo-se, segundo Eduardo 
Vieira, uma "renovaçâo de quadros" 

através da "entrada de sangue novo". 
No ultima reuniâo magna dos 
socialistas, em Maio de 97, Carlos 
César conseguiu o "pleno" dos votos 
dos delegados. Entâo jâ sob a sua 
liderança, o PS tinha acabado de 
ganhar pela primeira vez em duas 
décadas de autonomia as eleiçôes 
para a Assembleia Regional, 
assumindo o Governo. Para o X 
Congresso, Carlos César apresenta-se 
corn a vantagem de estar prestes a 
concluir um mandata sem maioria 
absoluta, o que acontece, também 
pela primeira vez, nas ilhas. Apesar 
de ter sido o partido mais votado em 
1996, o PS elegeu para o Parlamento 
açoriano o mesmo numéro de 
deputados que o PSD (24), enquanto 
o PP obteve très mandates e o PCP 
um. 

AçorLine satisfeita corn 
operaçâo 1999 
o volume de passageiros e velculos 
transportados no corrente ano pela 
AçorLine aumentou 40 por cento em 
relaçâo a 1998, Infor mou fonte da 
empresa. 
Segundo a mesma fonte as novidades 
a registar para a operaçâo do proximo 
ano serâo très: aumentar a velocidade 
do "Golfinho Azul"; melhorar a 
qualidade do serviço prestado a 
bordo; modificaçâo de horârios por 

forma a permitir o maior nùmero de 
toques nos portos principais de 
trâfego e distribuiçâo: Ponta Delgada 
e Angra do Heroismo. 
Em declaraçôes ao "Diârio Insular", 
da ilha Terceira, a AçorLine admitiu 
ainda a hipôtese do "Golfinho Azul" 
servir até Fevereiro de hotel 
flutuante, de modo a complementar a 
escassa oferta no sector naquela ilha. 
Tem capacidade para 250 hôspedes. 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos 

de compta e venda, na pagina dos CLASSIFICADOS. 

Paie corn o nosso departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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Guterres avisa 
deputades 
Antonio Guterres alertou 
grupo parlamentar socialista 
contra os riscos da 
"promiscuidade" entre os 
eleitos do PS e os ôrgâos de 
comunicaçâo social. No seu 
primeiro encontro formal em 
Sao Bento com os deputados da 
bancada "rosa" desde as 
eleiçôes de 10 de Outubro, o 
chefe do Governo apelou à 
responsabilidade dos novos 
deputados numa legislatura 
particularmente dificil. Chegando ao 
ponto de recomendar-lhes que 
guardem segredo em matérias mais 
controversas. 
Nesta reuniao, que decorreu numa 
atmosfera consensual, um dos 
oradores escutados com mais atençâo 
foi Manuel Alegre. O deputado 
socialista por Coimbra mereceu 
consenso geral quando denunciou o 
"clima de suspeiçâo" gerado em torno 
das viagens-fantasmas. Para Alegre, é 
"intolerâvel" a sucessâo de 
notificaçôes de que vêm sendo alvo, a 
conta-gotas, diverses membres da 
classe politica. E o vice-presidente da 
Assembleia da Repûblica, perante o 
olhar aprovador de Guterres, 
salientou: "Isto pôe em causa o actual 
sistema politico." 
O primeiro grande desafio 
parlamentar do novo Executive 
desenrolou-se em Sâo Bento, durante 
a apresentaçâo do programa do 
Governo. Uma ocasiâo que a oposiçâo 
à direita aproveitou para contestar a 
prevista nomeaçào de cinco altos- 
comissârios para as regiôes 
administrativas por decreto-lei, sem 
qualquer intervençâo parlamentar. 
O PSD tenciona igualmente debater 
esta questâo ,no hemiciclo de Sâo 
Bento. Na bancada social-democrata, 
o lider do partido, Durâo Barroso, e o 
novo présidente do grupo 
parlamentar. Antonio Capuche 
(eleito por 66 votes, entre 81 
possiveis), apontarâo ainda baterias 

às areas econômico-financeiras do 
programa de Governo, mas 
sobretudo à orgânica do prôprio 
Executive, que consideram "bizarra". 
Superministérios e ministres 
coordenadores vâo ser os mais 
atingidos pelas criticas da bancada 
"laranja". 
Os sociais-democratas chamarâo ao 
debate os argumentes de varies 
constitucionalistas que consideram a 
estrutura do Goverro contraria ao 
espirito da lei fundamental no que 
toca à paridade entre ministérios. 
Mas Antonio Capuche vai sobretudo 
insistir na ideia de 
"inoperacionalidade" do novo 
Executive. 
Os comunistas preferiram manter em 
sigilo a sua frente de ataque ao 
programa de Governo. O secretârio- 
geral do partido, Carlos Carvalhas, o 
lider parlamentar Octâvio Teixeira e 
o novo deputado por Braga, 
Agostinho Lopes, insistirâo 
certamente na denùncia de situaçôes 
anômalas na area social e laboral, 
questionando as promessas 
guterristas. 
Paulo Portas marcarâ presença, a 
partir de hoje, na primeira fila da 
bancada do PP. Para contestar o 
programa do Executive em matéria 
fiscal, entre diversas outras matérias. 
Mas o maior desafio a Guterres pode 
partir do Bloco de Esquerda, que 
admite votar contra o programa 
governamental. O que sô poderâ 
acontecer se for apresentada uma 
moçâo de censura, cenârio ainda por 
confirmar. 

PORQUE OIMPREVISTO i 
rÀO TEM HORA MARCADA 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como; 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçào de heranças (24 HORAS) 

TEL: (416) 823-0665 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

DANIEL FERNANDES 

Timor sob ameaça 
de doença 

OMS quer iniciar 
programa de combate 

à doença corn 
maxima urgêneia 

Vinte mil timorenses disperses por 
todô û territôrio poderâo sofrer de 
tuberculose evolutiva, Num 
comunicado publicado em Genebra, 
a Organizaçâo Mundial de Saûde 
(OMS) defende que os programas de 
tratamento desta doença "devem 
çqmeçar corn toda a urgêneia”. 
A OMS fala de "ameaça sanitâria 
séria em Timor-Leste", tanto mais 
que, corn a estaçâo das chuvas, que 
se inicia em Novembro, doenças 
epidémicas como a côlera e o 
paludisme vâo também colocar 
graves problemas à saûde pùblica da 
regiâo. 
Os dados da OMS baseiam-se em 
estudos epidemiolôgicos feitos em 
refugiados timorenses na Australia 
que mostram que 2,9 por cento sâo 
portadores actives de tuberculose. 

É absolutamente indispensâvel que 
sejam restabelecidos os programas 
de tratamento da tuberculose, se 
quisermos evitar uma explosâo do 
numéro de pessoas portadoras de 
tuberculose ou infectadas", declarou 
o enviado especial do director-geral 
da OMS a Timor-Leste, Diego 
Buriot. 
A OMS tem jâ pessoal no terreno, e 
também em Timor Ocidental, mas 
nâo recebeu qualquer promessa que 
lhe permita garantir e mesmo 
estender a presença sanitâria em 
Timor-Leste para fazer face a esta 
tripla ameaça. Até agora, esta 
organizaçâo apenas recebeu 300 mil 
dôlares, do Governo italiano. 

ûnBLISES flO SflnCUE MOSTRAM 
QUE ttIV PERMAhECE 
Jà se sabia que mesmo as drogas mais potentes nâo 
erradicam o virus. Novo estudo acrescenta provas 

mais concludentes 

As melhores drogas contra a sida 
ainda nâo sâo suficientemente boas, 
segundo cientistas do Jefferson 
Medical College, que, pela primeira 
vez, descobriram indicios de 
replicaçâo activa do virus da doença 
(HIV) no sangue de pacientes 
tratados corn os mais potentes 
medicamentos actualmente ao dispor 
dos médicos. 
Os cientistas sabiam jâ que a 
combinaçâo de drogas conhecida 
como HAART, uma terapia antiviral 
muito activa, nâo conseguia erradicar 
o virus, apesar de este nâo ser 
detectâvel, por anâlises; 
convencionais, no sangue dos 
pacientes. Na verdade, o HIV 
"refugia-se" em santuârios no 
organismo, nomeadamente nos 
gânglios, onde fica latente, podendo 
reactivar-se se o tratamento for 
interrompido. Apesar disso, os 
cientistas pensavam que, pelo menos, 
as terapias mais agressivas impediam 
a replicaçâo, porque nâo se 
encontrava o virus no sangue dos 

doentes em tratamento. 
équipa de investigadores, que 

estudou 22 pacientes infectados corn 
o HIV, medicados corn a combinaçâo 
H.A.ART, usou técnicas moleculaxes 
ultra-sensiveis que perraitiram 
detectar a pre.sença do vdrus no 
plasma sanguineo de cada um dos 
doentes, segundo um artigo 
[lublicado ontem no Journal of the 
.American Medical Association. 
"Ninguém tinha até agora 
demonstrado que, em pacientes 
tratados corn os mais potentes 
medicamentos, o virus sai das células 
do sistema imunitario que 
normalmente infecta para o sistema 
sanguineo, infectando, 
possivelmente, outras células. Até 
agora, nâo se tinha detectado, neslas 
circunstâneias, quakiuer replicaçâo 
no sangue ou nos fluidos genilai.s", 
disse l'omeranlz. 
No entanto, foi isso mesmo que o 
estudo de Boini'ranlz detecLou, o cm 
dez dos pat ientes o virus continuava 
também activo nos fluidos seminais. 
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James Bond, amedrontado 
mas humilde... 

Um James Bond amedrontado, 
mas humilde... Foi assim que 
confessou como se sentia, no 
passado dia 29 de Outubro, antes 
de receber o seu doutoramento de 
honra, concedido pela Ryerson 
Polythechnic University de 
Toronto. Antes do doutoramento, 
a Ryerson presenteou Roger 
Moore corn um blusào de cabedal 
da universidade, onde haviam 
escrito: “Dr. Moore”. Roger 
Moore confessou-se 
amedrontado, em conferência de 
imprensa que se realizou no 

edificio da Ryerson, decerto 
apropriado por se situar na 
Bond Street. O actor, de 
porte elegante e corn 72 
anos de idade, visitou 
Toronto na sua qualidade 
de embaixador da UNICEF, 
mas a maior parte das 
perguntas dos repôrteres 
que lhe foram dirigidas 
tratavam das sua 
experiência nas peliculas do 
super espiâo, James Bond. 
Roger Moore disse que o 
seu filme preferido daquela 

série é “The Spy Who Loved Me” 
e quanto aos filmes de hoje, diz 
preferir trabalhos como 
“Shakespeare In Love” ao invés 
de filmes violentas. E jâ agora, eis 
mais algumas informaçôes 
curiosas quanta a James Bond: 
A sua expressâo preferida: “Sit” - 
foi o que escolheu dizer num 
filme em que se confronta corn 
um tigre e que o guiâo mandava 
dizer “Nice pussy”. 
O seu momenta preferido: depois 
de filmar a ultima cena de “The 

Spy Who Loved Me”, o produtor 
Cubby Broccoli deixou-lhe cair 
em cima um balde corn uma 
substância pastosa. 
Como é que trajaria para celebrar 
o Halloween: como Dr. Moore da 
Ryerson. 
O seu actor preferido: Al Jolson. 
O que deseja da indüstria 
cinematogrâfica: mais papeis para 
actores ingleses de 72 anos de 
idade. 
O que vai filmar a seguir: “Dream 
Teen”, uma série de televisâo 
parecida corn “Charlie’s Angels”, 
onde vai interpretar o papel do 
responsâvel duma équipa de 
investigadores. 
Roger Moore telefonou para 
Londres a contar o sucedido à sua 
filha e confessou-lhe nâo saber o 
que dizer no momenta da entrega 
do certificado de doutoramento. 
Contou entâo que a sua filha lhe 
disse: 
Diz-lhes que sempre fizeste votas 
para que a tua filha fosse 
doutorada e que agora estas 
duplamente satisfeito. 

rM BOND 

SAFATOS 
ITALIANOS 

de 
QüALIDADE 

Shopping Centre 
Dufferin & Dupont -mais perto de si 

José Eliso lança 
livra em Montreal 

É jà no proximo 13 de 
Novembro que José Eliso 
lançarà o seu ultimo livro - 
«Gaivotas, Céu e Mar >» - 
na Casa dos Açores do 
Quebéque, na cidade de 
Montreal. 
José Eliso Moniz nasceu na 
honrosa freguesia da Maia, em S. 
Miguel, Açores. 
Desde jovem que a sua tendência 
poético-literâria se manifesta, 
escrevendo para jornais da sua 
terra natal, como o « Diârio dos 
Açores ». 
Em 1967, entra na diâspora açôrica, 
emigrando para o Canada, aonde 
desde entâo tem vivido. A par da 
sua vida pfofissional, continua 
sempre a escrever, como 
colaborador, para vârios jornais de 
lingua portuguesa. Entre estes, «A 
Voz de Portugal» e «Jornal do 
Emigrante» de Montreal, «Jornal 
Nacional» de Hull e Ottawa, 
«Portuguese Times» e «The 
Portuguese-American» da Nova 
Inglaterra e outros. A sua 

sensibilidade por tudo o que o 
rodeia, incita-o a transpor em 
poesia escrita, a necessidade 
interior de apreciaçâo - ora crftica, 
ora descritiva ^ dos mais variados 
acontecimentos da vida 
comunitâria. 
E porque este livro - Gaivotas, Céu 
e Mar - foi parido do mais puro e 
singelo grito do povo, é dedicado a 
esse mesmo povo - ao seu Povo 
(...a aima da gente...), que lê com 
agrado a poesia cristalina de José 
Eliso Moniz. 
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BODAS DE PRAIA DD GLOBE 
PORTDGDES DE MISSISSADGA 

Por Luis Fernandes 

Domingo, a nossa équipa de exteriores 
assistiu ao hastear das bandeiras 
canadiana e portuguesa, bem como da 
pertencente ao clube português 
daquela laboriosa comunidade. 
Estavam assim abertas, oficialmente, 
as celebraçôes dos 25 anos. Em 
diâlogo corn Gilberto Moniz, 
présidente da colectividade, o quai, 
afirmou que amanhâ, sexta-feira, 
bavera um Porto de Honra e actuaçâo 
de vârios artistas vindos de Portugal. 
Arminda Alvernaz é uma fadista que 
nos visita da ilha do Pico e que sera 
acompanhada por um grupo de 
guitarristas do nosso pais de origem. 
Haverâ ainda convivio corn dirigentes 
de outros clubes. 
Ainda de acordo corn Gilberto Moniz, 
vai ter lugar no Sâbado, o tradicional 
jantar de gala corn a presença de todos 
os sôcios fundadores e convidados de 
honra. Confidenciou-nos ainda este 
homem do Pico, nâo ter sido fâcil 
chegar aos 25 anos, dado que o 
problema da colectividade passa pela 
falta de espaço. Neste sentido, a 
direcçâo esta a trabalhar arduamente 
para que no inicio do proximo 
milénio, possa oferecer aos 

portugueses de Mississauga e cidades 
limitrofes uma sede condigna onde 
possam ser levados a cabo eventos que 
hoje nâo acontecem e que muita falta 
fazem. Gilberto Moniz afirma estar 
interessado em dar aos sôcios e sens 
familiares o mâximo de conforto. 
Trata-se de um projecto que vai 
ultrapassar um milhâo de dôlares, mas 
que muito contribuirâ para o 
engrandecimento da comunidade 
portuguesa jâ que o clube conta corn 
sôcios de todas as partes de Portugal. 
Gilberto Moniz aproveitou para 
endereçar um convite a todos quantos 
se desejem juntar ao clube para 
ajudarem neste projecto que nâo é de 
uma ünica pessoa, nem de uma 
direcçâo, mas sim de todos quantos 
desejem preservar e dar a conhecer as 
nossas tradiçôes seculares também no 
prôximo milénio. Desejamos levar a 
cabo actividades que envolvam jovens 
e pessoas da terceira idade. 
Presentemente, o espaço é exiguo! Hâ 
que trabalhar para que algo possa dar- 
nos orgulho. Algo que os nossos filhos 
e netos concerteza que nos vâo 
agradecer. 
Deixamos aqui a sugestâo para este 
fim-de-semana. Clube Português de 
Mississauga onde, concerteza, vâo 
fazer novos amigos. 

MADEIRA 

Cavaco Silva nâo nuer o son 
nome ligado ao novo aeroporto 
o antigo primeiro-ministro, 
Cavaco Silva, recusou-se a dar o 
seu nome ao novo aeroporto da 
Madeira, proposta que fora feita 
pessoalmente pelo présidente do 
Governo Regional, Alberto Joâo 
Jardim. A récusa do ex-primeiro- 
ministro foi revelada em Lisboa 
pelo prôprio Joâo Jardim, à saida 
de uma audiência corn o présidente 
da Repûblica, Jorge Sampaio, a 
quera convidou para a inauguraçâo 
do aeroporto, prevista para 15 de 
Setembro de 2000. Joâo Jardim 

enalteceu os trabalhos de 
prolongamento do aeroporto, que 
classificou como "a mais complexa 
obra de engenharia que jâ se fez 
em Portugal". "Ainda por cima a 
obra é da total responsabilidade da 
ciência e engenharia portuguesas", 
frisou. 
Instado pelos jornalistas, o 
présidente do Governo Regional 
da Madeira escusou-se, por outro 
lado, a fazer quaisquer comen- 
târios sobre a actualidade politica 
nacional. 

Imobiliârio & Real Estate Inc 

John Silva 
Corretor 

Kathleen Henriques 

Représentante de Vendus 
Rui (Roy) da Silva 

Représentante de Vendus 
Carlos Morgadinho 

Représentante de Vendus 

Vm exemplo 
para voce pensar 

Uma casa de $200,000 Dis,, com 
apartamento no 2nd andar. 

S 200,000.00 Hipoteca $1,526.00 por mes 
Impostos 5180.00 por mes 

Seguro de âgua e luz $250.00 

Total  
Recede de Renda 

Fica a pagar por mês 

Nâo e isso, mais ou menos, o que 

você paga agora de renda ?!... 

E 0 dinheiro para a entrada ?... 

Pergunte-nos e verà !... 

Nos pomos-lhe as chaves na mâo U! 

(416) 536-4194 / 1-800-876-3102 
1603 Dundas St., W., Toronto 
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Os tempos sao de mudança. E a melhor coisa que 
poderia suceder era aparecer um grupo que 
poderia muito bem chamar-se The New Beatles, 
que conseguisse ajudar à tâo necessâria 
reorientaçâo da conhecida empresa da indüstria 
discogrâfica. 
A saîda de sir Colin Southgate de présidente da 
administraçâo da EMI, e a sua substituiçâo por 
Eric Nicoli (apelidado pela imprensa como 
"vendedor de biscoitos", devido ao seu anterior 
emprego), ainda nâo foi digerida, mas muito terâ 
de mudar na emblemâtica empresa britânica. 
Hâ pouco mais de très anos, sir Colin Southgate 
(que ali chegou em 1987) era um dos mais 
apreciados executivos da Grà-Bretanha, que tinha 
revitalizado a EMI, retirando-a do conglomerado 
Thorn EMI e apostando numa estratégia 
independente ligada à indüstria discogrâfica. Sô 
que a casa de grupos como os Beatles ou as Spice 
Girls sente hoje os efeitos da crise: as suas acçôes, 
que chegaram a valer 13 dôlares em finals de 1996, 
arrastam-se hoje pelos oito dôlares. 
Southgate sô deverâ retirar-se oficialmente em 31 
de Julho, periodo de tempo que Nicoli deverâ 

ocupar a entender a sua nova casa (era présidente 
da administraçâo da United Biscuits). O dilema, 
mais do que reposicionar a EMI, trazendo-lhe 
ideias novas, é que Nicoli tem pela frente uma 
tarefa titânica; numa ârea onde as compras e as 
fusôes estào na ordem do dia (veja-se a venda da 
PolyGram pela Philips à Seagram, com a 
conséquente integraçâo daquela na Universal), a 
EMI é um alvo apetecido. A sua venda nâo cairia. 

no entanto, bem num pais em que o primeiro- 
ministro. Tony Blair, considéra que o objecto do 
século é uma guitarra eléctrica. A Emi é um 
simbolo da Grâ-Bretanha e da sua pop. 
A BMG, do grupo alemâo Bertelsmann, a New 
Corporation de Rupert Murdoch e mesmo a 
Disney nâo desdenhariam trazer o imenso catâlogo 
da EMI (num mundo em que os "direitos de autor" 
sâo extremamente apeteciveis) para a sua esfera de 
influência. O mundo da müsica, a nivel mundial, 
vale 39 mil milhôes de dôlares e a EMI é a numéro 
très do negôcio (atrâs da Sony e da Universal). Mas 
se a EMI tem artistas e étiquetas sonantes (como a 
Virgin, que Richard Branson vendeu, ou a 

Chrysalis), para além de um catâlogo invejâvel de 
direitos de cançôes, o que correu mal? 
Falâ-se que os resultados do ano fiscal de 1999 terâo 
caido 22%. Para muitos Southgate cometeu um erro 
tipico: O negôcio da müsica nunca é previsivel a 
médio prazo. As modas mudam, grandes 
investimentos redundam em desastres e de onde 
menos se espera pode aparecer o sucesso. Mas hâ 
mais: a partir dos Estados Unidos foram-se 
cofnetendo erros sucessivos, desde fechar a ârea de 
"müsica negra" da Capitol quando o hip-hop 

reinava nos topes, até fundir duas étiquetas 
totalmente diferentes como a SBK (onde estava, 
por exemplo. Vanilla Ice) e a Chrysalis (sede de 
Sinead O'Connor). As vendas das étiquetas da 
EMI pareciam apenas aguentar-se devido ao 
fenomenal sucesso das Spice Girls. 

0 que é 0 Grupo Ex-libris? 
É um projecto musical vocacionado para a recolha, arranjo, orquestraçâo 

e divulgaçâo de temas da Müsica Popular Tradicional Portuguesa. 

Utilizam nos sens espectâculos os instrumentos 
musicals tradicionais portugueses mais representativos. 
Todos os müsicos do grupo, além de instrumentistas, 
utilizam as suas capacidades vocais nos diversos temas 
interpretados, transmitindo da melhor forma possivel, 
os sentimentos de raiz popular envolvidos nos 
respectives poemas. 
Os espectâculos têm a duraçâo de aproximadamente 
uma hora e meia e o repertôrio apresentado é de 
sensivelmente vinte temas das mais diversas regiôes do 
pais. 
Sentimentos Renovados é o titulo do seu ültimo 
trabalho digital. 

Mi^^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

1-877-209-7355 47^ por minuto para Portugal. 

Continente, Açores e Madeira 
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TALENTO ARTISTICO: 
JORGE FERREIRA, 

DUO SANTOS, RILHAS. 

PARA RESERVAS CONTACTE 
HAPPY TRAVELLERS 

GALLERIA SHOPPING CENTRE 
NA DUFFERIN E DUPONT 

TEL. (416) 531-5000 
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£ entra de Informaçâo 
Imobinârio A Real Estate Inc. 

1603 Dundas St., W., Toronto 
(416) 536-4194 1-800-876-3102 

VICTOR s FSPRf;sso coFreE \uanNE.s I.NC. 

Tel(416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 
1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 

ùmORdVWM 
(416) 603-4293 163 Dundos $1. Wesf, Toronio Onlario N6J-1T9 

(905)615-1402 
^ 325 Central Parkway W.,NMSi$5anda,Onfai1o.L5B-3X9 

YOUR FAMILY CLOTHING STORE 
▲▲AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Noticias do Ontario 
Filho relembra os pais 
mortos no acidente 
de aviâo do fim de 
semana passado 

Bruno Masson espera que as pessoas 
lembrem os pais pela sua 
generosidade e pela competência 
profissional que possuiam. 
Claude Masson e Jeannine Bourdages 
eram dois dos treze passageiros 
canadianos a bordo do aviâo da 
companhia EgyptAir que no passado 

fim de semana caiu junto da costa 
leste americana causando a morte aos 
217 passageiros e tripulaçâo. 
Masson, 58 anos, era director do 
jornal de Montreal La Presse e um 
director executivo de longa data da 
imprensa do Quebeque. Porém, para o 
Bruno, o pai era muito mais do que 
isso. Segundo o filho, Masson era um 
homem muito competente, 
trabalhador e generoso. 
Masson e a mulher tinham planeado 
uma férias no Egipto e em Israel e esta 
viagem nâo tinha objective 

profissional, embora para Masson a 
ideia de se separar do trabalho fosse 
quase remota. Começou como 
reporter do La Presse em 1965 onde 
trabalhou até 1974, ano em que saiu 
para iniciar uma carreira que duraria 
cerca de dez anos para o Le Soleil de 
Quebeque. Em 1984, foi nomeado o 
publicador do Le Nouvelliste de Trois 
Rivières antes de regressar ao La 
Presse em 1988. 

Pescadores Natives 
terminam guerra 
das pescas 

Os Pescadores de duas tribos nativas 
residentes na costa atlântica do 
Canada passaram o fim de semana a 

retirar das âguas as redes de pesca da 
lagosta. Cerca de 25 a 50 redes foram 
retiradas das âguas no sâbado, mas 
alguns Pescadores informaram que as 
condiçôes climatéricas dificultaram a 
retirada de todas as redes. 
Um dos chefes das tribos disse que os 
membros nâo terâo grandes 
problemas em obedecer à ordem 
governamental que obrigou os nativos 
a retirar as redes até ao dia 31 de 
Outubro passado. Para os nativos, 
esta data coincide com a data que a 
tribo tem para terminar a época das 
pescas e, por isso, a decisâo do 
governo nâo os preocupou. Hâ dias o 
ministro federal das pescas. Herb 
Dhaliwal, informou que o governo 
darâ um periodo limite aos povos 
nativos de pescar lagosta até ao final 
do mês de Outubro, uma vez que é um 
direito pelo quai lutaram hâ séculos e 
cuja condiçâo de vida destas tribos 
obriga a que continue a prevalecer. 

McGuinty pede 
comissâo de inquérito 

O lider da oposiçâo do Ontârio, 
Dalton McGuinty, pediu uma 
comissâo de inquérito no fim de 
semana passado para investigar as 
acusaçôes feitas a membros de 
governo, acusaçôes que jâ levaram à 
demissâo de Steve Gilchrist, ex- 
ministro da habitaçâo e dos assuntos 

municipais. 
As acusaçôes contra Gilchrist estâo a 
ser investigadas pela provincia 
provincial. Apôs algumas semanas de 
pressâo da parte da oposiçâo, Gilchrist 
demitiu-se no passado dia 23 de 
Outubro. 

Halloween embruxado 
em New Brunswick 

Fogo e vandalismo, uma tradiçâo na 
ârea de Miramichi em New 
Brunswick, causou vârios acidentes, 
alguns bastante sérios, no fim de 
semana passado. Um homem de 24 
anos ficou em perigo de vida, apôs ter 
évitado um bloqueamento que tinha 
sido colocado propositadamente na 
estrada onde conduzia. Um outro 
homem que seguia num camiâo 
colidiu contra um tronco de pinheiro 
que tinha sido colocado numa curva 
onde a luminosidade é quase nula. As 
autoridades informaram que tiveram 
que tirar pedras e troncos de ârvores 
de uma estrada para que uma mulher 
pudesse passar corn a filha para o 
hospital. Por ultimo, alguns prédios 
abandonados das âreas de Renous e 
Doaktown, em New Brunswick, foram 
incendiados. 
Para além destes incidentes, o fim de 
semana do Halloween esteve longe de 
ser pacifico ao norte de Cape Breton. 
Um grupo subversivo atacou a policia 
e bombeiros corn garrafas de cerveja 
vazias e pedras enquanto estes 
tentavam apagar uma enorme 
fogueira que tinha sido acesa no meio 
da estrada. 
A policia estâ, neste momento, a 
discutir medidas que deverâo ser 
tomadas para evitar futuros conflitos 
desta espécie. Segundo as autoridades, 
a tradiçâo nâo deverâ nunca pôr a 
vida dos cidadâos em perigo. 
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Jacinto’s Coin 
& 

Car Wash 
LAVE E ABASTEÇA 
O SEU CARRO NUM SÔ LUGAR 

Tel: (41B1 531-8134 
2010 Dundas Street W.. Ter. 

0. AGUIAR FINE JEWELLERY 
AS MAIS BELAS JOIAS EM OURO E 

PRATA, RELÔGIOS, CRISPAIS 

Cdmundo Aguiar Faxphone(416) 532-4845 
716 College St. 

Tor, Ont, M6G-1C3 

EMANUEL E SUAS BAILARINAS NO ONTARIO: ^ 
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Sâbado, 27-Nôvembro, no Clube Portugués de London.(Bllhates à venda no Clube) 
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Poluentes corn 
factores de risco 
ignorados 
Caracteristica de 
alguns produtos 
quimicos leva a que 
dados sobre poluiçâo 
sejam incorrectos 
Muita da informaçâo referente à 
poluiçâo a nivel mundial é defeituosa, 
pelo menos, ou poderâ até estar 
completamente errada, na opiniào de 
David Lewis, da Universidade da 
Georgia, nos Estados Unidos. As 
consequências desta falha estâo a 
começar a ameaçar a saùde püblica e 
O ambiente, segundo um estudo 
daquele cientista e colegas publicado 
na revista Nature. 
O estudo trata especificamente da 
quiralidade, uma caracteristica dos 
quimicos corn moléculas assimétricas. 
Esta assimetria leva as moléculas do 
mesmo poluente quimico a existirem 
como espelhos umas das outras. E 
como muitos dos elementos 
constituintes dos organismos vivos, 
incluindo alguns açücares, 
aminoâcidos e proteinas, sào também 
quirais, os efeitos dos poluentes 
quirais dependem da forma como as 
partes tôxicas do poluente se 
encaixam em moléculas de seres vivos. 
Ou seja, para um mesmo quimico, um 
herbicida, por exemplo, as moléculas 
sâo tôxicas, enquanto as estruturas- 
espelho nâo o sâo. 
"O nosso estudo enfatiza o facto de 
muitos dos dados ambientais sobre 
poluentes serem pouco fiâveis, porque 
muitos quimicos sâo quirais e os dados 
nâo distinguem quais os "espelhos" 
présentes de alguns quimicos e quais 
os que poderâo ser perigosos", disse 
Lewis, citado num comunicado da sua 
universidade. "A boa noticia é que 
muitos poluentes do ambiente, 
incluindo alguns derivados do DDT, 
os PCB e plasticizantes, nâo sâo tâo 
maus como antes se pensava. Por 
outro lado, alguns passos para 
protecçâo do ambiente, como usar 
esgotos tratados para fertilizantes, 
poderâ fazer aumentar a persistência 
das formas mais tôxicas de alguns 
pesticidas", acrescentou. 
O problema gira à volta de estruturas 
moleculares e de como o ambiente 
afecta a persistência dos poluentes. 
Quando estruturas moleculares nâo 
permitem uma associaçâo intima do 
espelho, nâo podem interagir muito 
bem e, assim, os quimicos corn essas 
moléculas apresentam uma ameaça 
rnenos grave para os seres vivos. 
"E como se tentâssemos apertar a mâo 
direita de outra pessoa corn a nossa 

mâo esquerda", explicou Lewis. 
O conhecimento de quais as 
moléculas que sào espelhos que nâo se 
ajustam, ou enantiômeros, como os 
cientistas lhes chamam, pode ser 
extremamente ütil. Lewis sublinha 
que 50 dos cem medicamentos mais 
vendidos (incluindo barbitüricos, 
ritalin e ibuprofen) sâo 
comercializados depois de lhes serem 
separados os enantiômeros corn 
efeitos secundârios perigosos, como os 
defeitos nos fetos causados, hâ très 
décadas, pela talidomida. 
Muitos poluentes sào também quirais, 
incluindo alguns pesticidas, 
plasticizantes e bifenis policlorinados, 
quimicos que foram jâ usados como 
isoladores eléctricos e que agora se 
mantêm no ambiente. O problema, 
segundo o estudo, é duplo: em 
primeiro lugar, muito poucos 
quimicos que agora sào considerados 
na lista dos poluentes principals foram 
avaliados em termos de quiralidade; e, 
em segundo lugar, as mudanças 
ambientais parecem alterar as 
imagens-espelho que persistem na 
natureza afectando os micrôbios do 
solo responsâveis pela decomposiçào 
dos quimicos. 
Como Lewis calcula que cerca de um 
quarto de todos os pesticidas sào 
quirais, a amplitude do problema 
poderâ ser grande, afirma. O elevado 
custo de separar as imagens-espelho 
das moléculas é actualmente 
proibitivo para os fabricantes da 
maior parte dos pesticidas e de 
quimicos industrials, embora haja 
duas excepçôes, os herbicidas 
dichlorprop e mecoprop, dos quais 
uma parte limitada da produçào inclui 
enantiômeros ünicos. 
Lewis, no entanto, pensa que nâo sera 
assim tâo caro criar pesticidas de 
enantiômeros ünicos e que 
tecnicamente isso serâ cada vez mais 
viâvel, "mas primeiro teremos de 
compreender a toxicidade que lhes 
estâ associada, coisa que agora nâo 
sabemos". 

, ifff f. 

Filhos tristes do ■fcsTflsr 
Investigadores britâmcos admitem que o aluciuogénio» 
uma das drogas da moda, seja responsâvel por 
malformaçôes em bébés de consumidoras 
Mulheres grâvidas que consomem 
ecstasy (alucinogénio em forma de 
pastilha}, correm séries riscos de 
dar à luz bébés corn malformaçôes. 
De 136 mulheres grâvidas que 
tomavam esta droga apenas 78 
tiveram bébés. Destes, 15,4 por 
cento apresentavam deficiências 
mais ou menos graves, tais como 
malformaçôes nos pés e na coluna, 
bem como doenças cardiacas 
congénitas. Em comparaçâo, as 
taxas de malformaçôes em filhos 
de mulheres que nâo consomem 
ecstasy é muito mais baixa; très por 
cento. Estas sào as conclusôes de 
um estudo publicado na ultima 
ediçâo da revista The Lancet por 
um grupo de investigadores do 
National Teratology Information 
Service, de Newcastle-upon-Tyne, 
na Grâ-Bretanha. 
Jâ se sabia que as anfetaminas 
causavam malformaçôes em 

animais. Nas mulheres e nos seus, 
fetos, porém, os efeitos da droga 
eram uma incôgnita. Normalmente 
usada como "droga de recreio", o 
ecstasy actua como alucinogénio e 
estimulante. 
O estudo nâo teve a abrangêneia 
suficiente para provar que existe 
mesmo uma ligaçâo directa entre a 
droga e as deficiências, mas os 
autores do estudo conCluem que 
"estes dados inicias sâo 
importantes", apesar de ainda nâo 
saberem définir a maneira exacta 
de actuaçâo do ecstasy no processo 
das malformaçôes. "Sabemos que 
muitas mulheres tomam a droga 
sem saberem que estâo grâvidas. A 
mensagem que queremos 
transmitir é a de que se desconfiam 
que estâo à espera de bébé, o 
melhor é deixarem de tomar 
ecstasy", disse Patricia McElhatton, 
coordenadora do estudo. 
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Estudo mostra que pessoas mais velhas desempenham tarefas 
intelectuais corn pericia, mas com outros circuitos neuronais 
Talvez nâo seja propriamente uma 
novidade, mas agora hâ uma base 
cientifica para descrever o fenômeno. 
O cérebro, como o seu "dono", 
envelhece e sofre a 
deterioraçâo que 
acompanha a passagem do 
tempo. Mas a idade 
também traz sabedoria. 
Um estudo realizado por 
investigadores do Rotman 
Institute do Baycrest 
Centre for Geriatric Care 
de Toronto, em 
colaboraçâo corn a 
universidade local e a de 
Massachusetts, permitiu 
verificar que as pessoas corn mais 
idade podem desempenhar as mesmas 
tarefas intelectuais que os jovens. Sô 
que usam diferentes regiôes do 
cérebro para o fazer. Um truque, que 
talvez seja a tal sabedoria. Os au to res 
da pesquisa, cujos resultados foram 
publicados no jornal da especialidade 
Current Biology, afirmam que "o 
cérebro envelhecido é mais elâstico do 
que possamos pensar". 
De acordo corn um dos investigadores 
envolvidos no estudo, Randy 

McIntosh, que é também professor no 
departamento de psicologia da 
Universidade de Toronto, "se os 
cérebros idosos sâo capazes de 

encontrar formas de 
compensar o declinio 
cognitivo, isso poderâ ter 
implicaçôes muito 
intéressantes para a 
reabilitaçâo das funçôes da 
memôria". 
Dez jovens adultos, entre os 
20 e os 30 anos, e nove 
pessoas mais velhas, corn 
idades compreendidas 
entre os 60 e os 79, 
participaram numa 

experiência em condiçôes idênticas. A 
todos eram mostrados testes visuais de 
curta duraçâo enquanto a sua 
actividade cerebral era monitorizada 
por meio de tomografia por emissâo 
de positrôes (PET). 
Corn esta técnica de visualizaçào da 
actividade cerebral in vivo, os 
investigadores mediram o fluxo 
sanguineo nas diferentes regiôes do 
cérebro, o que permitiu visualizar as 
que "se acenderam" durante o 
desempenho da tarefa de memôria 

que lhes era pedida. 
Os participantes observavam 
padrôes de pares de linhas verticais 
num ecrâ de computador e tinham 
de dizer quais os que tinham a 
maior frequência espacial. Depois 
de verem cada par, faziam a 
escolha. Os investigadores 
mediram a capacidade de cada 
participante para discriminar os 
estimulos corn intervalos de meio 
segundo e de quatro segundos. 
Os resultados mostram que tanto 
os participantes mais novos como 
os mais velhos desempenharam a 
tarefa igualmente bem. No entanto, os 
sistemas e os circuitos neuronais 
utilizados diferiram entre os mais 
novos e os mais velhos. Ao mesmo 
tempo que se registou alguma 
sobreposiçâo das regiôes occipital, 
temporal e pré-frontal inferior do 
cortex, a comunicaçâo neuronal entre 
estas regiôes era mais fraca nos 
individuos mais idosos. 
Para compensar aquela comunicaçâo 
mais débil, o cérebro disponibilizou 
outras areas do cérebro, como o 
hipocampo, para participar na tarefa. 
Foi esta utilizaçâo do hipocampo que 

Os cérebros mais velhos desenvolvem 

estratégias para desempenkarem tarefas de 

memôria corn a mesma ejîciência da juventude 

fascinou os investigadores. Esta area 
do cérebro é utilizada para tarefas de 
memôria muito mais complicadas, 
como é por exemplo aprender a parte 
de uma personagem de uma peça de 
teatro de Shakespeare. 
O grupo de investigadores que 
participou no estudo pretende agora 
verificar quais sâo os limites naturals 
do cérebro para este tipo de 
reorganizaçâo e perceber até que 
ponto esses limites podem ser 
estimulados e ultrapassados. 
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A sua atençâo gira em torno do seu 
lar e das suas propriedades. Uma 
viagem curta poderà ser necessaria 
para obter esclarecimentos legais. 
Natives de Gémeos, Virgem e 
Sagitario actuam no cenàrio. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Os natives de Leào esta semana terâo 
as atençôes todas, quer no trabalho 
quer fora dele. Aproveite a onda de 
positivisme o melhor que puder. 
Cuidado com um native de gémeos, 
este vai-lhe mostrar o outre gémeo 
que tem dentro dele.  

SAGITÀRIO indagado a respeito de 
22/11 a 21/12 jardinagem, raizes e vitaminas. Nâo 

I esteja desprevenido, mas se nâo SI souber as respostas, admita a sua 
I ignorâneia. Um native de Escorpiâo 
I vai ter muito a ver corn isso. 

A sua atençâo estarà voltada para o 
lar, mùsica e valores bâsicos. Os sens 
irmâos entrarâo em contacte consigo 
para falar de diferenças monetârias. 
Esta semana sera de grande agitaçâo 
no campo do amor, aventure-se e verâ 
que tudo ira correr como deseja.  

Concentre-se em parcerias, estado 
civil e na habilidade de melhorar a 
sua imagem pùblica. Deixe que os 
outres saibam que voeê entende de 
problemas financeiros. Acredite em 
si prôprio e siga em trente corn 
determinaçâo.  

Esqueça o passade, recomece, deixe 
que os outres saibam que se cansou 
de os seguir. A sua independência, 
criatividade e o seu espirito pioneiro 
estarâo sempre em primeiro lugar e 
nâo deixe que outros digam o oposto. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Mantenha-se atento nos négociés, 
nâo assine nada sem ter a certeza do 
que esta a fazer. Ria dos seus 
defeitos e esteja atento à sua 
curiosidade intelectual. Faça 
perguntas e insista na obtençâo de 
respostas. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

BALANÇA Esclareça as suas disputas 
23/9 a 22/10 relacionadas corn as finanças. 

Aproveite para ouvir mùsica em 
casa. Transforme qualquer 
tendência de remoer os seus 

^ ^ ^ pensamentos em meditaçâo 
positiva. 

AQUÀRIO pelo quai voeê esperava para 
acontecesse vai tomar-se 

realidade mais rapide do que pensa, 
F ^ r I O reconhecimento do seu trabalho 

I aumentarâ. Natives de Touro, 
il |! Balança e Escorpiâo figuram nesse 

C^RANGUEJO Ira estar no lugar certo no 
momento exacte, no aspecto 

~  ^ romântico. O relacionamento esta 
intense e cheio de paixâo. A 

is» ««I, altura esta propicia a uma 
(segunda) lua de mel. 

ESCORPIÂO o seu parceiro nâo lhe tem dado 
muita atençâo, mas nâo se preocupe 
pois O ûnico problema é mesmo a 
falta de tempo. No trabalho, 
rnantenha o pé firme e continue a 

"W mostrar a suas capacidades 
profissionais. 

Aproveite este momento de 
privacidade porque ele é temporârio. 
Uma conversa corn um amigo vai ser 
extremamente gratificante. Tente ser 
realista e nâo tenha medo de se abrir 
corn esse amigo, verâ que sô vai 
ganhar corn isso. 

mwm CRIIZADAS 
HORIZONTAL 
1-Sepultura;instru- 

mento musical.2-Rio 

português;assim se- 

ja.3-Terra de mol- 

ros;sxmb.quîm.do as 

tato.4-Antigo peso 

de 15 quilos;pau de 

charrua.5-Interj.u- 

sada ao teiefone; 

convocar.6-Laço a- 
pertado;fruto sil- 

vestre;larva do 

queijo.7-Rio da Rû^ 

sia ; répété ;particu- 

la afirmativa do 

dialecte provençal. 

8-Torna a niastigar; 
sopé.^-Sépara;amar apaixonadamentë.10-Nota musical;exa- 

mina corn atençâo.ll-Vivenda;nome de mulher.12-Guardara 

silênelo;expressâo. 

VERTICAL:-l-Nêspera.2-Ave de rapina;arma de guerra;adv. 

de lugar.3-Saliaoira;contrârio à moral.4-Grosseira;sâ. 

5-Detesta;brisa.6-Governanta;Base Aérea Portuguesa,7- 

Acredita;nome de mulher.8-Nota musical;linguagam obscu- 
ra.9-Estimara;amolgar.10-Reconquista;estéril.11-Prefi- 

xo;fragmente de louça quebrada;alas.12-Ave de rapina. 

SOLÜÇAO NA HORIZONTAL * aseaj î EJivxeo— 

*EpvÎBÎBSE3-x|*BSTXEUEÎ3JîO-0T'aeaopetBxosi-g-HîvqvtBU 
-TmiTg-g • 30 î B J3XX î xqo-l • eoe t eromB 5 0N-9 * rBmeqD 1 oqs 10~S ‘ 

-or 3 î BqorrB-t; • 31 qv î BiDBrr OK-E ' uomv î B î BOQ-^ 'CIT JBXO ; BduiBO-x 

Embora estas duos images pareçam 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Unfl JOVtM CAHTORfl 

O grupo di@i:;Gioastic8 Ritmica 

dpmentst o seu primciro 
cspcctaculo no dia *****"SéB 

6 de Novembro de i999 
nn Cnsa do AIcntcjo 
de Toronto. 

Dia 6 de Novembro participe iini 
dnico espectdculo de Gijta&tica 
Ritmica na comunidade toripnii 

Chama-se Suzane Campos da 
Silva, tern 17 anos de idade, 
um tanto ao quanto timida fora 
do palco, mas quando o pisa 
a timidez evapora-se. 

Desde pequena que 
adora mùsica e diz que 
“Os meus pais, quando 
eu era pequenina, diziam 
que a ùnica maneira de 
eu me deixar de dormir 
era ouvir mùsica. Desde 
entâo o amor que tenho 
pela mùsica tem crescido 
comigo e acompanha-me 
em todos os momentos 
da minha vida”. 

Milénio- Quando é que começaste a 
dedicar-te ao canto? 
Suzane - Comecei a cantar nos coros 
da escola, andava eu na terceira 
classe, e também nos coros da Igreja. 

Suzane em actuaçào no 

Sporting Clube Português 
de Toronto  

M - Agora, jâ mais madura, como é 
que estas no aspecto de espectâculos? 
S - Tem sido uma evoluçâo 
significativa desde a altura que 
participei no festival da cançâo da 
Aliança. Desde entâo, tenho sido 
convidada a actuar em vârios clubes 
da nossa comunidade. 
M - Desde que iniciaste esta tua 
carreira, quai tem sido o apoio que 

Suzane, junto do Présidente do Clube 
Portiques de Mississauga e de um dos membros 
do rancho folclôrico da clube. 

tens recebido? 
S - Tenho recebido bastante apoio da 
minha familia, da comunidade em 
gérai incluindo clubes e associaçôes 
que me têm recebido muito bem. Os 
artistas da comunidade têm-me 
ajudado bastante através do seu 
apoio. Gostaria de deixar um 
agradecimento especial ao Zé Perdra 
e Ilidio Vilela, pois foram eles que me 
incentivaram a entrar neste campo. 
M - Como considéras o teu estilo de 
mùsica? 
S - O estilo de mùsica é diferente 
dependendo da lingua em que canto. 
Em inglês, gosto mais de cantar um 
tipo de mùsica mais suave e 
romântica como a Celine Dion e a 
Mariah Carey. Em português, gosto 
mais de mùsica alegre, mais mexida. 
M - Em que lingua préférés cantar? 
S - Adoro cantar nas duas linguas. E- 
me muito dificil 
escolher entre as duas. 
M - Que pianos tens 
para o futuro, nâo sô no 
campo da mùsica? 
S - Antes demais, penso 
que os estudos sâo mais 
importantes, por isso, 
acabar, para jâ, a escola 
secundaria e seguir um 
curso superior. No 
aspecto musical, espero 
lançar um CD, mas nâo 
quero apressar as coisas. 

pois acho que é preferivel fazer um 
trabalho corn mais calma para que 
possa sair corn mais qualidade. 
M - Tens alguma actuaçào prevista 
para breve para a quai queiras 
convidar a comunidade? 
S - Sim. No dia 13 de Novembro, 
estarei na Casa da Madeira para a 
Noite de S. Martinho e gostava 
imenso de ver a comunidade 
présenté. 
M - Mensagem. 
S - Sejam actives, dêem o vosso 
contribute para a comunidade. 
Entendam-se uns corn os outres e 
sigam os vossos sonhos, nâo deixem 
para amanhâ o que podem fazer hoje. 

Para a Suzane desejamos-lhe muito 
sucesso na vida, que faça as escolhas 
certas e que nunca pare de cantar! 
Continua os teus sonhos! 

Medicos Nâo Sabem Tirar "Piercings" Aos Doentes 
Se quem nâo é adepto da moda do "body piercing" 
se arrépia ao ver argolas C: pinos espetados em zonas 
tâo sensiveis como a lingua, ; as :sobrancelhas, os 
mamilos ou até mesmo os ôrgâos sexuais, imagine- 
se o que nâo passarâ um médico da urgêneia 
quando tem de tirar aquelas coisas de metal a um 
doente que chegou ao banco inconsciente. Embora 
retirar estes berloques de metal seja simples - basta 
desenroscar num determinado ponto -, quem nâo 
souber como se faz pode perder horas a tentar 
descobri-lo. E a maioria dos medicos dos serviços de 
urgêneia nâo faz ideia nenhuma de como tirâ-los, 
coneluiu um estudo publicado por um médico 
britânico numa revista de medicina. 
Dos 28 médicos do serviço de urgêneias 
inter rogados, apenas seis sabiam c omo abrir ; os 
tipos mais populares destas bijuterias, que sâo 
cravadas na pele. Os outros propunham 
procedimentos totalmente desadequados e 

traumatizantes - como cortar a pele à volta dos 
“piercings". 
Mas, por vezes, os prôprios objectos de metal sâo o 
que leva o paciente à urgêneia. Os "piercings" 
aumentam o risco de transmissâo de doenças 
contagiosas - como a sida e a hepatite - e estâo 
assGciados a vârios outros tipos de infecçôesy quer 
locâlizadas quer generalizadas. "Mesmo uma 
pequena infecçâo pode provocar uma infecçào 
generalizada do sangue [septicemia]", comentou 
Khanna. O artigo da équipa de Khanna realça 
também a necessidade de ; os médicos se 
pronunciarem sobre as formas mais extremas de 
"piercing" usadas nos ôrgâos genitais masculinos e 
féminines que, dizem, podem ser considerados uma 
forma de mutilaçâo sexual. 
Segundo a équipa, o Governo britânico estâ a 
preparar legislaçâo para regulamentar os tipos de 
"piercing" permitidos. 
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médico 

As doenças venéreas, isto é: 
as doenças infecciosas cansadas 
por contacta sexual, foram 
ao longo dos séculos, 
um dos maiores flagelos 
da humanidade, causadoras 
de infertüidades, 
incapacidades, ulcéras 
horrorosas e morte prematura. 

Assim como a prostituiçâo jâ foi 
chamada a profissào mais antiga do 
mundo, também por um processo de 
relaçâo, ou melhor, de relaçôes, as 
doenças venéreas poderiam ser 
consideradas as doenças mais antigas 
do mundo. A origem latina e pagâ da 
palavra venérea, referente a Vénus, a 
deusa romana do amor, é uma das 
mais antigas e vernâculas da nossa 
lingua, pois remonta às origens do 
nosso idioma. Hoje as doenças 
venéreas passaram a ser conhecidas 
pelo nome de DTS, iniciais de 
doenças transmitidas sexualmente; 
ou STDs, iniciais de “sex transmited 
diseases “, em inglês. Estas doenças 
continuam a ser um grande 
problema de saùde püblica. 
Nos séculos passados, e principio 
deste século, a sifilis, uma doença 
venérea causada por uma bactéria 
em forma de espiral pertencente à 
familia das espiroquetas, era muitas 
vezes a causa de morte prematura 
daquelas que, para sobreviver, 
trabalhavam no negôcio do sexo. 
Depois, jâ incapacitadas, para 
combater a sua doença de trabalho, 
submetiam-se a tratamentos corn 
produtos tôxicos, os compostas de 
mercùrio conhecidos por arsenicais, 
que ao matar as bactérias da sifilis 
também causavam efeitos tôxicos 
corn sequelas graves e permanentes 
nas suas vitimas. Mas eram sobretudo 
os clientes, os homens que em grande 
numéro utilizavam os serviços de 
alguma mulher sem sintomas, mas jâ 
infectada corn a bactéria maldita, que 
iam predominar nas estatisticas dos 
sifiliticos. 
Corn O advento da penicilina a sifilis 
deixou de matar, mas ainda hoje 
existe, a infectar sobretudo aqueles 
que utilizam de forma desprevenida 
os negôcios do sexo. Também a 
gonorreia, causada pela bactéria 
neisseria gonorreia, vulgarmente 
conhecida por doença de 
esquentamento, e caracterizada no 
homem por um corrimento espesso 
na saida da uretra, tem geralmente a 

mesma origem sexual, e estâ algumas 
vezes associada à sifilis. A gonorreia 
foi, até hâ pouco tempo, a doença 
venérea mais frequente. 
Embora a sifilis e a gonorreia tenham 
diminuido dramaticamente desde os 
fins da década de 1980, 
provavelmente devido ao medo e 
terror da nova doença venérea, a 
SIDA, que levou pelo medo, a uma 
melhor forma de prevençâo das 
doenças de contacto sexual, a 
infecçâo causada pela bactéria 
clamidia continua a infectar muitos 
homens e mulheres. Sô no Canadâ hâ 
113 casos conhecido por cada 
100.000 pessoas. Como esta infecçâo 
permanece na maioria dos casos sem 
dar sintomas, a sua incidência na 
populaçâo é muitissimo maior do 
que as estatisticas. A maioria dos 
infectados pela clamidia sâo as 
mulheres jovens, 
sexualmente activas, 
entre os 15 e os 29 anos 
de idade. 
Também estes grupo, 
corn 69% de todos os 
casos é, nos nossos dias, o 
mais frequentemente 
afectado pela bactéria da 
gonorreia, na maioria das 
vezes sem sintomas, 
causando a propagaçâo 
involuntâria da infecçâo 
entre as camadas mais 
jovens da populaçâo 
adulta. 
O grande problema corn 
estas infecçôes 
silenciosas é que elas 
podem originar mais 
tarde situaçôes perigosas 
como a doença 
inflamatôria dos ôrgâos pélvicos, o 
cancro do colo uterino, a 
infer tilidade involuntâria, ou a 
gravidez ectôpica, (gravidez fora do 
utero). As doenças de transmissâo 
sexual, Dts, sâo de longe, a maior 
causa de infertilidade feminina. 
E um erro considerar o homem a 
maior vitima das doenças venéreas 
pelo simples facto de ser ele o maior 
queixoso de infecçôes sexuais, ou de 
ser considerado mais promiscuo nas 
relaçôes fora do casamento. A maior 
vitima destas doenças é sem dûvida a 
mulher, onde estas infecçôes podem 
permanecer silenciosas. As bactérias 
neisseria gonorreia e clamidia 
tracomatis, ou o virus herpes 
simplex, podem permanecer no colo 
do ütero por muitos anos, e formam 
um reservatôrio silencioso, capaz de 
infectar nâo sô o parceiro sexual, mas 

também o filho bébé ao passar, 
durante o parto, pelos ôrgâos 
infectados da mâe. As cervicites, 
infecçôes do colo do ûtero, 
geralmente nâo produzem 
corrimento ou outros sintomas. É por 
isso que todas as pessoas em risco, 
sobretudo as mulheres solteiras e 
sexualmente activas, devem fazer um 
exame pélvico anual; nâo sô para 
fazerem o teste Papanicolau para 
prevençâo précoce do cancro do colo 
uterino, mas também para fazerem a 
detecçâo précoce de uma possivel 
infecçâo cervical uterina, que na 
populaçâo jovem é muito mais 
frequente do que o cancro. 
As vaginites, infecçôes da vagina, 
algumas delas causadas por 
tansmissâo sexual, sâo bastante 
frequentes mas geralmente dâo sinal 
através de um corrimento. 

O aspecto do corrimento 
pode ser espesso, queijoso, 
leitoso, espu-moso, ou corn 
cheiro intenso, dependente 
do micrôbio envolvido. 
Como sâo facilmente 
sentidas, visiveis ou 
ofensivas ao cheiro, sâo 
geralmente tratadas 
prontamente, e nâo 
representam grande perigo 
nas propagaçôes sexuais. 
O herpes genital, 
extremamente comum na 
populaçâo da América do 
Norte, calcula-se que 
infecta uma em cada cinco 
pessoas. O virus do herpes 
genital é expulso das 
pequenas vesiculas e 
ulcéras dos ôrgâos sexuais 
infectados, de forma 

intermitente, sobretudo no inicio da 
infecçâo. O perigo do homem 
transmitir à mulher, durante a 
gravidez, uma infecçâo de herpes, é 
muito mais grave porque este virus 
pode originar uma doença bastante 
perigosa no bébé: o herpes congénito. 
Todo o homem que teve relaçôes 
sexuais corn outra mulher deve usar 
uma protecçâo, corn 
“camisa de vénus”, se 
tiver relaçôes corn a 
esposa grâvida de seis a 
nove meses. Outro virus 
que pode ser transmitido 
por contacto sexual é o 
virus do papiloma 
humano (PHV). Ele 
pode originar cravos, os 
papilomas, nos ôrgâos 
genitais ou no orificio 
anal. Embora de 

tratamento fâcil, mas sô das lesôes 
visiveis, a importância deste virus estâ 
relacionada corn o aparecimento de 
tumores, que corn os anos se podem 
transformar em cancro. O teste 
Papanicolau anual é ainda mais 
importante em mulhers afectadas 
corn PHV. 
Sô existem dois métodos de prévenir 
a infecçâo sexual: evitar quando nâo 
se tem a certeza de imunidade, ou a 
impermeabilizaçâo aos inicrôbios. 
O primeiro método é muitas vezes 
dificil porque obriga o homem, ou 
mulher, a um comportamento 
contrârio aos desejos ou necessidades 
do seu prôprio corpo. O segundo 
método, de uso secular para a 
prevençâo da gravidez, conhecido 
pelo povo como camisa de vénus, 
adquiriu nos tempos modernos uma 
importância fundamental para a 
preservaçâo da saùde pùblica. O 
nome popular, “camisa de vénus,” 
uma referência a vénus, a mitolôgica 
deusa do amor, e à camisa, uma peça 
de vestuârio que se usa para 
protecçâo do corpo às asperezas dos 
elementos, é na minha opiniâo um 
nome bem mais significativo do que o 
de preservativo ou condom, palavras 
de um português confuso, ou 
estrangeirado, algumas vezes usados, 
ou para os quimicos que se pôem nos 
produtos enlatados para os preservar, 
ou no segundo caso às abreviaturas 
dos andares, ou condominios, da 
propriedade horizontal. 
A camisa de vénus, essa membrana 
artificial, tâo frâgil, mas ao mesmo 
tempo tâo poderosa, melhor para a 
prevençâo de doenças de transmissâo 
sexual do que qualquer antibiôtico 
moderno conhecido, tem, tanta na 
sua propriedade de barreira na 
transmissâo horizontal de micrôbios 
no acto de vénus, como na sua 
postura vertical para o bem estar da 
saùde social, uma importância 
inigualâvel. 
Pela sua grande importância, tanto 
histôrica como actual, bem merecia 
um monumental 
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STARIIGHT15 anos de ritmo e amizade 
Os componentes do 

conjimto STARLIGHT 
estâo de parabéns. No 

proximo dia 13 de 
Novembro, no 

Ambience Hall, 
comemoram com 

um jantar de 
confraternizaçâo, 

baile e variedades corn 
Isabel Sinde e Crystal 

Pontes, 15 anos de 
actividade artistica. 

Com certa emoçâo o lider da banda, 
Tony Melo, falou-nos dos 15 anos de 
trabalho, convivio e êxito. 
-Recordo bem o primeiro bailarico... 
A estreia foi no Royal Restaurant, em 
Toronto, em Setembro de 1984. 
Depois, foram tantas as actuaçôes que 
nâo dâ para lembrar... 
-Começaram logo corn cançôes 
originals misturadas corn grandes 
sucessos, nâo é verdade? 
-Sim, procuramos logo mostrar coisas 
nossas, para nâo sermos apenas 
copiadores. Corn trabalhos da minha 
autoria e colaboraçâo dos colegas, 
gravamos dois 45 rotaçôes, o primeiro 
corn as cantigas "Olâ, Portugal" e 
"Angie" e, mais tarde, "Brasil" e "Dia 
dos teus anos". 
-Também participaram no Festival da 
Cançâo CIRV-fm...? 
-Claro, concorremos corn a cançâo 
"Apagar a dor", que conquistou o 2o. 
lugar... Isto em 1990. 
-Depois veio a era dos CD's e vârios 
êxitos? 
-Sim, felizmente. No primeiro CD 
regravamos o "Olâ, Portugal" e, o 
grande êxito "A vida esta prêta". Este 
trabalho consagrou-nos junto do 
pùblico e fez corn que os Orgâos de 
Informaçâo começassem a notar a 

nossa existência... A CIRV-fm, por 
exemple, ajudou-nos bastante! 
-A partir dai nunca mais pararam... 
-Nâo, passâmes a gravar todos os 
anos.-Disse Tony, interrompendo o 
nosso raciocinio.- Gravamos os CD's 
"A nossa gente", "Meu amor antigo", 
"Mâe-amor", o "Melhor do Starlight" 
com o tema daquela altura, 
"Temporal nos Açores", depois o "Pai 
Santo", e, o ultimo, "O reino das 
crianças"... 
-Receberam aliâs Discos D'Ouro de 
alguns desses trabalhos? 
-Sim, sim. Recebemos jâ très Discos 
D'Ouro, da América do Norte e 
também de Portugal. 
-Por onde têm actuado? 
-Naturalmente América e Canada, na 
Regiâo Autônoma dos Açores, de 
onde somos naturals, Venezuela, 
Coraçau, Bermuda, etc... 
Estâmes a preparar uma digressâo ao 
Continente português para o proximo 

Verâo. 
-Novos trabalhos? 
-Estou agora a preparar umas cançôes 
relacionadas corn crianças para um 
trabalho em bénéficié da World 
Vision Canada, iniciativa da CIRV e, 
também, a preparar uma nova 
gravaçâo... Vamos a Sâo Miguel à 
inauguraçâo do novo Porto de Pesca 
da Ribeira Quente em 2000, por isso 
estâmes a preparar umas surpresas. 
Vamos trabalhar corn calma! - 
Finalizou, confiante. Tony Melo. 
-15 anos juntos, com. apenas duas 
substituiçôes, nâo é verdade? 
-Assim é, dos fundadores do 
STARLIGHT apenas saiu um dos 
irmàos Furtado por razôes 
profissionais e, pelas mesmas 
circunstâncias, deixou-nos o 
madeirense Jorge Carvalho... 
-Portante, quem sâo os elementos do 
Starlight nesta altura? 
-Os irmâos Frank e Louis Furtado, o 

Danny Vieira, o Jerry Cabral, o 
ültimo a entrar, e eu prôprio... 
-Tem havido dificuldades no convivio 
entre vos? 
-Nâo, sô aquelas diferenças de opiniâo 
nesta ou naquela cantiga, o que é 
salutar. De reste, sô as dificuldades 
inerentes ao crescimento da Banda 
que, tem como obstâculo maior, os 
empregos de cada elemento que, por 
vezes, obriga a que nâo possamos ir 
em digressâo a outres paises... O 
grupo ainda nâo foi ao Continente 
por causa das profisôes de cada um. E 
dificil conciliar as profissôes corn as 
saida^ da Banda... Mas, lâ vamos 
ultrap'assando essas dificuldades. Até 
jâ cantei corn "play-back" por total 
impossibilidade do Starlight 
apresentar-se. 
-Fala-nos da festa? 
-E jâ dia 13 de Novembro, no 
Ambience Hall... Um jantar servido 
pelo amigo Victor Coûte e que conta 
corn a presença da Isabel Sinde e da 
Crystal Pontes, vinda de Winnipeg. 
Claro, nos iremos actuar corn mûsica 
para alegrar a festa e para os que 
queiram dançar... Quem quiser 
bilhetes pode contactar comigo pelo 
telefone: (416) 543-0263. 
-As vossas festas têm constituido 
sempre um grande sucesso, estâs de 
acordo? 
-Graças a Deus, o pùblico tem-nos 
ajudado bastante! O pùblico, os 
amigos, os Orgâos de Comunicaçâo 
Social, enfim, nâo temos razâo de 
queixa. 
A todos estâmes muito gratos. 
Corn os nossos parabéns pelo 
aniversârio e o desejo de muitos mais 
êxitos, deixamos o atarefado Tony 
Melo, para que pudesse continuar a 
venda e réserva de bilhetes para a 
festa de aniversârio e ultimar os 
sempre trabalhosos preparatives que 
antecedem o acontecimento. 
Pela nossa parte, como sempre, 
ficamos ao dispor e, dia 13, lâ 
estaremos para participar e colaborar 
no que for preciso. 

JMC 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

üAceitam-se todos os tipos de seguros ifAbertos à mite (Terças e Quintas) 
•ùrParqtte de estacionamento nas traseiras ikFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 78'7”889'7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

ImobUtérfo & Rea/ Estate tne 

A escolha certa para a 
compta e venda da sua casa 
^ (416)536-4194/1-800-876-3102 É 
^1603 Dundas St, W.,Toronto 
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Gozinha 
Portuguesa 
BRANDADADE 

BACALHAU CON TO 
Para 4 Pessoas 

0,5 kg de batatas! 
Sal e pimenta q.l 
0,5 kg de bacalhai 
7 tomate maduro 
2 gemas A 
2,5 dl de notas/- 
Manteiga para untar^ 
10 g de queijo ralado ^ 

Leve a cozer as batatas em sn 
temperada com sal, depois 
escorra-as e reduza-as a puré. 
Coza igualmente o bacalhau, 
limpe-o de peles e espinhas e 
desfaça-o como para pastéis de 
bacalhau. Misture o puré de batata 
com o bacalhau e o tomate 
previamente escaldado, limpo e 
picadinho. Junte as gemas e as 
natas e bata tudo muito bem. 
Rectifique de sal e tempere com 
pimenta. Deite o preparado numa 
telha ou tabuleiro, previamente 
untados com manteiga, e polvilhe 
com o queijo ralado. Leve a fomo 
médio (60®), cerca de 30 minutes, 
até alourar bem. Sirva de imediato. 

Tarte deNozes 
INGREDIENTES: 

300 gr. de nozes 
300 gr. de açûcar 
100 gr. de manteiga ou margarina 
4 ovos 

PREPARAÇÀO; 

Moer as nozes bem moidas, depois 
bata-as bem na batedeira juntamente 
com o açûcar, a manteiga ou 
margarina. Juntam-se os ovos 
batendo bem. Quando tudo estiver 
bem misturado juntam-se as nozes. 
Vai ao forno bem quente por 30 
minutos em forma forrada com folha 
de aluminio, untada com manteiga e 
pulverizada com farinha, (note untar 
a folha de aluminio). Deixa-se 
arrefecer bem, e cobre-se com creme 
de chantilli ou creme de natas. 

Bon Apetit 

O Chefe /(Asdrûbal) 

- Natal da Criança, dia 18 de Dezembro, 
entre as 17 e 19 horas, na Casa do 
Alentejo, uma organizaçâo conjunta da 
Casa do Alentejo e Cirv Radio. 
Informaçôes: (416) 537-7766. 

- Continuaçâo da Assembleia-G^ral 
Ordinaria para eleiçâo dos corpos 
gerentes para 1999/2000, no Sporting 
Clube Portug^ês de Toronto, Domingo 7 
de Novembro,às 17 boras. 

- A Academia do Bacalhau de Toronto, 
realiza a sua reuniâo anual para a eleiçâo 
da nova direcçâo, no prôximo dia 26, no 
Ontario Club, pelas 19,30 boras. 
Informaçôes: (416) 594-7224. 

- Com o apoio do Ontario Ministry of 
Citizenship, Culture & Recreation e da 
Camara Municipal de Toronto, o 
Centennial Recreation Centre, convida as 
mulheres interessadas, a fazerem parte do 
seu grupo de lazer, cujas reuniôes vào 
acontecer em Setembro e Dezembro entre 
as 18 e as 20 horas e onde poderâo expor 
ideias e tentar ating^ objectivos comuns. 
Informaçôes: (416) 652-INFO. 

- Amanhâ, penûltimo dia da celebraçâo do 
25® aniversàrio do C. P. de Mississauga, 
havera um porto de honra pelas 19 horas, 
seguindo-se, pelas 21,30 horas uma 
Grande Noite de Fado, com os au^istas de 
Portugal, Rodrigo Costa Félix, Arminda 
Alvernaz, Joâo Veiga (guitarra) e Paulo 
Valentim (viola).: No sabado, Jantar e baile 
com o conjunto Olà Old. 

- A Casa do Alentejo apresenta um 
espectdculo de g^âstica Ritmica, no 
sdbado dia 6, pelas 19 horas. 

-Jantar de convivio familiar a favor das 
obras da igreja de S. Roque em Sao 
Migmel, Açores, no sabado dia 6, no 
Resurrection Hall, pelas 19 horas. 
Informaçôes: (416) 366-4931. 

- Baile da Matança, Com jantar e o 
conjunto Universal, no Graciosa 
Community Centre de Toronto, sabado 
dia 6, pelas 19,30 horas. 

- A Federaçâo dos Empresarios e 
Profissionais Portugueses de Toronto, 
relembra que os requerimentos para 
obtençâo de boisas de estudo, para 
estudantes de descendência portuguesa, 
deverâo ser entregmes até ao proximo dia 
8 de Novembro. A distribuiçâo efectua-se 
no prôximo dia 20 deste mês. 

- A Associaçâo Cultural do Minho realiza 
aFestadé Sâo Martinho, no Sâbado 13 de 
Novembro, corn jantar, o Rancho da ACM 
e o conjunto Tahu. Informâmes: 781-9290. 

Restaurante português nécessita de 
cozinheira. Entrada imediata. 
TEL: 532-2266 

Instituiçâo bancària nécessita de 
funcionària em regime de part-time com 
experiência de computadores. 
TEL: 533- 

Precisa-se de pessoal para trabalhar em 
ferro. TEL: 236-2662 

Precisa^e de secretària que fale inglês e 
português. Algum conhecimento de 
computadores necessârio. 
TEL: 516-9225 

Companhia de limpeza de pessoal para 
area de Toronto e Brampton. 
TEL: 769-7293 

Companhia de metalurgpa nécessita de 
serralheiros corn ou sem experiência. 
TEL: 604-8711 e fale corn Mario, Nelo ou 
Rui Campos. 

Companhia portuguesa précisa de 
carpinteiros com pelo menos 5 anos de 
experiência para fazer portas e janelas. 
TEL: 663-4672 ou dirija-se pessoalmente 
ao 40 Martin Ave. em Norte York 

Precisa-se de barbeiro ou cabeleireira 
corn experiência em regime part-time ou 
full-time. 
TEL: 534-0176 

Companhia de limpeza nécessita de 
homens com experiência com mâquinas 
enceradoras e limpeza de carpetes. 
TEL: 925-8901 e fale com Tony Pereira. 

Precisa-se de pessoal corn experiência em 
tratamento, corte e polimento de 
màrmore ou granito. Bom salàrio. 
TEL: 534-5155 e fale corn Amilcar. 

Companhia de construçâo nécessita de 
pedreiros e de operador de empilhadora. 
TEL: 762-5947 

Precisa-se de empregada de balcâo corn 
ou sem experiência. 
TEL: 539-0630 

Precisa-se de carpinteiros corn ou sem 
experiência. TEL: 767-3890 depois das 
7pm.     

rrecisa-se de pessoa para lavar carros. 
TEL: 503-0041 

!!^pmpanhia de materials de construçâo 
preêisa.^ condutor cqm licença de 
conduçâo 
TEL: 532-4356 e fale corn Gil. 
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0 piloto canadiano 

Greg Moore 
encontrou a morte a 354 km por hora 
O que prometia ser um dia de 
festa para o novo campeâo da 
Formula CART, e à "entrada" 
para a corrida de Fontana a 
vitôria final poderia sorrir a dois 
pilotos - Montoya ou Franchitti -, 
tornou-se num enorme pesadelo, 
quando na 10° volta à pista 
californiana (a que proporciona 
médias mais altas de todas as que 
compôem o campeonato), Greg 
Moore perdeu o controlo do seu 
monolugar na curva 2 da oval, 
embatendo no muro interior a 
cerca de 354 km/hora. Um 
choque de tamanha violência que carro embateu na sua scooter, 
nem o pronto socorro prestado ao De apenas 24 anos, Greg Moore 
piloto canadiano o salvou de uma cumpria a terceira época na Formula 
morte justificada pelas inûmeras CART, tendo jâ vencido por cinco 
lesôes cerebrals. Ironia do destino, ocasiôes. 

Moore esteve em düvida para a prova 
na pista de Fontana, em virtude de ter 
fracturado um dedo de uma das 
mâos, na sequência de um acidente 
sofrido no "paddock", no quai um 

"Lamento dever anunciar que o piloto 
Greg Moore foi considerado morto 
no hospital de Loma Lima, vitima de 
lesôes na cabeça", afirmou Steve 
Olvey, médico do campeonato CART. 
Tratou-se da segunda morte em 
menos de dois meses. Aquando da 
passagem por Laguna Seca, o 
uruguaio Gonzalo Rodriguez 
também sucumbiu às graves lesôes 
cerebrals contraidas no despiste 
sofrido nos treinos para a corrida. 
Dado o trâgico acidente de Greg 
Moore, a conquista do titulo de 
campeâo, por parte de Juan Pablo 
Montoya, bem como a vitôria de 
Adrian Fernandez - 250 voltas à 
média de 276,2 km/hora -, passaram 
para segundo piano. Apesar de ter 
terminado corn o mesmo nümero de 
pontos do que Dario Franchitti - 
apenas 10° na corrida de Fontana -, o 
piloto colombiano assegurou o 
"ceptro" graças ao facto de ter vencido 
maior nümero de corridas. 

B0AVIS1A DESPEDE-SE 
DA IIGA DOS GAMPEÛES 
COM WITÙDIA 
BoavisUt 1 
Borussia Dortmund o 

ante um adversârio que jogava mais 
do que prestigio e mesmo 360 mil 
contos de apuramento para a 
segunda fase, os portuenses foram 
valentes e inteligentes numa partida 
que correu de feiçâo e terminou em 
beleza e êxtase da plateia do Bessa 
que dévia ter estado mais composta. 
Uma insuperâvel força de vontade 
boavisteira, que resistiu a tudo no 
desesperado assalto final dos 
alemâes e mesmo corn um jogador a 
menos nâo fez notar que eram os 
"segundos pianos" de Jaime Pacheco 
a darem uma vitôria histôrica, 
significativa e indicadora do valor e 
extensâo do plan tel do Bessa. Ao 
invés, 0 orgulhoso futebol alemâo, 
que tantos amargos de boca tem 
causado aos portugueses, teve de 
ajoelhar-se, impotente, por nâo 
conseguir mostrar mais do que um 
futebol de segundo piano. 

Heynckes nâo deixa 
trabalho por taior 
o treinador alemâo esteve a falar corn 
os jogadores durante cerca de meia 
hora sobre os erros cometidos no 
encontro corn o Alverca e a 
necessidade de recuperar os indices 
de moral face aos prôximos 
compromissos 
SEM descanso. Depois de sofrer a 
primeira derrota do campeonato em 
Alverca, no domingo à noite, Jupp 
Heynckes aprazou para segunda-feira 
um treino. O apronto, marcado para 
as 10 horas, começou meia hora mais 
tarde. O técnico alemâo esteve a falar 
corn o plantel no balneârio a dissecar 
a derrota sofrida no dia anterior. 
Heynckes recriminou aquilo que foi 
feito de mal e sobretudo pediu mais 
concentraçâo aos jogadores, de forma 
a evitar a dessincronizaçâo entre os 
vârios sectores da équipa como 
sucedeu no ultimo jogo, sobretudo 
nos lances que originaram os golos 
adversârios. O treinador dos 
encarnados pediu também aos 
jogadores e restante "staff para que 

ninguém desmoralizasse com a 
primeira adversidade sofrida na Liga. 
Heynckes iiào quer ver ningttem 
desmoralizadf) e pediu a lodos para 
q<ie maiitivessem a cabeça levantada, 
até porque se aproxima um 
compromisso importante na quinta- 
feira fiente ao P.AOK Salonica, a 
contar para a laça L’EFA. Durante 30 
minutüs, treinador e jogadores 
trocaram improssôes, de modo a 
levantar a moral do grupo face aos 
dificeis compromissos que se 
avizinham. 

A força de vontade axadrezada 
superou o forte temperamento 
alemâo. Um tiro no "panzer" de 
Dortmund fez ajoelhar os orgulhosos 
germânicos. 
Outre "grande" da Europa vergou-se 
ante as "camlsolas esquisitas" e, 
desta vez, uma segunda équipa 
axadrezada chegou e sobrou para 
uma pléiade de internacionais (do 
Gana ao Brasil, da Bosnia à 
Alemanha) que nâo tiveram futebol 
para evitarem a elîminaçào, que nâo 
deixa de ser humilhante, da Liga dos 
Campeôes. 
Longe de estarem desmotivados e 
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Continuaçào dapàgina 28 

Porto a um ponto 
do Benfica 

FC Porto pordeu 
liderança 

aproveitando o adiantamento no 
terreno dos lisboetas. 
Jardel foi protagonista de dois 
lances em très minutes (17 e 20). 
No primeiro, isolou-se e deixou que 
Vidigal interceptasse o remate e no 
segundo serviu corn demasiada 
força Déco, que surgia de trâs na 
pequena area. Mais uma vez corn o 
italiano esquerdino ern foco, o 
Sporting abordou a baliza de Baia 
corn algum perigo, mas De 
Franceschi perdeu o golo por nâo 
chegar a tempo a um cruzamento 
da direita de Tonito. 
O momento de maior espectâculo 
surgiu a meio da etapa inicial (22), 
corn Nélson, a dois tempos, a evitar 
o segundo golo portista, primeiro ao 
desviar um cruzamento da esquerda 
e de seguida, corn uma grande 
defesa, ao negar o golo a Aloisio, 
que cabeceou sol to na ârea. 
A partida decorria em ritmo vivo, 
de parada e resposta, e foi 
novamente o conjunto lisboeta a 
perturbar o guardiâo contrario, 
corn o recém entrado lordanov a 
desmarcar Ayew, mas o ganês 
desperdiçou de forma displicente 
um soberana ocasiâo para empatar, 
jâ sô com Baia pela frente, mesmo à 
beira do intervalo. Na segunda 
metade, a toada 
inalterâvel, embora se perdesse 
algum do fulgor dos 45 minutas 
iniciais. 
O Sporting controlava a posse de 
bola e os portistas, em golpes 

O Club Sports Madeira, primeira 
colectividade a praticar o futebol na 
ilha devido à influência da 
comunidade britânica, assinala o seu 
90° aniversârio. Nascido do 
entusiasmo de um grupo de 
desportistas dirigido por Humberto 
de Passos de Freitas, o clube iniciou de 
imediato a prâtica de modalidades 
como o criquete, ténis, bilhar, bridge 
e, em consequêneia de ter englobado 
os antigos Club Naval Madeirense e 
Club de Turismo, outros desportos 
ligados ao mar, como a nataçâo, remo 
e polo aquâtico. Algumas destas 
modalidades, como o bridge, 
alcançaram grande projecçâo no Club 
Sports Madeira, sendo esta 
actualmente a ünica colectividade 
praticante na Regiâo e a entidade 
organizadora do Open Internacional 
de Bridge, que este ano tem a sua 
segunda ediçâo, entre 15 e 21 de 
Novembro. No futebol, o Madeira, que 
posteriormente abandonou a 
modalidade, e o Maritime travaram 
duelos que marcaram a histôria 

incisives, aproximavam o perigo da 
baliza de Nélson. Capuche sô nâo 
marcou aos 58 minutas porque 
Nélson saiu destemido da ârea e 
cortou a jogada a pontapé, num 
lance em que o avançado do FC 
Porta seguia sozinho para a baliza. 
Corn Drulovic em campo, os 
pentacampeôes mataram o jogo. 
O jugoslavo, para nâo variar, 
assistiu Jardel r para o golo 100 em 
partidas do campeonato nadonal ^ 
que quebrou a barreira dos très 
digitos, empurrando um passe 
perfeito da esquerda, à entrada da 
pequena ârea, numa jogada que se 
répété entre os dois vezes sem conta 
e que permitiu ao brasileiro exibir 
uma "t-shirt" alusiva ao feito 
alcançado. 
O melhor marcador dos portistas 
ainda aumentou para nove golos a 
sua conta pessoal na Primeira Liga 
em curso, apôs oferta de Nélson, 
que apontou um pontapé de baliza 
para os pés do avançado, o quai nâo 
se fez rogado e torneou o guardiâo 
sportinguista para "bisar" e fixar o 
resultado final (92), algo exagerado. 
O arbitre setubalense. Antonio 
Costa, valorizou o espectâculo, 
controlando a partida sem recorrer 
à amostragem de cartôes amarelos e 

Um FC Porto de "segunda" perdeu, 
ontem, no reduto do Olympiakos (1-0) e 
falhou o primeiro lugar do grupo E da 
Liga dos Campeôes em futebol, num 
dia marcado pela eliminaçâo do AC 
Milâo das taças europeias. Apenas corn 
um dos titulares indiscutiveis 
(Secretârio), o conjunto portista 
equilibrou o embate em Atenas, mas 
acabou derrotado pelos gregos, que 
"selaram" o "passaporte" para a Taça 
UEFA corn um golo de Stylianos 
Giannakopoulos, aos 56 minutos. Num 
Olimpico de Atenas invulgarmente "às 
moscas", a formaçào "azul-e-branca" 
construiu algumas oportunidades, mas 
também os anfitriôes poderiam ter 
"facturado" mais vezes, nomeadamente 
por intermédio do brasileiro Giovanni 
e do ex-portista Zahovic. Corn este 
desaire, o FC Porto perdeu alguns 
contos e o primeiro lugar do 
agrupamento, ao ser ultrapassado pelo 
Real Madrid, que, também muito 
desfalcado, venceu fora o Molde por 1- 
0, graças a um tento apontado, aos 43 
minutos, pelo francês Christian 
Karembeu. Se no grupo E sô se jogava 
para o terceiro lugar, uma vez que FC 
Porto e Real Madrid jâ tinham 
assegurada a passagem à segunda fase, 
no agrupamento H estava tudo em 
aberto e aconteceu a grande surpresa 
da ronda: o AC Milâo foi afastado das 
taças europeias. A formaçào italiana 
precisava de vencer na Turquia, face ao 
Galatasaray, e que nâo se verificasse 
um empâte entre Chelsea e Hertha de 
Berlim, em Londres, para se 
qualificar... e tudo começou da melhor 
maneira para as pretensôes dos 
campeôes transalpines. Em Stamford 
Bridge, os comandados de Ginaluca 
Vialli resolveram tudo na primeira 
parte, através de um "golâo" do francês 
Didier Deschamps, logo aos 11 
minutos, e de um tento do espanhol 
Albert Ferrer, a um escasso minuta do 
intervalo. 
O Chelsea estava a caminho do 
apuramento, enquanto o Hertha 
precisava que o AC Milâo nâo vencesse. 

mas, os italianos começaram muito 
bem e chegaram aos 1-0 logo aos 20 
minutos, corn um tento do liberiano 
George Weah, de regresso às taças 
europeias, apôs quase très anos de 
ausência, mais precisamente desde 20 
de Novembro de 1996, dia em que 
agrediu à cabeçada o portista Jorge 
Costa. A vantagem do ÀC Milâo nâo 
durou muito, pois o brasileiro Carlos 
Oliveira "Capone" restabeleceu o 
empâte, aos 27 minutos, sô que no 
inicio do segundo tempo, aos 51, 
Federico Giunti recolocou a formaçào 
italiana na "rota" do apuramento. A très 
minutos do final, Hakan Sukur voltou, 
no entanto, a empatar o jogo, resultado 
que deixava o AC Milâo fora da 
segunda fase... mas o pior estava para 
vir: o Galatasaray acreditou que ainda 
podia chegar à vitôria, que lhe dava o 
terceiro posto, e conseguiu-o, em "cima" 
da hora", através de um "penalti" 
marcado por Davala Omit. Foi a festa 
em Istambul... e em Londres, onde o 
vitorioso Chelsea e o derrotado Hertha 
de Berlim fizeram a festa do 
apuramento para a segunda fase da 
"milionâria" competiçâo. 
Além de Chelsea e Hertha de Berlim, 
também conquistou um lugar na 
segunda fase o Bayern Munique, 
vicecampeâo em titulo, ao vencer em 
casa o Glasgow Rangers por 1-0, graças 
a uma grande penalidade concretizada 
por Thomas Strunz, aos 33 minutos. 
Apôs os encontros de ontem, ficaram 
definidas as 16 équipas que seguem 
para a segunda fase, onde Portugal 
estarâ representado pelo pentacampeâo 
FC Porto e a Espanha serâ o ünico pais 
corn très formaçôes (FC Barcelona, 
Real Madrid e Valêneia). Corn duas 
équipas, seguem Itàlia (Lâzio e 
Fiorentina), Inglaterra (Manchester 
United e Chelsea), França (Bordéus e 
Marselha) e Alemanha (Bayern 
Munique e Hertha Berlim), enquanto 
Ucrânia (Dinamo Kiev), Noruega 
(Rosenborg), Holanda (Feyenoord) e 
Repùblica Checa (Sparta Praga) 
também continuam présentes. 

Club Sports Madeira 
assinala 90" aniversârio 

ficado dùvidas num lance da 
primeira parte em que Pedro 
Barbosa parece ter sido empurrado 
por Esquerdinha na grande ârea do 
FC Porto. 

desportiva da Regiâo. Posteriormente, 
modalidades como o xadrez, voleibol 
e andebol enriqueceram o lote de 
desportos praticados no clube, que em 
1959 decidiu organizar a famosa 
"Volta à Ilha da Madeira" em 
automobilismo, hoje conhecida pelo 
"Rali Vinho Madeira", considerado o 
melhor rali do Campeonato da 
Europa e o maior acontecimento 
desportivo da Regiâo. Nos anos mais 
recentes, o Club Sports Madeira 
contribuiu grandemente para a 
expansâo das modalidades ditas 
amadoras, corn a obtençâo de vârios 
titulos de campeào nacional absolute, 
com destaque para o andebol. 
Actualmente, a par da organizaçâo do 
Rali Vinho Madeira, o clube 
desenvolve a prâtica do andebol, 
badminton, bridge, judo, tiro e 
voleibol, corn a participaçâo de vârias 
centenas de atletas. Presidido pelo 
empresârio Luis Miguel de Sousa, o 
clube tem como meta principal a 
futura construçâo de um pavilhâo 
para a prâtica das suas modalidades. 

Mi - ResuUados e (lassUicaeâo 

Conferêneia Oriental 
DivisâoNordeste 

Team 

TORONTO 
onAWA 
BOSTON 
BUFFALO 
MONTRUL 

I 

13 
12 
13 
12 
12 

19 
10 
12 
0 
I 

Pittsburgh 4 lus Angeles 5 

Conferêneia Ocidental 
DivisioNeroeste 

Team 

VANCOUVER 
COLORAOO 
EDMONTON 
CALGARY 

J 

13 
13 
11 
13 

17 
13 
12 
a 

manteve-se sera cometer erros, embora tenham 



O MILENIO 
Quinta-feira, 4 Novembro, 1999 

DESPORTO 27 

Classificaçôes 
EQUIPAS J V 

iiomcA 9 9 
2 FC PORTO 0 5 

iilRRIlIMO 0 s 
4B0AVISTA 0 4 
iüOmHO I 4 
GBEIENENSES 0 4 
lCDMMIAIS • 4 
BGIlVICENn 9 4 
ilHaCA 9 4 
10EST.AIHA00RA 9 2 

mmm 9 2 
12SAHTAC1ARA 9 2 

liOiRUHKIIQS 9 3 
14CAMP0MAI0REN 9 3 

«l«RQISE 8 1 
16ÜNIA0UIRIA 0 1 

; flSraUll 9 1 

18 BRAGA 9 1 

EDMS P 

2 T IB i 20 
4 0 10 5 19 

2 2 14 I 17 
3 2 8 T 15 

i 2 14 19 19 
3 2 12 I 15 
1 2 14 10 1S 
2 3 12 8 14 

2 3 n 12 14 
5 2 10 11 n 

4 3 n « 19 
4 3 13 U 10 
1 $ 0 n 10 
15 9 15 10 

4 4 9 1i 7 
3 5 8 12 8 

3 $ 19 17 0 
1 1 9 18 4 

HelhaieSïMafeailoTM 
• •MM: 

MâritlARDEl-FCPiiti 

IIÜM: 

Mariant TOEDTU - Man'tima 

1—ÜM6» 

CUVTON Cmz - Santa Clara 

• •OlM: 

BÜGOBEBRIQDE-RitAve 

liMM: 
BOBO GOMES-Benflca 
Eric Games ’9AÜCB0 r - Estrela da Amadara 

4«Mt$: 

Celse Baves 1MJü''-Alverca 

Classificaçôes 
Cl ECIIM 

1WUIM 
tavES 

IPENUia 

«lElU-MM 

SClUVIS 

tFELCSElUS 

IINIMUIUS 

laCMEMIU 
9Esnmi 
louea 
nr.FEiiEiu 
HFIEAMINBE 

niHu 
HMini 

ISMtlEIIESSE 
uetnuu 
nESPISENIE 

18IMIITU 

J 

9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

P 

18 
18 
19 
18 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
n 
n 
18 

ReSUltadOS (9‘jomada) 
ViniH-lmrtal,1-a 
Ptiiftal - aeiÉtalM. 1-1 

Btiri Mir - EspuNVi. 2 -1 

Mtralrutt-Piirrtlri.2-2 

SpilRliki - Bnp.Ctiwi. 9-8 

tMMwi - Silii laan.1-8 

rtli«*lru-FCMili.9-8 
Sp.eNllki-Nml.1-1 

U$l-Frti«ii8r1-8 

8 
1 
S 

3 

Piomin 

N4M.CIMM1 
RHMa 

- SUMHH 

^ Mnltar 
Vania 

MM. Mai 

•Resaltados 
(9“ jomada) (10“ jornada) 

Marins SUMUOlCA-MarfUms 
RICAROO BASCIMEBTO - Gil Vicente 
EOMILSOB Lucena - Guimarâes SÉRIE AÇORES 

Campomaiar. - Guimaries. 2-1 
Baavista - Salgueiros, 2-1 
FC Parta-Snartlng, 3-0 
Gil Vicente - Santa Clara, 3-1 

Belenenses-O.leiria.1-0 
Braga-Maritime. 1-2 
RieAve-Farense,1-1 
Alverca-BenliGa.3-1 
L Amadera - Setübal, 3-0 

ViLGuimaries - Belenenses 
Spelling - Campemaiar. 

Uniieleiria - Rie Ave 
Salgueires - Alverca 
VitSetùbal - GilViceme 

Farense - EstAmadara 
Maritime • FC Parte 

Benflca - Sp-Braga 
Santa Clara - Baavista 

Eeabik J P 

micitaiasi s 13 
2PUUEIISE 5 11 
aviumevEiisE s s 
4nYM 5 I 
SHMAUIH S I 
■ VIIAFUBCA 5 1 
7UUUSE 5 a 
aSTJUITilHt 5 9 
sAseu 5 8 
tOIEBUl 9 I 

Resultadas da 5* itnada 

Agola-Udensa.14 

Madaleaa-Baira.4-0 
Mcaelease - SL AatiMa. 1-1 
VüaBavense-Fayal.8-0 
Praiense-Vila Franci 3-1 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$Uicaçô€$ (Zooa Norie) 

CL EQUIPA 

1 FC PORTO B 
2 MARCO 
3 VILANOVENSE 
4 CANELAS 
5 FAMALICAO 
6 LOUROSA 
7 INFESTA 
8 VI2ELA 
9 LEIXOES 
10 CAC.TAIPAS 
11 FAFE 
12 ERMESINDE 
13SANDINENSES 
14 BRAGA B 
15TROFENSE 
16JOANE 
17 VIANENSE 
18 LIXA 

13 
12 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
3 

Reiultados 
Vizela • Sandinenses, 2-1 
Ermesinde - Sp. Braga “B". 1-1 
Famalicâo - Lourosa, 2-0 
FC Porto “B" • Lixa, 3-0 
Vilanovense - Infesta. 3-1 
Caçadores Taipas - Vianense, 3-2 
Marco - Joane. 2-1 
Leixôes - Canelas, 1-1 
Fafe • Trofense, 3-1 

7* jornada 
Vizela • Ermesinde 
Sp. Braga "B" - Famalicâo 
Lourosa • FC Porto "B" 
Lixa - Vilanovense 
Infesta • Caçadores Taipas 
Vianense - Marco 
Joane - Leixôes 
Canelas - Fafe 
Sandinenses - Trofense 

ClQssOicaçôes (ZoBo Ceniro) 

CL EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 
2 OVARENSE 
3 üLIVEIRENbF 
4 CAMAPATE 
5 FEIRENSE 
6 TORRES NOVAS 
7 MARINHENSE 
8 BENEOITEN&Ë 
9 ARRIFANENSE 
10 CALDAS 
11 AÜUEDA 
12 PENICHE 
13 0LIVBAIRR0 
14 SRPOMBAL 
15TORREENSE 
16 CUCUJAES 
17 LOURINHANENSE 
1BACADVISEU 
19GUAHDA 
20 VILAFRANQUENSE 

18 
16 
12 
11 
11 
11 
tt 
11 
lî 
11 
10 
10 
8 

M&m 
7 
e 
6 
4 
4 

KeiuliadtM 
Sanjoanensd - 8^1 
Beneditonsc - Guarda. 3-0 
Aguias Camarate - Arnfanense. 2-1 
Vnafranquense - Torreense. 2-2 
Arad Viseu - Pemche. 1-2 
Lounnhanonse - Torres Novas, 0-1 
^flCâ - Cücujâes 0-2 
Ovarense - Oliveirense, 2-0 
&p Pombal - Caldas 1-2 
Feirense • Oiive'ra do Bairro 0-0 

8* joraada 
Mannhense • Feirense 
Guarda.'Alcocheiense • Sanjoanense 
Arrifanense - Benedrtense 
Torreense - Aguias Camarate 
Peniche - VHafranquense 
Torres Novae-Acad. Viseu 
Cucu|âes - Lourrnhenense 
OfFveirense - Agueda 
Caldas - Qvarense 
Oliveira do Bairro - Pombal 

Cla$$iilcaçde$(ZonaSul) 

CL EQUIPA 

1 OLHANENSE 
2 NACIONAL 
3 LUSITANIA 
4 ESTORIL 
5 MACHICO 
6 PORTIMONENSE 
7 LOULETANO 
8 U.MADEIRA 
9 BARREIRENSE 
10 MARITIMO B 
11 BENFICAB 
12 CAMARA LOBOS 
13 ORIENTAL 
14CAMACHA 
15 0PERARI0 DES. 
16AMORA 
17 RIB.BRAVA 
18SESIMBRA 
19ALCOCHETENSE 
20 JUV.EVORA 

15 
14 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
5 
2 

Re«ultados 
Amora • Lusitânia, 0-2 
Estoril-Praia - Alcochetense. 1-0 
Barreirense - Ribeira Brava. 2-0 
Camacha - Uniâo da Madeira, 1 • 1 
Marftimo "B" • Oriental, 0-0 
Sesimbra - Câmara de Lobos, 0-1 
Nacional da Madeira • Benfica "B", 1 - 2 
Olhanense - Operàrio Desportivo, 1-0 
Machico - Juventude. mais tarde 6 • 0 
Portimonense - Louletano, 0-1 

8* jornada 
Lusitânia - Portimonense 
Alcochetense - Amora 
Ribeira Brava • Estoril-Praia 
Uniâo da Madeira - Barreirense 
Oriental - Camacha 
Câmara de Lobos - Marftimo "B" 
Benfica "B‘ - Sesimbra 
Operàrio Desportivo • N. da Madeira 
Juventude • Olhanense 
Louletano • Machico 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classifîcaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA 

1 SERZEDELO 
2 RIBEIRÂO 
3 PEVIDÉM 
4 BRAGANÇA 
5 AMARES 
6 LIMIANOS 
7 MONTALEGRE 
8 MACEDO CAV. 
9 MERELINENSE 
10 VALENCIANO 
11 AGUIAS GRAÇA 
12 MARIA FONTE 
13 VILAVERDENSE 
14 VIEIRA 
15CABECEIRENSE 
16 JUV.RONFE 
17 MONÇÂO 
18SÂOMARTINHO 

15 
13 
13 
13 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 

Monçâo ■ Merelinense. 3-0 
Cabeceirense - Sào Martinho, 1-1 
Amares • Bragança, 0-1 
Vieira • Serzedelo, 0-1 
Pevidém - Juv. Ronfe. 1-0 
Macedo Cavaleiros - M. da Fonte. 2-1 
Ribeirâo - Vilaverdense, 1-0 
Aguias Graça - Valenciano, 0-0 
Montalegre - ümianos, 2-1 

Série B 
CL EQUIPA 

1 
2 GONDOMAR 
3 DRAGOES SAN 
4 LAMEGO 
5 P.RUBRAS 
ÔVtLAREAL 
7 LOUSADA 
«AVINTCS 
9 RIO TINTO 
10 ESMORIZ 
11 PEDROUCOS 
12 AMARANTE 
13FIAES 
14 TMOJCORVO 
15 RÉGUA 
16 1ÜBAO 
17 VALONÜUENSE 
18CASTMAIA 

21 
15 
15 : 

13 
:T3 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
6 
5 
5 
2 
1 

Vila Rea) - Castetada Mala, 3-1 
Sp. Lamego - Dragôes Sandi., 2-1 
Lobâo> Torre de Moncorvo, 0^1 • 

Rio Tirrto - Esmorlz, 2*2 
Paredes - iousada, 1 -0 
Avimes - Valongu^se. 2-1 
Pedras Rubras Règua, t*Q 
Amarante - Fiâes, 2-1 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 SÂO ROQUE 
2 SÂO JOÂO VER 
3 AVANÇA 
4 ESTARREJA 
5 SOURENSE 
6 U.COIMBRA 
7 VALECAMBRENSE 
8 ANADIA 
9 CESARENSE 
10 OLHOSPITAL 
11 MANGUALDE 
12 VOUZELENSES 
13 F.ALGÔDRES 
14 TOURIZENSE 
15 MIRANDENSE 
16 MEALHADA 
17 OLIV.FRADES 
18MILEU 

18 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
10 

9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
4 

Mealhada - Estarreja, 1-3 
Cesarense • Fornos Algôdres, 2-2 
Oliveira de Frades • Avança. 0-0 
Anadia ■ Tourizense, 2-1 
Oliveira do Hospital • Mirandense, 1-0 
Valecambrense - Sào Roque. 0-1 
Uniâo de Coimbra - Vouzelenses, 5-2 
Miieu - Mangualde, 0-0 
Sourense - §âo Joâo Ver, 0-2 

Série D 
CL EQUIPA 

2 PQRTOMOSLNSE 
3 FATIMA 
4 FAZENOENSe 

ÿlÜ.SWMTARÉM 
6 BENFICA CB 
7 Vrr.SERNACHE 
8 CARANQUEJEIRA 
9 E.PORTALEGRE 
10UTOMAR 
11 BIACHENSE 
12CORUCHENSE 
13FÊRROV1ARiOS 
14AV1SENSES 
1SIDANHENSE 
16 ALCANENENSe 
17PÜNTERROI. 
IBBiDOEtPENSE 

18 
17 
16 I 
14 
U 
11 
11 
10 
8 
9 
8 
7 
7 
6 
b 
5 
4x 
1 

Aviserrses - Unl&o de Sentarém, 1-1 
: :Càra^ùé|e|Fà Portomosenso. 0-1 
EitoNense - Afcanenense, 1-0 

Aicafns - Untâe de TomaL 5-1 
PonterrolePse ^ Ferrovrârtos, 5*1 
Estrela - 6enf Cast Branco. 2-0 
Bldoeîrense - FâUma, 3-2 
V.toriH Sernacho • Fazondensa 1-1 
Riachonso - Coruenense. 1-0 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA ' 
2 PORTOSANTENSE 
3 ATLÉTICO 
4 FUT.BENFICA 
5 CACÉM 
6 SINTRENSE 
7 FANHÔES 
8 SAM.CORREIA 
9 MAFRA 
10OL.MOSCAVIDE 
11 ELVAS 
12 SÂO VICENTE 
13 REAL 
14 SACAVENENSE 
15 PONTASSOLENSE 
16 1*MAIO 
17VIALONGA 
18LOURES 

17 
13 
13 
12 
11 
11 
10 
10 

8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 

Real - 1® Maio, 2-0 
Futebol Benfica - Olivais e Mosca., 3-1 
Sacavenense • Samora Correia, 0-2 
Cacém - Pontassolense. 1-1 
Sintrense ■ Sâo Vicente, 3-2 
Vialonga - Fanhôes. 0-2 
Portosantense - Loures, 5-1 
Mafra - O Elvas. 1-1 
Casa Pia - Atlético. 3-1 

SérifF 
(X EQIJTPA 

1 PES CAPAHICA 
2 LSIHELA VN 
3 SEIXAL 
4 DbSPBEJA 
5LUSCVORA 
6PALMFICNSE 
7 PINHALNOVENSE 
6 OURIQUE 
9 ALMANSILENSF 
lOOUARTEIRFNSE 
11 VASCO GAMA 
12POFrrEL 
13 LÜSrr.VRSA 
14 ESP LAGOS 
IbALMADA 
16 U MONTEMOR 
17 LAGOA 
18ALJUSTRELENSE 

17 
17 
16 
15 
15 
13 
12 
11 
11 
11 
9 
9 
5 
4 ' 
3 
3 
3 
1 

Palmelense - Atmade, 2-0 
LusHano de Evore * Afmansilensa, O* 1 
Vascû da Gama • U de Montemor 3-0 
Oanqua • Esperança Lagos, 3-2 
Lusitana VRSA • Lagoa, 4-0 
E Vondas Novas - Aljustreiense, 5-1 
Quertelrense - Plrrhelnovense, D-O 
Pescadoros - Portcl, 2-1 
Desp Bejâ • Seixal. M 
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O MILÉNIO 

MBMÜca 
Um golo madrugador e outro na 
segunda metade, o centésimo de 
Mario Jardel em jogos do 
campeonato, lançaram o FC Porto 
para uma tranquila e justa vitôria 
sobre Sporting por 3-0, em jogo da 
nona jornada da Primeira Liga de 
futebol. 

O "clâssico" das Antas começou 
praticamente corn um golo, uma 
situaçâo que se revelou, corn o 
desenrolar do jogo, uma promessa de 
espectâculo cumprida, a que 
corresponderam os adeptos, sobretudo 
os casa, que mantiveram em bom nivel 
o apoio à équipa, e os jogadores, uma 

vez que o jogo ter minou 
apenas corn um cartâo 
amarelo exibido a Vitor Baia e 
jâ em periodo de 
compensaçôes. 
Antes dos portistas se 
adiantarem no marcador, foi a 
équipa do Sporting que 
manifestou a intençào para a 
partida, que pretendia 
controlar para lançar as 
jogadas em entendimento, até 
penetrar na area de Baia. 
O primeiro lance desse tipo, 
aconteceu logo aos dois 
minutos, corn o flanco 
esquerdo, o melhor sector 
leonino, a funcionar na 
perfeiçào. Rui Jorge tentou 

servir na area De Franceschi e Aloisio, 
râpido, tirou a bola do alcance do pé 
do italiano. 
O FC Porto, seguro e motivado, 
acabou por adiantar-se no marcador 
por intermédio de Chainho (06 
minutos), num momento em que as 
équipas ainda se estudavam. 
Déco apontou um livre na esquerda, 
Jardel desviou para a defesa de Nélson 
e, num pontapé de ressaca, à entrada 
da area, o médio portista fez o golo. 
O conforto da vantagem permitiu aos 
"dragôes" gerir os acontecimentos do 

encontro e entregar o- desgaste das 
investidas ao Sporting, que se 
apresentou nas Antas corn um futebol 
agradâvel e teve algumas oportu- 
nidades para marcar. 
Os 13 minutos, Ayew ganhou uma 
bola alta e De Franceschi - o "leào" 
mais activo - perdeu o remate por 
centimetros, quando se encontrava a 
dois metros da baliza. 
Pouco intimidado pela resposta do 
adversârio, o pentacampeâo nacional 
ripostava corn inteligência. 
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O portista Ruben Junior 
disputa a bola corn Vidigal 
e corn 0 guarda-redes, Nelson, 
durante o Jogo de futebol da 
7“ Lîga, FC Porto vs Sporting, 
disbutado no Estâdio 
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