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A nossa juventude esta em constante progresso. 
À esquerda, o jovem Chefe Albino Silva, 

recebe o Diploma de Profissional do Ano e, 
à direita, o jovem futuro Deputado Gonçalo 
Martins, apadrinha o Dr Fernando Nunes, 

autor do trabalho “Portuguese-Canadians from Sea 
to Sea: A National Needs Assessement”. 

Poderemos ter poucos mas...bons sâo eles! 

A Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais 
Luso-Canadianos realizou o seu Jantar Anual/99 

dedicado aos PIONEIROS portugueses. 
Foi bonito vê-los atravessar a sala do Mississauga C. 

Centre, sob o aplauso dos présentes, todos de pé. 
Antonio Sousa, ao centro da fotografia, 

foi o porta-voz dos nossos felizes pioneiros. 
Felicidades. 

E, o futuro, esta assegurado! As Universidades do Ontario estao bem 
pejadas de jovens cheios de talento e interesse nos campos do saber. 
Graus “A” e “Bês +” sâo uma farturinha... 
A Federaçâo poude, este ano, orgulhosamente, premiar 14 Jovens 
estudantes Universitarios com varias Boisas de Estudo. 
Parabéns a todas as partes envolvidas. - 

Continua na pdgina 3 
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Paradoxe ou nào, a verdade é que entre estudos e 
realidades vai uma certa distâneia... 
Num trabalho bem elaborado pelo recém- 
doutorado na Universidade de Toronto, Professor 
Fernando Nunes, intitulado "Portuguese- 
Canadians From Sea To Sea: A National Needs 
Assessment", soubemos mais uma vez das 
fragilidades dos jovens luso-canadianos no que 
respeita à Escola e aos trabalhos possiveis. Por 
razôes que nào interessam aqui dissecar, os nossos 
jovens desistem facilmente da Escola, poucos 
avançam para as Universidades e, nos trabalhos 
que encontram, sâo mal remunerados. Nâo 
contestâmes. 
Por outre lado, assistimos na mesma semana, a 
uma outra realidade, no Jantar Anual da 
Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais Luso- 
Canadianos. 14 jovens, rapazes e raparigas luso- 
canadianos, receberam Boisas de Estudo pela 
excelêneia das suas qualidades nos estudos 

universitârios, desde a ciência às artes, das 
matemâticas às engenharias e comércio. E caso 
para lembrar a velha e relha frase: Somos poucos 
mas bons! 
Baseados neste ponto, vamos esquecer todos 
quantos ficaram voluntariamente (por culpa 
propria ou dos encarregados de educaçâo) pelo 
caminho e, incentivar pais, crianças, professores e 
comunidade em gérai, para que nào deixem que 
aconteça o que nos vem afligindo desde hâ muito. 
Vamos TODOS mentalizar os mais pequenos a 
brincar, crescer e aprender. E, a mentalizaçâo 
começa em casa e, logo a seguir, nos primeiros 
passes escolares, nos infantârios e Escolas 
Primârias. 
A partir daqui, jâ é dificil mentalizar seja quem 
for... 
Se todos quisermos a nossa juventude vai ao 
encontre dos mais importantes interesses 
pessoais e comunitârio. O sucesso escolar e 

social! Nunca serâo todos, evidentemente. Mas, 
num future mais ou menos proximo, a grande 
maioria dos jovens acabarâ por nos dar a alegria 
de subirmos muitos graus na escala nacional. Jâ 
estâmes cansados de sermos classificados por 
baixo... E, nos, humildes e honestos cidadâos 
deste pais de acolhimento, merecemos mais e 
melhor. 
Pelo menos eu sinto desta maneira! 

JMC 

TU C/i TU JCA corn os Leitores 
Olà, companheiros! 

Esta semana, é uma semana do Arco 
da Velha. A meio da semana, a 
presença do SECP, Eng. José Lello e, 
sexta, sàbado e domingo, Emanuel e 
suas bailarinas, o Starlight e...o 
Festival da Cançâo de CIRV-FM/99. 
Mais o jornal, TV e Radio... 
EuHm, percebem, nâo é? 
Mas, como dizem que o 
"trabalho dâ saüde", mâos à obra! 

Para os nossos muitos amigos que possuem a 
RTPi (e'para os futures utentes), chamo a atençâo 
para a mudança jâ hâ muito anunciada, para o 
sistema Digital. Assim, devem cancelar o sinal do 
Satélite Anik E-2 e adquirir o sinal Digital no 
Satélite P.A.S. 5 (Pan-American-SAT 5). Portante 
nâo esqueçam de que necessitam de um novo 
Receptor Digital. Informaçôes: (508) 999-9297 ou, 
pelo Fax: (508) 910-6591. 

A iniciativa CITIZENSHIP 2000, esta em 
marcha! 
Domingo, dia 28 de Novembro, entre as 14:00 e as 
18:00 horas, terâ lugar a primeira sessào de 
esclarecimento e de preenchimento dos boletins 
de inscriçào para o processo de Cidadania 

Canadiana, sem que corn isso, haja perda da 
Cidadania Portuguesa. Esta sessào, organizada 
pelo Comité de Incentive à Aquisiçào de Dupla 
Nacionalidade, realiza-se no Graciosa 
Commuinity Centre, na 290 Dovercourt Road, 
esquina corn a Dundas, em Toronto. Os 
interessados na Cidadania Canadiana devem levar 
ao Graciosa C. Centre, passaporte e mais dois 
documentes de identificaçào, tais como OHIP, 
SIN ou Carta de Conduçâo, e 2 fotografias. O 
processo de Cidadania Canadiana custa, agora, 
$200. dôlares. 

O Departamento de Espanhol e Português da 
Universidade de Toronto e o Institute Camôes- 
Leitorado de Português, organizam um seminârio 
subordinado ao tema "Identidade, Desenvol- 
vimento e Escolhas Profissionais", dinamizado 
pela Professera Dra. Maria Eduarda Fagundes 
Duarte, da Universidade de Lisboa, que nos vista 
para o efeito. O seminârio terâ lugar no Victoria 
College, 73 Queen's Park Crescent, em frente ao 
ROM Museum, nos dias 29 e 30 de Novembro 
(Segunda e Terça-Feira), entre as lOh e as 12h, nas 
salas VC 215 e NF 332, respectivamente. 
Informaçôes: (416) 813-4083 ou, 813-4080. 

O "Festival da Cançâo CIRV-FM/99" realiza-se 
domingo, dia 28, no Oasis C. Centre, em 
Mississauga, com a presença de Tony "Tabu" 

Gouveia, Javier e Emanuel e 
suas bailarinas, como 
convidados, e mais 10 
interprètes em defesa de 
10 cantigas originals. 
A ordem de entrada das 
cançôes a concurso, ficou 
assim estabelecida: 
1- "Volta", por Jorge 

Sousa. 2- "Eu sou", por 
Suzanne Silva. 3-"Preces 
Sagradas", na voz de Luiz 

Bonanza. 4-"Andorinha 
Ferida", por Mario 

Mârinho. 5- 
"Quando ao 
meu lado 
estas", na voz 
de Michelle 
Tavares. 6- 
"Amor de 
Pai", por 

Miguel Cordeiro. 7-"Amantes na Noite", por 
Carlos Borges. 8-"Se Quiseres", canta Catarina 
Cardeal. 9-"Agora é o Fim", na voz de Michelle 
Cabrai e, 10- "Sede Amante", por Ilidio Vilela. 
Um agradecimento especial para todos os 
interprètes, autores e compositores que, mais uma 
vez, deram o seu importante contribute. 

Até à prôxima, se Deus quiser. 
JMC 
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A Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais Portugueses (mudou 
para "Federaçâo dos Empresàrîos"?) consagrou o seu Jantar de Gala 

de 1999 aos PIONEIROS portugueses. Parabéns! Nunca é demais 
enaltecer os nossos herôis de ontem, felizmente, muitos deles, ainda 
entre nos e bem na vida. Datas, como a de 14 (ou 13?) de Maio de 1953, 

nâo podemos esquecer. E se passàssemos a fazer um "feriado 
comunitàrio" para perpetuar os Pioneiros da nossa terra? 

As datas a preservar, sâo 13/14 de vindos de todas as partes do mundo 
Maio, a dos pioneiros (69) vindos do para engrandecimento do Canada. 
Continente no navio Satürnia; 23 de As lâgrimas de emoçâo derramadas 
Maio, os que vieram no Vulcânia (7) pelo pioneiro Antonio Sousa, em 
dos Açores e, a de 2 de representaçâo dos 
Junho de 1953, os outros compa- 
madeirenses (102) nheiros, e as suas 
vindos no Nea Healls palavras tâo sentidas, 
até Halifax. Datas e ~ mostraram bem as 
gentes que nâo podem dificuldades do 
nunca ser esquecidas! passado e, em 
Ainda bem que simultâneo, a alegria 

de serem 
reconhecidos nos 

PHr rVr TiirSip dias de hoje. Se todos 
formos mais 

além, nâo fazemos 
mais do que dar-lhes 
uma pequena 
recompensa, desde 

Asemprejovem que comparada corn 
Mayor Hazel o mundo que nos 
MeCaUion parece legaram. 
dizer ao pioneiro Vamos fazer uma 
Antonio Sousa: - festa anual dedicada 
Esquece os anos e aos PIONEIROS? 
vemcomigoa Jâ agora juntem a 
Portugal em Maio de Présidente da 
2000. Preciso de um Câmara Municipal 
cicerone simpàtico... de Mississauga, 

Hazel McCallion 
tivemos uma pequena amostra, em pois, continua a deixar os anos passar 
video, da recente viagem dos sobre si sem que isso lhe tire o ânimo 
pioneiros madeirenses (bem e, bem pelo contrario, continue mais 
misturada corn fotos dos nossos audaz e empreendedora do que 
pioneiros de outras origens) a nunca. Um grande exemple de 
Halifax, pouco depois da inauguraçâo longevidade e simpatia para todos! 
(1 de Julho de 1999) do Museu da A Federaçâo, num esforço digno de 
Lembrança, junto ao Pier 21, registo, neste ano de 1999 conseguiu a 
hoipenagem justissima do Governo bonita soma de 34 mil dôlares para 
aos pioneiros que ali desembarcaram Boisas de Estudo, distribuidas por 14 

estudantes universitârios. 
Temos o future garantido corn 
jovens como Tânia Monteiro 
(Law), Lillian de Jesus Jeremias 
Barra (Medical Sciences), 
Cristina Nunes (Education), 
Jeffrey da Silva (Engineering), 
Shanna Lino (Natural 
Sciences), Ana Luisa Marujo 
Gaiolas Silva (Humanities), 
Sonia Alice Gomes 
(Commerce), Sally da Silva 

O Amilcar Jacinto, de Marbles of 

Portugal, ganhou 2 viagens para 

Portugal, no jantar da FPCBP. 

Parabéns e boa viagem! 

Um homem de sucesso de hoje, Charles Sousa, 

premeia um homem de sucesso de ontem. 

Manuel Nunes de Viveiros. 

(Environmental Studies), 
Emanuel Angelo da Silva 
(Languages), Brian Ramos 
(Fine/Applied Arts), Steven 
G. Canto (University 
Achievement Award), Silvy 
Roda Moreira (College 
Achievemente Award), Célia 
Maria Lourenço (Doctoral 
Candidate Sciences) e Irene 
R. Marques (Doctoral Studies Silva, Présidente do Restaurante 
Comparative Literature). Um Chiado, recebeu o prémio 
obrigado de todos nos a quern deu o "Outstanding Professional 
seu precioso contributo-individuals e Achievement" (O Professional do 
firmas- para que estes jovens talentos Ano). Para além dos 4 restaurante que 
pudessem receber tâo necessârias gere corn sôcios e amigos, vai tentar a 
Boisas de Estudo. aventura de estabelecer-se em 
De parabéns, ainda, jMbino Silva e ...Lisboa! Boa! Sem nos deixar, claro! 
Manuel Nunes de Viveiros. O jovem, Q industrial Manuel Nunes de 
conhecido e admirado Chefe Albino ^ . - . 

Continua na pagina seguinte 
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Continuaçâo da pagina anterior 

Viveiros, Présidente de REX 
Manufacturing, recebeu o prémio 
"Outstanding Business Achievement" 
(Industrial do Ano) que, tal como o 
porta-voz dos pioneiros. Antonio 
Sousa, soube dizer "alto e bom som" 
que, sem a respectiva mulher -mulher, 
mâe, companheira!-, nunca chegaria 

até onde chegou. 
E, como os ültimos sâo sempre os 
primeiros, Antonio Santos e Sousa, 
recebeu o prémio "Recognition 
of a Pioneiro" (Reconhecimento ao 

Pioneiro), e falou cheio de 
emoçâo e sinceridade, 
sobre os tempos idos de 
1953, precalços e vitôrias e, 
acima de tudo, do papel da 
mulher que, além de 
companheira, trabalhava 8 
ou mais horas por dia e 
ainda tinha força e 
coragem para tratar do 
marido, dos filhos e da 
casa. Grandes mulheres! 
Os responsâveis da FPCBP, 
Louis Louro, Jr., 
présidente; A. Charles 

Sousa, vice-presidente; 
Carlos Laborde-Basto, 
secretârio e relaçôes 
püblicas; Carlos 
Teixeira, Tesoureiro; 
os "trustee's" Hernâni 
Costa Palma, Daniel 
Fernandes e Manuel 
Caspar, Rui Cornes, 
Eugénio Medeiros, 
Paul de Melo, José 
Pinto, Luis Salvador, 
David Costa e Luis 
Arruda, podem deitar- 

se 
de consciência 
tranquila. 
Cumpriram a 
missâo a que se 
propuseram e, 
têm em mâos, 
uma organizaçâo 
digna de 
reconhecimento. 

Que précisa de 
crescer e impôr-se 
cada vez mais. 

JMC 

VISITA DO SECP 
ENC. JOSé ULLO 
AO (An 
o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Eng. 
José Lello, acompanhado do Chefe 
de Gabinete, Dr. Antonio 
Montenegro, e do Assessor Eduardo 
Saraiva, visita o Canada de 23 de 
Novembro a 1 de Dezembro. 
Os encontros começam dia 24, em 
Montreal, como Maire da cidade, 
depois corn corn jovens e 
Comunicaçâo Social e, mais tarde, 
inauguraçâo das novas instalaçôes do 
Consulado-Geral de Montreal. Fecho 
corn um encontro/recepçâo corn a 
Comunidade Portuguesa. 
Na quinta-feira, chega a Toronto 
onde almoça corn représentantes da 
Comunidade Portuguesa. Depois, no 
Consuiado-Geral, um Porto de 
Honra e hasteamento da bandeira 
portuguesa. Entrega de medcilhas a 
individualidades locais. Encontre 
corn universitârios luso-canadianos 
e, à noite, Jantar no Clube Português 
de Mississauga, onde farâ a entrega 
de uma Plaça de Mérito da SECP à 
colectividade. 
Dia 26, o SECP desloca-se a 
Edmonton onde almoça corn o 
Ministre da Saûde, Gene Zwozdesky. 
Depois, encontrar-se-â corn o 
Ministre do Multiculturalismo, Stan 
Woloshyn. Ao fim da tarde, encontre 
corn o Premier de Edmonton, Ralph 
Klein. Jantar corn a Comunidade 
Portuguesa. 
Dia 27, visita a Vancouver e jantar 
corn a Comunidade. 
Dia 29, encontre e recepçâo corn a 
Comunidade Portuguesa de Ottawa- 
Hull, organizado pelo Centro 
Comunitârio Português Amigos 
Unidos. Cerimônia de entrega de 
Plaças de Mérito da SECP a 
Associaçôes Portuguesas. 
Terça-feira, dia 30, encontre corn a 

Secretâria de Estado para o 
Multiculturalismo e Estatuto da 
Mulher, Ministre Federal do 
Patrimônio, Dra. Hedy Fry, às 9h 15, 
no Parlamento. Ao meio-dia, almoço 
oferecido pelo Eng. José Lello, em 
honra de Sua Excelêneia a Ministra 
da Cidadania e Imigraçâo, Elinor 
Caplan, na residência do 
Embaixador de Portugal. Às 15h e 
15, recepçâo oferecida pelo Grupo 
Parlamentar de Amizade 
Canadâ/Portugal, seguindo-se 
encontro corn Jovens Luso- 
descendentes. 
Às 18h 30, inauguraçâo das 
instalaçôes remodeladas da 
Embaixada de Portugal. Cerimônia 
de Imposiçào de Insignias. 
Paralelamente, estarâ patente na 
Sala Atlântico a exposiçâo de pintura 
"Macau - herança, equilibrio, culturà 
e future", da autoria do senhor 
Embaixador, Dr. Duarte de Jesus. 

Abrimos um pequeno parentesis s6 
para lembrar que na cerimônia da 
Imposiçào de Insignias estarâ o 
nosso Editor e Présidente da CIRV- 
fm, Frank Alvarez, que foi 
distinguido no dia 10 de Junho de 
1998, pelo Présidente da Repùblica, 
Dr. Jorge Sampaio. 

As nossas boas vindas ao SECP, Eng. 
José Lello, e sua comitiva. 
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Medalhas" (1985) e reviu o livro "Os 
Bastardos da Patria" (1976). 
Fez também a revisao dos livros: 
"Resumo da Vida de Nosso Senhor 
Jesus Cristo", de Gabriel Maria de 
Sousa, East Providence; 'Tor Terras de 
Ninguém", de Luis dos Santos Ferreira 
e, do mesmo autor, "Raizes da Minha 
Terra". 
O Professor Humberto Ferreira 
recebeu durante a sua longa e 
brilhante carreira vârios prémios; em 
1984, Certificado de Mérito do jornal 
"Correio Português"; Mençâo 
Honrosa, de Bob Wong, Ministro da 
Cultura e Cidadania do Ontario 
(1989); Simbolo Comunitârio do First 
Portuguese (1992). Em 1994, recebeu 
uma homenagem especial: "Recursos 
Pedagôgicos e Administrativos", dos 
empregados desde 1969/70, ao serviço 
da Escola Oficial de Lingua 
Portuguesa do First Portuguese, e, em 

Mostrou-se pouco, mas fez muito. 
Humberto de Brum Ferreira, filho de 
José Pacheco Ferreira e de Maria dos 
Santos Brum, nasceu em Rabo de 
Peixe, Sâo Miguel, em 10 de Setembro 
de 1938. 
Corn uma infância pacata e feliz, 
Humberto Ferreira diplomou-se 
Professor do Ensino Bâsico pela 
Escola do Magistério Primârio de 
Ponta Delgada-Sâo Miguel/Açores, em 
24 de Julho de 1957 sendo, a partir de 
26 de Agosto de 1960, Professor do 
Quadro Gérai. 
Nos campos educativo, social, 
desportivo e religioso, Humberto de 
Brum Ferreira ocupou cargos 
directivos em Rabo de Peixe e em 
Ponta Delgada, entre 1965 e 1969. 
As asas do destino transportaram 
Humberto de Brum Ferreira para o 
Canada. 
Foi o primeiro Professor Primârio na 
América do Norte e, particularmente, 
em Toronto, a leccionar o Curso 
Complementar do Ensino Primârio 
(5a. e 6a. Classes) entre 1970/71 a 
1973/74. Sempre no First Portuguese 
Canadian Cultural Centre, Humberto 
Ferreira leccionou durante 29 anos 
lectivos consecutivos, desde 1969/70 
até 1997/98. 
Ainda Professor do 2o. Ciclo do 
Ensino Bâsico, durante 23 anos 
lectivos e. Professor do 3o. Ciclo do 
Ensino Bâsico, em 1977/78 e. 
Professor de Linguas Internacionais, 
em 1977/78. Foi, naturalmente, lo. 
membro do Jüri, dos primeiros 
exames oficiais de 4a. classe, em Julho 
de 1970. 
No First Portuguese C.C.Centre, foi 
membro do Conselho Escolar, 
Secretârio da Administraçâo Escolar, 
durante vârios anos. 
Paralelamente, Humberto Ferreira, 
nâo deixou de estudar em Toronto: fez 
o Grau XIII de Inglês e Francês, em 
1971/72 e, um Curso de Linguas 
Internacionais, na Universidade de 
Toronto, em 1983. 

O Professor Humberto de Brum 
Ferreira, participou em dezenas de 
Simpôsios e Conferências, tais como a 
Conferência "Professores de Português 
- A Ponte entre a Escola e a 
Comunidade", no Knox College em 
1993. Simpôsio "Pais e Professores", na 
Universidade de Toronto, em 1996, e o 
Simpôsio "Rosa dos Ventos - O 

"Escola do First Portuguese - Factos de 
Relevo da sua Histôria" (1994); "A 
Escola do First Portuguese - Factos de 
Relevo da sua Histôria" (1997). 
Fez a revisâo de livros corn destaque 
para, "Quadras de Ternura", de 
Gabriel Maria de Sousa, Ponta 
Delgada, em 1999, e, "O Chico e o Bai- 
Bai" - Histôria de Rabo de Peixe, de 

Manuel Falcâo 
Viveiros Estrela, ainda 
por publicar. 
Para o autor Lourenço 
Rodrigues Gonçalves, 
fez o prefâcio do livro 
"A Histôria das 

A Directora da Escola do 

First, Celina de Melo, 
mostra o Uvro dedicado à 

Emigraçâo pela Dra. 

Manuela Aguiar, ao 

Professor Humberto 

Ferreira. Manuela Aguiar, 

esté autogrefando o livro 
de Humberto Ferreira. 

1995, a homenagem de "O primeiro 
Professor a completar 25 anos 
consecutivos ao serviço do Ensino no 
First Portuguese". Humberto Ferreira, 
recebeu um "Voto de Louvor" da 
Assembleia Municipal da Ribeira 
Grande, em 1991. 
Humberto de Brum Ferreira foi 
condecorado em 13 de Julho de 1991, 
corn a "medalha de Mérito das 
Comunidades Portuguesas", medalha 
aposta solenemente pelo SECP, Dr. 
Manuel Filipe Correia de Jesus. 
O Professor Humberto de Brum 
Ferreira é um defensor acérrimo da 
Lingua e Cultura Portuguesa em 
terras canadianas. Em defesa da 
Lingua e Cultura Portuguesas, esteve 
Humberto Ferreira durante 42 anos, 
12 em Sâo Miguel e 29 em Toronto. E 
vai continuar, embora se encontre jâ 
aposentado, corn o escalâo mâximo 
atribuido aos professores do Ensino 
Bâsico em Portugal. 

Humberto Ferreira fez do ensino um 
sacerdôcio. 
Corn toda a justiça é, este fim-de- 
semana, homenageado na Casa dos 
Açores, em Toronto. 
Obrigado, Professor Ferreira. 

JMC 

Português nos Quatro Cantos do 
Mundo" - 50 Anos do Ensino de 
Português na Universidade de 
Toronto, em 1997. 
Humberto Ferreira participou em 
Cursos de Aperfeiçoamento 
Profissional, como o de "A Inovaçâo 
Metodolôgica no Ensino 
Aprendizagem da Lingua e Cultura 
Portuguesas", curso de formaçâo por 
professores vindos de Portugal (1997) 
e, "Encontro de Professores de 
Português -Lingua Portuguesa, 
Questôes do Ensino, no Consulado- 
Geral de Portugal (1999). 
O Professor Humberto Ferreira nunca 
deixou de colaborar corn quem 
necessitou dos seus préstimos: 
correspondente do Diârio dos Açores, 
entre 1965 e 1969 e, em jornais locals. 
Contacta; Novo Mundo; ABC; 
Aliança e A Nossa Escola... 
Publicou o livro "Escola do First 

Portuguese-25 Anos de 
Histôria", em 1989, e foi 
co-autor do livro "Gente 
de Rabo de Peixe", corn 
Manuel Falcâo Viveiros 
Estrela, em Fall River 
(1996). 
Trabalhou nos 
policopiados "A Escola 
do First Portuguese - 
Breves Apontamentos 
da sua Histôria" (1992); 

Humberto de Brum Ferreira, 

ladeado pela directora 
Celina de Melo le pela School 
Trustee, Christine Ferreira, 

no salâo do First Portuguese 

C.C.Centre, em Toronto. 

Màquinas espresso 
comerdais e domésticas 

4ssislên€ia 
* Garantida 
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CA PARA NOS 
Por: Luis Fernandes 

••• 

Os preços por litro de gasolina têm 
sido ultimamente motivo de 
galhofa! Numa semana paga-se 
uma quantia para na outra, termos 
de desembolsar mais dinheiro pelo 
mesmo litro de combustivel! Por 
vezes, questionamos pessoas que 
pensâvamos terem algo a ver com 
os aumentos, mas estas dizem-nos 
que as oscilaçôes sâo decretadas 
das altas esteras, pelo que ficamos 
na mesma. Faz-nos quase lembrar o 
padre da freguesia, que quando 
nâo tinha resposta lôgica para as 
nossas perguntas, rematava, 
dizendo tratar-se de um mistério. 
Claro que existe mistério, mas as 
Firmas de Ottawa ou a outra do 
Queen’s Park terâo de nos dar uma 
resposta abalizada, pois é para isso 
que lhes pagamos os ordenados. 
No caso federal, veja-se o escândalo 
da empresa que foi criada no 
tempo do Sr. Trudeau, que muitos 
têm como um DEUS! Corn que 
entâo a Petro Canada séria a 
distribuidora do povo? Teriamos 
preços mais baratos e controlar-se- 
iam melhor as gasolineiras 
americanas?!! E caso para se 
afirmar que, em boa verdade, vozes 
de politicos nunca chegam aos 
céusü! A Petro Canada é hoje a 
empresa de distribuiçâo e venda de 
combustiveis que mais caro vende 
o produto! Tudo, em nome da 
democracia e da vontade do povo e 
do governo de todos nos!!! Como é 
que se compreende que o preço por 
litro de gasolina va, segundo as 
ultimas noticias, para 80 cêntimos 

Sera que 
poderemos conclmr 
que^ quando nào se 

quer mesmo 
resolver um 

assunto se cria 
uma comissàoU? 

Que hipocrisia!?? 
Afinal que tipo 

de igualdade 
andam os nossos 

mangas de 
alpaca a 

apregoar por esse 
Mundo fora? 

o litro, se ainda a semana passada, 
o Sr. Mike Harris nomeou uma 
comissâo para tratar do elevado 
custo dos combustiveis?!! Sera que 
poderemos concluir que, quando 
nâo se quer mesmo resolver um 
assunto, se cria uma comissâo!!? 
Porque é que os nativos continuam 
a pagar muito menos pelo litro do 
mesmo combustivel da PETRO??? 
Que hipocrisia!?? Afinal que tipo 
de igualdade andam os nossos 
mangas de alpaca a apregoar por 
esse Mundo fora? 
Entâo, como é que se compreende 
que as companhias americanas 
venham para o territôrio 
canadiano fazer e fomentar uma 
guerra de preços quando, nos 
Estados Unidos, sâo essas mesmas 
companhias impotentes para o 
fazer?!! 
Uma coisa é certa, as firmas de 
Ottawa e Queen’s Park terâo de 
procurât um novo sistema de 
impostos, pois talvez tenham de 
abdicar dos praticados na gasolina. 
Afinal de contas e vendo bem, 
porque é que temos de sustentât 
este tipo de imposto? E estes 
governos??? Nâo sera a gasolina 
um produto essencial e que deveria 
estar isento de impostos? Nâo se 
esqueçam que, quanto mais custar 
o litro de gasolina, mais dinheiro as 
firmas de Ottawa e Queen’s Park 
colocam nos cofres a que chamam 
anedoticamente de todos nos! 

Nâo me façam rir mais senhores 
burocratas. 

JWWWWWWWWW^WW 
ik 

i 

moji0m 
^ Jà chegaram os novos 

^ modelas de Outono e 

^ Inverno em pronto-a-vestir 

^ e caiçado para toda a 

^ familia. ^ 
r: Temos muitos 
TT atoalhados para a sua 
^ casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

^ Qualidade, baixos preços 

763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
325 Central Parkway W., Mississauga, Ontario L5B-3X9 

0 Aborto 
em debate 
PS e PSD contra lei do PCP 

Francisco Assis e Antonio 
Capucho afirmam que nâo 
viabilizam o projecto de 
descriminalizaçâo da interrupçâo 
da gravidez até às 12 semanas 

A direcçâo da bancada do PS nâo vai 
viabilizar o projecto de lei do PCP de 
descriminalizaçâo do aborto até às 12 
semanas. Nem o PSD parece estar 
disposto a dar a sua anuência à 
proposta. Mas mesmo que o projecto 
conseguisse vingar, abrindo brechas 
no grupo parlamentar socialista, o 
lider parlamentar da bancada da 
maioria defende que qualquer 
alteraçâo à lei de interrupçâo 
voluntâria da gravidez terâ que passar 
por novo referendo. Posiçâo idêntica 
tem o PSD. O lider parlamentar. 
Antonio Capucho, diz que é "ética e 
politicamente inaceitâvel" voltar a 
mexer-se numa lei sobre uma matéria 
- o aborto - em que os portugueses se 
pronunciaram. O vice-presidente da 
bancada. Luis Marques Guedes, 
confia que, se o diploma passasse na 
Assembleia, o Présidente da 
Repùblica nâo promulgaria a lei, à luz 
de declaraçôes pùblicas de Jorge 

Sampaio. Uma hipôtese que também 
parece ao lider da bancada "rosa", 
Francisco Assis, desprovida de 
qualquer sentido, jâ que disse que 
"nào se pode andar de dois em dois 
anos a fazer referendos sobre o mesmo 
tema". Assis mostrou-se confiante de 
que os deputados do PCP nâo vâo, a 
breve trecho, pedir o agendamento 
daquela matéria, e que a atitude de 
reapresentarem o projecto jâ no inicio 
da legislatura, foi para "marcar 
espaço". "Esperamos que nào tentem, 
por essa via, fracturar a bancada do 
PS", disse Assis em jeito de aviso. 
Contudo, o PCP pode ver-se obrigado 
a avançar caso o Bloco de Esquerda, o 
primeiro a anunciar que recolocaria o 
tema nos trabalhos parlamentares, 
pressione nesse sentido. 
O CDS/PP, entretanto, quer alargar a 
lei do mecenato aos particulares ou 
empresas que decidam apoiar 
instituiçôes que se dediquem "ao apoio 
à vida". Em conferência de imprensa, 
no Parlamento, Luis Nobre Guedes 
apresentou um projecto de lei que visa 
dar beneficios fiscais mais elevados do 
que os actualmente consagrados na lei 
do mecenato a diversas instituiçôes 
que apoiem mâes solteiras ou outras 
cuja "situaçâo familiar, econômica ou 
profissional dificultam .o pleno 
exercicio do direito a uma 
maternidade bem sucedida". 

UE: cerveja nâo engorda e 
éboa paraasaûde- 
dizem especialistas 
A cerveja nâo faz engordar e é boa 
para a saüde, se consumida 
moderadamente, a acreditar nas 
conclusôes de vârios cientistas 
europeus dadas a conhecer num 
simpôsio em Bruxelas organizado 
pelas cervejeiras do 'velho 
continente". Àpoiado em estudos 
realizados no norte da França, Jean- 
Michel Bory, um especialista francês, 
assevera nâo haver mais casos de 
obesidade entre os bebedores de 
cerveja do que entre os bebedores de 
vinho ou de bebidas sem âlcool. O 
alemâo Hans Hoffmeister, professor 
na universidade de Berlim, citou um 
estudo alemâo segundo o quai as 
pessoas que consomem entre um e 
20 gramas de âlcool por dia 
apresentam um risco de mortalidade 
cardiovascular menor do que o dos 
nâo-bebedores. Por seu lado, o 
professor espanhol José Vicente 

Carbonell Talon, da Universidade de 
Valência, estâ convicto de que um 
consume moderado de cerveja pode 
reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares, pelo facto de esta 
bebida baixar a taxa de "mau 
colesterol". Diz ainda Carbonell 
Talon que beber cerveja pode adiar 
por aproximadamente de dois anos a 
"chegada" da menopausa e melhorar 
a densidade da massa ôssea. A regra, 
insiste quem sabe, tem de ser a 
moderaçâo. 
A provar que fugir-lhe nâo leva a 
bom fim, Talon alerta : mais de dois 
litres de cerveja por dia fazem 
ganhar peso e...deficiências em 
vitaminas A e em ferro. Operam na 
UE 1700 cervejeiras, que empregam 
135 000 pessoas. Considerado na sua 
globalidade, incluindo a restauraçào, 
o sector emprega 3,8 milhôes de 
pessoas. 
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Présidente da Repùblica 
réclama nova alfabetizaçâo 
dos portugueses 
O Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, alertou para a necessidade 
de uma "nova alfabetizaçâo" dos 
portugueses, durante uma visita ao 
Pavilhâo do Conhecimento, em 
Lisboa, integrada nas comemoraçôes 
do Dia Nacional da Cultura 
Cientifica. Jorge Sampaio destacou a 
importância do conhecimento 
cientifico para competir no mundo 
aberto em que vivemos, a que 
chamou uma "nova alfabetizaçâo". 
Durante a visita, acompanhado pelo 
ministro da Ciência e da Tecnologia, 
Mariano Gago, o Présidente da 
Repùblica realçou o papel do 
Pavilhâo do Conhecimento/Centro 
de Ciência Viva, nomeadamente no 
que respeita ao espaço onde os 
visitantes podem navegar livremente 
na Internet. "Se pudéssemos fazer 
corn que em todas as cidades 
portuguesas houvesse uma espaço 
Internet como este, séria um grande 
salto", afirmou. O alargamento da 
Rede de Centros de Ciência Viva a 
outros pontos do pais faz parte dos 
pianos de Mariano Gago. O ministro 
da Ciência e da Tecnologia pretende 
que este espaço (pavilhâo do 
Conhecimento/centro de Ciência 

Viva) se multiplique nos prôximos 
anos, pelo menos em todos os 
distritos do pais. Para além da visita 
ao interior do Pavilhâo, Jorge 
Sampaio e Mariano Gago assistiram , 
no exterior, à apresentaçâo e desfile 
de carros ecolôgicos, de baixo 
consumo, construidos por 
universidades portuguesas. O 
Pavilhâo do Conhecimento abriu as 
portas ao pùblico em Julho, depois 
de, durante a Expo98, no mesmo 
espaço, ter estado instalado o 
pavilhâo do Conhecimento dos 
Mares. Hoje, o pavilhâo integra uma 
mediateca, um cibercafé e um espaço 
para exposiçôes temporârias. 
Actualmente, e até Março do 
proximo ano, este espaço esta 
preenchido por cinco exposiçôes, 
todas interactivas, vindas de 
diferentes Centros de Ciência Viva 
europeus. Sâo o "Exploratorium", "O 
Vâcuo", "Vê, faz e aprende!" , "A casa 
inacabada " e " A ciência e o 
desporto" A média diâria de 
visitantes do Pavilhâo do 
Conhecimento oscila entre os 800 e 
os 900, o que levou a que esteja 
ultrapassada a barreira dos 65 niil 
visitantes. 

Bug 2000 - Tràfego aéreo 
seguro em Portugal 

A segurança do trâfego aéreo f 
em Portugal, na transiçâo para | j 
o ano 2000, foi garantida 
pelo présidente da 
empresa responsâvel 
pela navegaçâo 
aérea no pais. Segundo 
Gonçalves da Costa, da 
empresa Navegaçâo 
Aérea de Portugal (NAV), 
os trabalhos de verificaçâo 
e correcçâo dos sistemas 
informâticos, entre outros, 
começaram formalmente em 
Outubro de 1998. Ao todo 
foram investidos 180 mil 
contos em equipamentos e 
formaçâo. Para enfrentar o 
problema do bug 2000, a NAV 
inventariou, inspeccionou, testou e 
certificou os seus sistemas e 
equipamentos. Dos 140 sistemas 
inventariados, 30 por cento 
registaram falhas, que foram 
corrigidas e validadas. A 
implementaçâo das correcçôes 
pas sou pelo desenvolvimento de 
pianos de contingência 
operacionais e técnicos e pela 
formaçâo de recursos humanos. Foi 

também criado um gabinete de 
acompanhamento que vai 

funcionar entre 31 de 
Dezembro e 2 de 
Janeiro. "O objectivo é 
acompanhar e fazer a 

ligaçâo entre as équipas 
de manutençâo da nossa 
empresa e as organizaçôes 

internacionais, e corn os 
prestadores de serviços 

nacionais, como a EDP e a PT", 
disse Gonçalves da Costa. A nivel 

mundial, a Organizaçâo 
Internacional da Aviaçâo 
Civil (ICAO) estabeleceu 

normas e procedimentos a observar 
pelos serviços de transporte aéreo, 
aeroportuârio e de trâfego aéreo. A 
Associaçâo Internacional de 
Transporte Aéreo (lATA) 
estabelece a coordenaçâo corn as 
regiôes de informaçâo de voo 
adjacentes para garantir padrôes de 
eficiência. 
Os dados da lATA estarâo 
acessiveis a todas as companhias de 
aviaçâo para impedir voos em 
linhas aéreas nâo credenciadas ou 
garantidas. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça m iemecedofi 
kahUuat M cameô de 

atia quatidade de 
VomagoA Meat Packeu 

Horâcio Domingos 

ou'po po-rtuguês- 

mai OTaciO 
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Relattirio “Portugnese-Canadians from sea 
to sea: A national needs assessment" 
Fernando Nunes, juntamente com o 
Congresso Nacional Luso-canadiano, 
lançou o relatorio sobre a 
comunidade luso-canadiana residente 
no Canada. Este relatorio teve como 
base de estudo e pesquisa o 
desenvolvimento comunitario. 
Segundo diz o mesmo relatorio “o 

estudo consultou mais de 300 Luso- 
Canadianos através do Canada, em 
relaçào ao que estes pensavam ser os 
assuntos mais importantes, para as 
suas comunidades, assim como quais 
as suas prioridades para resolver estes 
problemas. Uma outra parte deste 
estudo consultou também com 

SAPATOSITALIANOS de (^UALIDADE 

DUPONT ST 

iZ^D=.[L[l[^Hi!^Shopping Centre 
Dufferm & Dupont 

-mais perto de si 
(416) 588-2229 FREE PARKING 

ttdo Nunes, nasceu em Lisboa, no dia 

Veto muito jovem para o Canada 
Participa em questôes de interesse 

U curso na Universidade de York e, o 

ento, na Universidade de Toronto, 

'999. Jà trabalhou num Instituto de 
e, agora, procura colocaçâo numa dos 

icia. Na companhia de varias 

ido nacional sobre a Comunidade 

tuguese-Canadians From Sea to Sea: 

apedido do Congresso 

individuos que estâo envolvidos 
com organizaçôes comunitârias, de 
maneira a averiguar questôes sobre 
integraçâo, a facilidade de acesso a 
serviços socials e atitudes sobre a 
educaçâo, identidade e lingua 
portuguesa”. 
Um dos pontos principals do estudo 
revela o interesse, de um modo gérai, 
por questôes educacionais, 
particularmente a falta de fluência 
em inglês e francês, o Insucesso 
escolar dos jovens luso-canadianos, a 
falta de participaçào de trabalhadores 
luso-canadianos nos programas de 
retreinamento profissional. De 
grande realçe neste estudo, esta a 
falta de promoçâo e de apoio à lingua 
e cultura portuguesa. 
Outros assuntos mais salientes, de 
ordem econômica, politica e cultural 
também levantados neste estudo, 
incluem o alto nivel de desemprego 
entre os membros da comunidade 
portuguesa; a concentraçâo 
desproporcional de Luso-Canadianos 
em trabalhos de baixo salarie e de 
baixo prestigio social; a falta de 
integraçâo de Luso-Canadianos na 
sociedade Canadiana; a falta de uniâo 

da comunidade; a nào-existência, na 
maioria das regiôes corn Luso- 
Canadianos neste pais, de serviços 
comunitârios que sâo 
linguisticamente e culturalmente 
apropriados as necessidades da 
comunidade; o isolamento dos Luso- 
Canadianos de terceira idade e dos 
Luso-Canadianos em comunidades 
pequenas e mais remotas; a 
estereotipagem e a discriminaçâo 
contra Luso-Canadianos; a falta de 
representaçâo politica; a falta de 
participaçào no processo politico e a 
dualidade cultural dos jovens Luso- 
Canadianos. 
A educaçâo continua a ser a 
prioridade da comunidade e as 
sugestôes dadas ao inquérito feito 
pelo comité responsâvel pelo estudo 
sâo; educar e mobilizar a 
comunidade, especialmente na 
promoçâo dos beneficios da educaçâo 
pôs-secundâria entre os jovens; 
providenciar liderança; unificar os 
Luso-Canadianos e promover a lingua 
e cultural Portuguesa. Melhorar a 
representaçâo politica a nivel 
comunitârio é uma das partes 
intégrantes deste estudo. 

Ana Fernandes 

No Consulado-Geral de Portugal, o Dr. Fernando Nunes rodeado por Gonçalo Martins e 
pelo Cônsul-Geral, Dr. Joào Perestrello, momentos antes da apresentaçào do seu estudo. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 25 Novembro, 1999 

MISCELÂNIA 9 

(iMca$ da H$lMa dt ni Pov« 
Uma ideia aceite em gérai até 
metade do século XIV na 
Europa e em Portugal, era a de 
que na regiào tôrrida, 
correspondente aos Trôpicos, a 
vida era impossivel e até as 
gentes que lâ viviam tinham cor 
escura pelo efeito do clima que 
ai se fazia sentir e 
especialmente do Sol que 
queimava os corpos e lhes dava 
aquela cor. 
Vârios escritos revelam tal 
conceito, sô desvendado depois 
de algum tempo de 
permanência Portuguesa por 
essas paragens confirmando 
assim a possibilidade de ai 
haver vida saudâvel e em 
abundância corn excepçào, 
claro, dos desertos onde 
naturalmente escasseia. 

Varias especulaçôes surgiram acerca 
deste facto, fruto do desconhecimento 
efectivo das terras a sul de Marrocos 
dando a entender que ninguém ai 
poderia habitar. 
Alias, nas descriçôes que se fizeram nas 

crônicas das viagens da época, hâ 
referências claras à chegada à zona 
Tropical, quer pela alusâo às zonas de 
transiçâo das massas de ar, manifestas 
na falta de vento que se fazia sentir quer 
pela diferença das correntes maritimas 
e ainda as alteraçôes sentidas na fauna 
e flora que iam encontrando pela costa. 
Juntando estes elementos aos contactos 
efectuados corn os povos do Norte de 
Africa, que referiam serem 
provenientes das zonas onde hoje é a 
Guiné e o Mali, vindos pelo deserto em 
caravanas, podemos verificar que se por 
um lado se pensava que nào era 
possivel a vida nesses lugares, também 
bavia quem se intrigasse acerca disso jâ 
bà algum tempo e pensasse que talvez 
fosse possivel viver ai. 
Vârios autores aceitam que 
eventualmente um ou outro cristâo 
tivesse entrado por esses caminbos, 
acompanbando as caravanas até ao 
Magrebe, bavendo mesmo algumas 
referências em cartas geogrâficas a 
estes lugares apesar de a sua localizaçâo 
ser ainda pouco précisa. 
Apesar destas distorçôes contidas 
nessas cartas, tudo leva a crer que tal 
contribuiu para reforçar a ideia, mais 
tarde comprovada pela cbegada das 
naus Portuguesas a essas terras, 
provando assim ao Mundo que afinal a 
vida existia e ém pleno vigor. 
A juntar a tudo isto, bâ um certo 

desenvolvimento da literatura ligada às 
viagens nâuticas que apresentavam 
figuras imaginârias bem expressivas 
das dificuldades e dos tormentos 
passados, das afliçôes das viagens bem 
como referiam monstros que se 
erguiam nas âguas e até engoliam os 
barcos. 
Apareciam também figuras 
mitolôgicas, a par corn um enorme roi 
de emoçôes, que projectavam o 
imaginârio criativo para um suspanse 
capaz de competir, salvaguardadas as 
diferenças contextuais, corn os actuals 
filmes de investigaçào e ficçâo cientifica 
espacial, permitam-me a analogia. 
Tratava-se de um constante jogo entre o 
real e o imaginârio entre cenârios 
naturals e outros, como resultado dos 
medos, das esperanças, alegrias e 
tristezas, incertezas e curiosidades 
sempre em constante agitaçâo. 
Terei em breve oportunidade para 
abordar uma obra consagrada neste 
capitulo, onde se relata a saga dos 
portugueses e a primeira viagem à 
India por mar. 
Estou a referir-me claro, aos Lusiadas 
de Luis Vaz de Camôes. 
Pelo que podemos 1er no excerto 
retirado do manuscrito -Libro del 
connoscimiento - de Frei Paolino, corn o 
graduai avanço para sul, passado o 
Cabo Bojador em 1434, muita coisa se 
esclareceu. 

(...) Cbeguei a terra de negros, a um 
cabo que dizem Bojador, que é do Rei 
da Guiné... E sabei que desde o Cabo 
Bojador ao rio do Ouro sâo oitocentas e 
sessenta milbas, toda a terra 
desabitada... Eu fiquei ali algum tempo 
e fui ver as ilbas perdidas, a que 
Ptolomeu cbama da caridade, e sabei 
que do Bojador à primeira ilba sâo 
noventa milbas (...) 
Como se pode verificar mais uma vez, a 
riqueza e a variedade de informaçâo 
que cbegava era tâo vasta e ia 
esclarecendo düvidas tâo importantes 
nos diversos dominios do saber que 
eram sempre aguardados corn a maior 
espectativa. 
Depois da passagem do referido Cabo 
Bojador, começou a intensificar-se a 
ideia da possibilidade de alcançar a 
India por Mar, o que viria a acontecer 
pouco tempo depois de ter sido 
ultrapassado outro obstâculo 
complicado, o Cabo da Boa Esperança 
em 1491 por Bartolomeu Dias. 
Trarei mais alguns detalbes acerca 
desta enorme aventura maritima 
Portuguesa na prôxima crônica. 

ERVANÂRIâ VrrÔRIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPAHCA 

Marque unni enti'einsta corn o yiaturista Homeopata 
Antonio Medeiros, fd coin niidtos nnos de experiêcia, 
que o poderd a judar na soluçâo dos sens probleinas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 

Casa AbriT 
BESTAITBAIVT rATF.BlIVf. 

O Calor do seu Invemo 
Authentic Portuguese Cuisine 
Specializing in: 
Seafood Fully 
Licensed - Live 
Entertainment, 

Weddings, Baptisms, 
Banquets, Communions 
and other events 

^anudzlû TSazzcs 

desdzio TSzds 
TEL:(426)654-9669 / 654-9058 
rÀX:(416)654-9058 

OÀKWOOD AVCNLC, TORONTO, ON M6E 2W4 
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A vitôria na diàspora 
foi uma recompensa 
para o PS 

Palavras do Deputado 
do PS pelo Circulo 

Fora da Europa, 
Dr. Victor Caio Roque. 

-Tal como foi acordado logo no 
princîpio, estarei na bancada como 
Deputado do PS pelo Circulo Fora 
da Europa e, os nossos camaradas 
de lista, participarâo nos trabalhos 
nas alturas definidas... -Depois, Caio 
Roque, informou.- A Dra. Ofélia, do 
Brasil, estarâ no hemiciclo de Sâo 
Bento em Março/Abril de 2000 e, o 
Gonçalo Martins, do Canada, em 
Outubro/Novembro. 
-Entào o Rafael Gama, dos EUA, 
nâo vem? 
-Vem, mas segundo julgo saber, vira 
para Adjunto do Secretârio de 
Estado das Comunidades, ficando, 
portanto, no Palâcio das 
Necessidades. Isto se houver acordô 
entre todas as partes. Na altura 

prôpria se saberâ, nào hâ pressas... 
Com pressa estava o Dr. Caio 
Roque, na azâfama de arrumar uma 
"montanha" de papéis, livros e 
artigos vârios... 

Deixâmo-lo corn a certeza de 
termos alguém preocupado em 
defender os interesses daqueles que 
labutam fora da terra que os viu 
nascer. 
Trouxe, da sua parte, um grande 
abraço de amizade para todos os 
portugueses que nele e no PS 
confiaram. 
Felicidades. 

JMC 

Na nossa râpida passagem por 
Lisboa, conseguimos breve contacto 
corn o ocupadissimo Deputado da 
Emigraçào do PS, Dr. Caio Roque, 
jâ corn "malas e bagagens" na 
Assembleia da Repüblica, no 
Palâcio de Sâo Bento. 

Com aquele habituai sorriso de 
simpatia e feliz pelos resultados 
alcançados pelo Partido Socialista 
na diâspora, Caio Roque, começou 
por nos dizer: 
-Foi corn emoçào e um misto de 
felicidade que recebemos as boas 
novas da votaçâo das 
Comunidades... 
-Ficou admirado corn o resultado? 
-Nào, nào recebi corn admiraçâo...- 
Apôs uma pequena pausa, 
continuou.- Confesso que jâ 
esperava. Sô nào esperava 
termos subido tanto, de 13 
para 40 e tal por cento. 
Surpresa, apenas a pouca 
votaçâo no PS no Canadâ. 
Confesso que esperava 
mais. Esta votaçâo no PS 
nas comunidades portugue- 
sas fora da Europa foi o 
reconhecimento dos 
émigrantes ao PS que, 
naturalmente, agradece- 
mos. 
-E, agora, mais trabalho e 
responsabilidades? 
-Sim, como nào podia 

^deixar de ser. Estamos 
conscientes e preparados 
para todas as batalhas em 
prol dos émigrantes. Esperamos, 
nào sô saber, como estar à altura do 
que as comunidades a nivel 
mundial esperam deste novo 
Governo. 
-Jâ podemos saber algumas 
novidades? 
-Nào, novidades nâo temos para jâ 
pois, sô depois do Orçamento de 
Estado, podemos começar a pôr em 
discussào todos os projectos que 
temos em mente. Estamos a estudar, 
vamos définir prioridades e, sô 
depois, iniciar o cumprimento da 
nossa missào. 
-Como vai ter lugar a "rodagem" dos 
outros componentes da lista do PS? 

Novo Programa 

de Arrendamento 
na Madeira 
o Instituto de Habitaçào da 
Madeira (IHM) tem um novo 
programa de Arrendamento, 
visando proporcionar aos detentores 
de patrimônio habitacional, 
nomeadamente o fechado, um 
conjunto de beneficios e garantias, 
corn a segurança no pagamento da 
renda, a devoluçâo do fogo no fim 
do prazo contratual e incentivos de 
natureza fiscal, nomeadamente ao 
nivel do 1RS. Corn este programa 
estâo reunidas as condiçôes para 
que os interessados apostem no 
arrendamento habitacional corn 
toda a confiança. 

GARANTIAS DO "IHM 

Importantes beneficios 
fiscais: 
-Obtençâo dos beneficios previstos 
no Decreto-Lei No. 25/98, de 10 de 
Fevereiro, que prevê abatimentos ao 
rendimento liquido total, para 
efeitos de 1RS: 
-de 10% do montante aplicado na 
construçào ou aquisiçâo do imôvel 
no ano da celebraçâo do lo. 
contrato de arrendamente, até ao 
limite de 305 contos; 
-das rendas recebidas, até ao limite 
de 500 contos/ano. 

-Devoluçâo do foeo, 
em bom estado de 
conservaçâo, no final 
do prazo contratual 
por si proposto. 
-A duraçâo minima dos contratos é 
de 2 anos - garantia de devoluçâo do 
fogo no fim do contrato, nos termos 
da lei dos arrendamentos 
temporârios (Lei No. 89/95, de 1 de 
Setembro). 
-o IHM compromete-se a entregar o 
fogo em bom estado de conservaçào 
e manutençâo. 

-Um adiamento para 
obras até o valor das 
rendas de 1 ano. 
-IHM pode concéder, a pedido do 
senhorio, um adiamento para obras 

no fogo objecto de arrendamento 
corn vista a dotâdo de 
habitabilidade, até ao valor mâximo 
équivalente a um ano das rendas 
dévidas (ponto No. 5 da Portaria No. 
12/99, de 27 de Janeiro). 

-pagamento certo 
da renda contratual 
por si proposta. 
-a renda é proposta pelo interessado, 
ficando a selecçâo dos imôveis ou 
fracçôes a cargo do IHM, tendo por 
base as necessidades de habitaçào 
no âmbitp dos sens programas e os 
critérios de selecçâo, 
nomeadamente de qualidade do 
fogo e renda mâxima por metro 
quadrado; 
-o contrato de arrendamento é 
celebrado entre o proprietârio ou 
administrador do fogo e o IHM e, 
por conseguinte, a renda fica a cargo 
deste ultimo que garante o 
cumprimento do pagamento. 

Selecçâo critiriosa das 
familias 
-os imôveis arrendados pelo IHM ao 
abrigo deste programa, destinam-se 
ao subarrendamento por familias 
candidatas aos programas 
habitacionais promovidos pelo 
Instituto de Habitaçào da Madeira, 
-a selecçâo dos subarrendatârios 
serâ feita de acordo corn critérios 
rigorosos, designadamente de boa 
gestâo e organizaçâo familiar e 
viabilidade de integraçâo no meio 
envolvente. 

Para apresentaçâo de propostas e 
informaçôes, contactera o Instituto 
de Habitaçào da Madeira, Rua Dr. 
Pestana Junior, 6 
9054 7 558 Funchal. 
Telefone: 291.225. 161 e, 
Fax: 291.225.161 
Com o novo Programa de 
Arrendamento do IHM- Instituto de 
Habitaçào da Madeira, o 
arrendamento torna-se num 
investimento de toda à confiança. 
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DECOMPRAEVENDA; 
Um assunto de muito interesse quer seja para os sôcios ou herdeiros e 
sobreviventes, dos contratos de compra e venda que é consolidado por 
seguro de vida ... 

PRIMEIRO PARA OS SÔCIOS 
SOBREVIVENTES 

- Assegura o futuro do negocio garantindo a sua posse a um preço 
aprovado ou ajustado 
- Assegura que o negocio continue sem qualquer interrupçâo. 
- Provirâ a compra total em dinheiro liquido ou suficiente para a 
entrada, quando necessario, à morte de um sôcio. 
- Eliminarâ argumentes com os herdeiros do sôcio falecido, tudo terâ de 
ser pré-arranjado. 
- Aumentarâ o valor da sua parte no negôcio melhorando o negôcio e o 
seu prestigio familiar na comunidade. 

SECUNDO PARA OS SÔCIOS 
ENQUANTO VTVOS 

- Estabilizarâ a sociedade em caso de morte de um sôcio da firma, os 
sobreviventes tomarâo posse do negôcio assegurando assim o seu 
futuro. 
- Criarâ paz de espirito e uma atitude positiva saber que no caso de 
morte de um membre da firma, os herdeiros receberâo o valor total da 
sua parte em dinheiro passando assim os sobreviventes a serem os 
donos ûnicos da firma. 
- Os valores acumulados de um seguro de vida darâo um aumento anual 
na réserva do dinheiro, a quai se necessârio, poderâ ser usada para: uma 
entrada de pagamento no caso de um sôcio da firma desejar vender a 
sua parte assim se retirando. Uma conta réserva para emergências ou 
oportunidades. 
- Aumentarâ o seu crédito melhorando o seu prestigio corn o aumentar 
da conta réserva criando uma provisâo para continuar o negôcio em 
caso de morte de um sôcio da firma. 
- Promovendo assim qualidade entre os empregados e a firma 
assegurando a preservaçâo e continuaçâo dessa. 

TERCEIRO PARA OS HERDEIROS 
- Encontrarâ um mercado liquidando a parte do sôcio falecido, a um 
preço justo, em dinheiro, e sem atrasos. 
- Eliminarâ o risco de diminuir ou até perder os bens da firma pelo 
processo liquidaçâo. 
- Livrarâ os bens do sôcio falecido de qualquer obrigaçâo financeira da 
firma que tenham ocorrido apôs a sua morte. 
- Facilitarâ a resoluçâo dos bens do sôcio falecido. O valor do negôcio 
serâ imediatamente convertido a dinheiro cash. 
- O executor terâ a quantidade liquida necessâria para pagar despesas 
finais, dividas, impostos, contas por saldar, e todas as quotas râpida e 
economicamente. 
- A parte do sôcio falecido ao invés de permanecer na espectativa serâ 
convertido a dinheiro o que poderâ ser investido pelos herdeiros em 
bens rendendo-lhes um ordenado adequado. 
- O perigo de fricçâo e disputas entre herdeiros e os sôcios sobreviventes 
terâ sido eliminado. 

Despenalizaçâo 
do consuma da droga 
om brevo na AR 
Projecto de lei do Governo 

jâ esta em preparaçâo 

O projecto de Lei da Droga - que 
despenaliza o consumo e a posse 
para consumo - serâ apresentado 
"muito em breve" no Parlamento, 
estando jâ numa fase de preparaçâo, 
anunciou o Secretârio de Estado da 
Presidência do Conselho de 
Ministres, que tutela a ârea da 
toxicodependência, no fim da 
cerimônia de tomada de posse da 
nova coordenadora nacional do 
Projecto Vida, Elza Pais. 
Vitalino Canas disse que, na 
sequência da Estratégia Nacional de 
Luta Contra a Droga (ENLCD), foi 
convidado o catedrâtico Faria da 
Costa para fazer o projecto da Lei da 
Droga, cujo ponto da situaçâo serâ 
feito ao Governo na prôxima 
semana. "Sô depois é que terei uma 
ideia mais concreta de quando é que 
os projectos preparatôrios estarâo 
preparados. E uma prioridade deste 
Governo, uma vez que pretendemos 
que o consumo e a posse para 
consumo deixe de ser um crime e 
passe a ser uma mera contra- 
ordenaçâo 
administrativa." 
Sobre o Projecto Vida, o 
Secretârio de Estado 
adiantou que deverâ ser 
extinto dentro de très 
meses, ficando algumas 
valências integradas no 
Instituto Português das 
Drogas e da 
Toxicodependência 
(IPDT). 
"Teremos daqui a meses 
seguramente um IPDT 
reformulado, corn outras 
funçôes e recursos - uma 

vez que receberâ os recur-sos do 
Projecto Vida, quer humanos quer 
financeiros -, por forma a cumprir a 
Estratégia Nacional de Luta Contra 
a Droga." 
De acordo corn o governante, serâ 
também criado um ôrgâo de 
coordenaçâo interministerial 
presidido pelo primeiro-ministro 
(que no entanto poderâ delegar as 
suas competências em Vitalino 
Canas), para coordenaçâo das 
politicas governamentais na ârea do 
combate à droga e à toxico- 
dependência, que funcionarâ 
exteriormente ao IPDT. 
A équipa de "sâbios" que formulou o 
projecto da ENLCD aprovado em 
Outubro pelo Governo vai continuar 
a funcionar agregada ao IPDT, dado 

que este organismo tem um 
conselho consultivo para 
planificaçào e execuçâo das 
tarefas do prôprio instituto 
e da ENLCD. 
Na cerimônia de tomada de 
posse, o Secretârio de 
Estado da Presidência do 
Conselho de Ministres 
sublinhou que a ENLCD 
serâ "integralmente 
assumida" pelo Governo, 
que "passarâ de imediato à 
execuçâo das politicas e das 
iniciativas" delà 
decorrentes. 

PORQUE O IMPREVISTO 
fÂO TEM HORA MARCAH 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

DANIEL FERNANDES ^EL: (416) 823-0665 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
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Novo tratamento 
inibe heroîna 
"Pequena revoluçâo" na 
terapêutica com "Buprenorfina" 
em Lisboa e Porto. Hipôtese de 
carrinha para distribuir metadona 
Um novo tratamento de substituiçâo 
da heroîna esta a ser testado por 
Centres de Atendimento a 
Toxicodependentes (CAT) de Lisboa 
e Porto, para uma futura utilizaçâo 
em Portugal. Trata-se da 
Buprenorfina, considerada por 
muitos terapeutas como mais seguro 
do que a prôpria metadona, por os 
riscos de overdose serem menores. Se 
a nova utilizaçâo deste medicamento 
for aprovada pelos testes em curso, o 
seu fornecimento em doses mais 
elevadas deverâ ser requerido à 
indùstria farmacêutica. A verdade é 
que a Buprenorfina jâ é vendida em 
Portugal, sobretudo para o 
tratamento da dor oncolôgica, mas a 
reduzida dosagem da substâneia 
activa nâo é suficiente para a sua 
administraçào em dependentes de 
drogas. Na prâtica, a Buprenorfina 
suprime os sintomas de privaçâo da 
droga e bloqueia a aeçâo da prôpria 
heroina. Esta nâo é a ùnica novidade 
que se perfila no horizonte 
terapêutico dos toxicodependentes. 
Uma "pequena revoluçâo" pode estar 
em marcha, de acordo corn as 
novidades que fazem parte do desafio 
que o Serviço de Prevençâo e 
Tratamento da Toxicodependência 
lança para o ano 2000, tornado 
püblico no V Encontro do SPTT, que 
decorre na Fundaçâo Gulbenkian, em 
Lisboa. Ainda no campo terapêutico, 
este serviço especializado do 
Ministéfio da Saüde quer reduzir o 
numéro de dias de desintoxicaçâo 
(actualmente sâo sete), eventualmente 
para duplicar a capacidade das 
unidades que a praticam. A 
implementaçâo de doseadores 
automâticos de metadona em todos 
os centros que a administram poderâ, 
também, reduzir o tempo de 

preparaçâo deste produto substitute 
da heroina e simplificar a sua toma; e, 
por ultimo, o recurso a uma carrinha 
môvel de distribuiçâo de metadona a 
toxicômanos jâ referenciados. A 
criaçâo de estruturas como as 
existentes no Casai Ventoso e em 
outres bairros de Lisboa, Porto e 
Setübal, corn grande concentraçâo de 
toxicômanos, é outra das intençôes 
do SPTT. Tal como frisou o seu 
présidente, Joâo Goulâo, "para isso 
vamos precisar do apoio da 
Segurança Social e organizaçôes nâo 
governamentais para termes o 
suporte social e poder chegar aos 
mais privados da sua dignidade". O 
SPTT quer também repensar o 
momento das altas nos centros, por se 
verificar que os toxicômanos acabam 
por ficar muitos anos em consulta, 
impedindo que outres entrem em 
tratamento. 
Em Junho havia 1145 pessoas em lista 
de espera para uma primeira consulta 
em todo o Pais (404 no Norte, 50 no 
Centro e 691 em Lisboa e Vale do 
Tejo). Sô este ano os gastos do SPTT 
devem exceder os sete milhôes de 
contes. O investimento é crescente e, 
entre 1995 e 1998, os gastos no 
tratamento e prevençâo aumentaram 
em 74 %. O SPTT tem 37 centros e 
oito extensôes, que em 1998 
atenderam 25 mil pacientes. A 
ministra da Saùde, Manuela Arcanjo, 
que esteve ontem na inauguraçâo do 
encontro, disse que "é precise 
consolidar os ôptimos resultados do 
SPTT" e projectar um "maior 
empenhamento para progredir na 
prevençâo e, em alguns cases, na 
reinserçào". 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS 

IWE SPEAK PORTUGUESEM 
i ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

Manuel Maria Carrilho 
recela “naufragio ” 

Ministro da Cultura 
acusa Artur Santos 
Silva de "incapacidade" 
e escuta criticas de 
toda a oposiçâo 

Manuel Maria Carrilho, bem ao seu 
estilo, disparou contra tudo e contra 
todos. Atacou o ex-comissârio do 
Porto 2001, Artur Santos Silva, com 
uma violêneia inusitada. E nem a 
prôpria Assembleia da Repûblica 
escapou ao seu sarcasme, em pleno 
debate parlamentar de urgêneia, 
realizado a pedido do CDS/PP para 
deslindar o conflito entre Santos Silva 
e o ministro da Cultura. "Deixem-me 
ver no interesse do Parlamento pela 
"Porto 2001" um corte com a situaçâo 
da legislatura anterior em que a 
cultura estava tâo longe da tâo 

benéfica atençào deste tâo 
qualificado Parlamento", observou 
Carrilho. 
A maioria das bancadas 
representadas em Sâo Bento nâo 
apreciou a ironia ministerial. A 
esquerda e à direita, sucederam-se as 
criticas ao titular da pasta da Cultura. 
"O senhor ministro fez um dos mais 
despudorados exercicios de 
arrogância politica a que esta 
assembleia jâ assistiu", protestoujoâo 
Amaral (PCP). Enquanto o lider do 
PP, Paulo Portas, lamentava o 
"cinismo demasiado ôbvio" a que 
recorreu Carrilho nas referêneias à 
AR. Mas o nome mais invocado neste 
debate foi o do ausente Santos Silva, 
que na véspera merecera um voto de 
apoio quase unânime da AR. O 
ministro expressou pela primeira vez 
püblicas divergêneias corn o ex- 
comissârio. "Discordei que um 
projecto corn o orçamento de 36 
milhôes de contos fosse gerido por 
uma administraçào em part-time e 

contrariei propostas de salârios 
milionârios no quadro da Porto 
2001", salientou Carrilho, acusando 
Santos Silva de ter "fugido" quando se 
viu "confrontado corn a pressâo do 
tempo". "Morosidade", "ineficâcia", 
"insensibilidade" e mesmo 
"incapacidade" foram outros termos 
usados pelo ministro para définir a 
gestâo de Santos Silva. "Nâo hâ uma 
sô obra em curso e nâo se conhece um 
vislumbre da programaçâo 
calendarizada e orçamentada", 
denunciou. Manifestando a 
esperança de que a nova comissâria, 
Teresa Lago, salve o projecto do 
"naufrâgio". Enquanto Carrilho 
citava Eduardo Prado Coelho e Pedro 
Burmester em abono das suas teses, a 
oposiçâo respondia corn citaçôes de 
Antônio Barreto, Augusto Seabra e 
Rui Vieira Nery - todos criticos das 
posiçôes ministeriais. Montalvâo 
Machado (PSD) chegou a acusar 
Carrilho de ser "um ministro rasca de 
um governo débil". O lider 
parlamentar do PS, Francisco Assis, 
protestou contra a "campanha 
püblica" anti-Carrilho, mas reiterou 
elogios a Santos Silva, "uma grande 
figura da vida civica nacional". O 
deputado socialista Manuel Alegre, 
um dos maiores nomes da cultura 
portuguesa, nâo falou. Mas esperou 
que o ministro acabasse de discursar 
para entrar no hemiciclo. O que foi 
um dos mais expressivos gestos da 
tarde. 
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Contacte-nos 
(416) 538 - 0940 
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EUA: luso-americanos 
perdem eleiçâo para o 
Senado de Massachusetts 
Os dois luso-descendentes candidates 
ao Senado de Massachusetts, EUA, na 
eleiçâo intercalar realizada terça-feira 
ficaram nos liltimos lugares entre os 
quatre concorrentes ao lugar. A 
vencedora foi Joan M. Menard, que hâ 
mais de 20 anos ocupa o cargo de 
deputada estadual e é uma das lideres 
do partido democrata em 
Massachusetts, tendo reunido um total 
de 9.118 votes. Em segundo lugar, com 
5.955 votes, ficou Patrick Norton, filho 
do actual senador Torn Norton, 
enquanto John Alberto surge em 
terceiro lugar, corn 3.295 votes, e Linda 
Pereira em quarto, corn 1.087. 
Estas eleiçôes primârias foram 
realizadas para apurar o candidate 
democrâtico à eleiçâo especial a 
realizar dia 21 de Dezembro para 
preenchimento do reste do mandate de 

Tom Norton, que resignou do Senado 
de Massachusetts para assumir a 
direcçâo de uma agêneia estadual, 
nomeado pelo governador republicano 
Paul Cellucci, a quem apoiou nas 
ultimas eleiçôes. 
Joan Menard ficou assim apurada para 
a eleiçâo final, a realizar a 21 de 
Dezembro, e como nâo hâ candidate 
pelo partido republicano, tudo indica 
que terâ garantida a sua eleiçâo para o 
Senado, apesar de haver dois 
candidates que se apresentam como 
independentes. 
O distrito abrange a cidade de Fall 
River e as vilas vizinhas de Westport, 
Freetown, Somerset e Swansea. John 
Alberto, 53 anos e Linda Pereira, 44 
anos, sâo dois ex-conselheiros 
municipais de Fall River e que agora 
tentaram reingressar na vida politica. 

UMAR quer medidas legislativas 
para combater violêneia sobre 
mulberes e crianças 
A Uniâo de Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR) denunciou a falta 
de "medidas legislativas e infra- 
estruturas capazes de contribuir" para 
resolver o problema da violêneia que 
atinge "milhares de mulheres e 
crianças". A propôsito do Dia 
Internacional pela Eliminaçâo da 
Violêneia Contra a Mulher, que se 
comemora hoje, quinta-feira, a 
UMAR diz que sâo "necessârias 
medidas eficazes no combate à 
violêneia". "Nâo basta que existam na 
lei medidas que protejam as 
mulheres, é' necessârio que os 

tribunals as apliquem, nomea- 
damente no que diz respeito ao 
afastamento do agressor da 
residência e a aplicaçâo de penas 
reals", adverte também a UMAR. A 
organizaçâo denuncia também que os 
processos relacionados corn os 
direitos mais elementares das pessoas 
"nâo podem esperar anos nas 
secretârias dos tribunals". 
A UMAR référé ainda que a violêneia 
contra as mulheres deve ser 
considerada "crime publico", de 
forma a possibilitar a denuncia destes 
casos. 

Aeroporto/Lisboa: Capacidade 
limite da Portela é 14 milhôes - ANA 
A ANA considerou "irrealista" o 
desenvolvimento da capacidade da 
Portela até aos 21 milhôes de 
passageiros/ano, preconizado em 
estudos britânicos, jâ que a 
capacidade limite deste aeroporto é 
de 14 milhôes. O porta-voz da ANA, 
Aéroportés de Portugal SA, Zew 
Blaufuks, falava à agêneia Lusa a 
propôsito de dois relatôrios 
encomendados pela empresa a 
entidades britânicas que apontam 
para o adiamento da construçâo de 
um novo aeroporto para depois de 
2020. Até la, os técnicos preconizam o 
alargamento da Portela "até aos 
limites da sua capacidade", ou seja, 
"cerca de 21 milhôes de 
passageiros/ano". Recusando-se a 
facultar os documentes, o porta-voz 

da ANA disse que os estudos 
referidos "nâo têm nada a ver corn o 
novo aeroporto". "Foram pedidos 
como instrumente de trabalho para 
um projecto de maximizaçào do 
aeroporto da Portela, de forma a ter 
capacidade de resposta à procura, 
muito alta, que se esta a registar, até 
haver um novo aeroporto", sublinhou 
Zew Blaufuks. Segundo a mesma 
fonte, hâ factores, além do numéro de 
passageiros, que determinam a 
necessidade de um novo aeroporto, 
nomeadamente as acessibilidades e o 
espaço de estacionamento de aviôes. 
"Neste momento, corn oito milhôes 
de passageiros/ano, esta à vista de 
todos como funciona o trâfego na 
zona da Portela", acrescentou o porta- 
voz da ANA. 

44. 

enbo de Inforniaçâo 
Imobiliàrio & Real Estate Inc. 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Reyresentante de Vendas 

Kathleen Henriques 
^ Représentante de Vendas 

Carlos Morgadinho 

Lista Exclusiva na 

Dufterin & Dupont 
Juro @ 6% por 3 anos para esta casa 

Separada de um lado corn 3 quartos de dormir, 

cave acabada e saragem. Transportes à porta. 

Entrera imediata. 

Prédio Renovado corn 3 apartamentos, 

Loja, Garagem dupla 

I corn aquecimento. 

^ Estacionamento para 6 a 
ri J 8 carras. Rendimento 

d anual de $46,000 dis. Boa 

Ill 1^ ^ oportunidade. 

/il- 

ly 

Predio corn 2 

lapartamentos e Loja. 

\Bem localizado. 

\Garagem para 2 carros 

^21'ondes. Facilidadede 

^ financiamento. 

SE NÂO ÏEM ÎODO 0 DINHBRO PÂRÂ Â 
ENTRÂDÂLîaEFONEÜ! NOS TEMOS A SOLU0' 

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



14 ARTE E ARTISTAS 
Quinta-feira, 25 Novembro, 1999 

O MILÉNIO 

Bening e Kevin Spacey, no filme “American Beauty”. 

Jolly V700!;,. 
Sam Mendes, esta a dar que 
falar. O jovem encenador de 
Teatro e realizador 
cinematografico, tern uma 
ascendência portuguesa pois, os 
seus bisavos, eram emigrantes 
portugueses que, em meados do 
século XIX, se fixaram nas 
Antilhas, mais precisamente na 
Trindade e Tobago. Mais tarde 
a familia Mendes mudou-se 
para Inglaterra onde 
estabeleceu raizes. 
O jovem Sam Mendes, que de 
Portugal, so conhece Lisboa, e 
nâo fala a lingua de Camôes, 
nasceu entre gente que se 
dedicou à cultura. O pai, Peter 
Mendes, ensinou Literatura na 
universidade. 
A mâe, Valerie Mendes, é 
escritora de livros para crianças. 
Os pais separam-se e, o pequeno 
Sam, foi criado corn a mâe. 
Sam, tem sangue português, 
misturado corn sangue da 
Trindade e Tobago e, ainda, 
judaico, da parte da mâe. 
Uma mistura feliz que deu a 
Sam Mendes uma visào da vida 
e do mundo diferente da 

maiona. 
Sam Mendes, é neste momento, 
o mais célébré encenador teatral 
britânico e, corn Hollywood, a 
beijar-lhe os pés... 
Tudo isto porque fez de um 
guiâo inteligente de Alan Bail, 
um maravilhoso filme: 
"American Beauty". 
Com cinematografia fantasiosa 
de Conrad Hall, Sam Mendes 
dirigiu um grupo de talentosos 
actores, corn destaque para 
Annette Bening, Kevin Spacey, 
Wes Bentley, Mena Suvari e 
Thora Birch, que fez os 
americanos olharem para 
dentro de si. 
Todos se sentiram retratados em 
"American Beauty". 
O sucesso nâo "toldou os olhos" 
de Sam Mendes que, consciente 
das realidades dos dias que 
correm, pretende continuar corn 
o seu percurso no Teatro Inglês 
e, simultâneamente, dirigir 
filmes (a sua paixâo) corn 
histôrias que o satisfaçam. 

E, também, voltar a Lisboa, 
cidade que o encantou! 

Turlu a Charrua 
re-editados 

Os eternos improvisadores Turlu & 
Charrua foram re-editados pelo 
produtor Manuel Tomâs, da Goldstar 
Music of Canada. 
Um trabalho que se saüda pois, Turlu & 
Charrua, constituiram o par de poetas- 
improvisadores mais importantes de 
sempre das "Cantigas ao Desafio" de 
caracteristica açoriana. Maria Angelina 
de Sousa -a Turlu, nasceu em Sâo 
Mateus, Ilha Terceira, em 5 de 
Novembro de 1907. José de Sousa 
Brasil -o Charrua, nasceu na Freguesia 
das Cinco Ribeiras, Ilha Terceira, em 
24 de Junho de 1910. Ambos jâ 
deixaram o reino dos vivos mas a sua 
obra esta bem viva entre nés. Ambos 
começaram a cantar na tenra idade e, 
logo nessa altura mostraram que, como 
eles, nunca tinha surgido ninguém. 
Ambos carregaram para a "vida eterna" 
o ceptro de "os maiores de todos os 
tempos"! Os desafios dedicados aos 
Açores e à Ilha Terceira, sâo 
acompanhados musicalmente por 
Antonio Amaro e Tony Melo. Um 
trabalho para ouvir e recordar corn 
muita saudade, jâ à venda nos 
estabelecimentos portugueses da 
especialidade. Uma boa prenda de 
Natal. 
Em paralelo, a Goldstar Records & 

Video editou mais dois trabalhos de 
cantigas e vozes do povo; "Desgarrada - 
Recordar é Viver", nas vozes de 
Luciana Machado, Mario Mârinho e 
Manuel Tomâs e, "As Velhas"-Moda 
Regional da Terceira, cantadas por 
Avelino Teixeira e Manuel Tomâs. 
Felicitamos os responsâveis por estes 
trabalhos. As vozes do povo continuam 
a imperar entre nos. 

Mais um grupo jovem, bem jovem, em 
movimento. Trata-se do "Ritmo Jovem", 
constituido por jovens que se encontram 
no Peniche Community Centre, em 
Toronto, convivendo e usando as suas 
horas vagas da melhor maneira: 
Contribuindo corn prazer e bem estar 
para si prôprios e para a comunidade. 
Partilham os seus tempos livres corn o 
folclore e corn a dança ritmada. 

E sâo, essencialmente, amigos! De 
Peniche, também. 
Mais uma vez se comprova que amizade, 
ritmo-folclore, desporto e escola, podem 
conciliar-se sem provocar roturas ou 
excessos nos intervenientes. O grupo 
"Ritmo Jovem" é exemple de tudo o que 
acima afirmamos. Recentemente 
formadas mas a merecerem jâ os nossos 
parabéns. 

ENDETTA 
TILICOMMUNICATI0NS INC, 

Alif. por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209.7355 
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Noticias do Ontario 
Parquimetros de Toronto 

têm horârio alterado 

Os condutores da megacidade de 
Toronto terao que prestar mais 
atençâo aos parquimetros de 
determinadas ruas, nomeadamente 
na rua College, uma vez que o horârio 
dos mesmos foi alterado. A partir de 
agora, se estacionar entre as 9:00 e as 
21:00 horas, em dias üteis terâ que 
pagar, ou poderâ receber uma multa. 
Durante os fins de semana, o novo 

QâR MOTORS 

horârio é o seguinte: ao sâbado entre 
as 8 e as 21:00 horas e ao Domingo, 
entre as 13:00 e as 21:00 horas. 
Embora a mudança horâria ainda 
nâo se verifique em todos os 
parquimetros da cidade, todos os 
condutores deverâo passar a verificar 
sempre que estacionem. 

“Relay 2000” 

Trilho Canadiano 

Todas as comunidades residentes no 
Canadâ, estâo a ser convidadas para 
participar no “Trans Canada Trail 
Relay 2000”, um evento que célébra a 
inauguraçâo do trilho Trans Canada. 
Para marcar a cerimônia, o comité 
organizador vai procéder à recolha de 
âgua dos très oceanos que banham o 
pais - Atlântico, Pacifico e Artico - 
para depuis ser transportada através 
do pais a pé, por bicicleta, patins, 
cavalo, mota de neve (em 
determinadas localidades) ou por 
cadeira de rodas. De Fevereiro a 
Setembro do proximo ano, o “Relay 
2000” atravessarâ vârias 
comunidades localizadas junto ao 
trilho. Este evento culminarâ no dia 9 
de Setembro de 2000 corn uma 
cerimônia na “National Capital 
Region” onde a âgua dos très oceanos 
serâ colocada na fonte do Trans 
Canada Trail. 
A Fundaçâo Trans Canada Trail é 
uma organizaçâo nâo-governamental 
cujo objectivo é construir um trilho 
recreativo de 16.000 kms através do 
Canadâ, com inicio em St. John's, 
Newfoundland até Victoria, British 
Columbia e em direçâo a norte até 
Tuktoyaktuk, nos territôrios do 
Noroeste (Northwest Terristories). O 
projecto teve inicio em 1992 e foi 
recentemente nomeado o “Projecto 
do Milénio”. Os interessados em 
participar neste evento deverâo 
preeencher um formulârio até 3 de 
Dezembro e poderâo obter os 
formulârios pelo correio, basta ligar 
para 1-800-465-3636, ou através da 
internet www.tctrail.ca. 

Allan Lamport 

morre aos 96, vitima 

de ataque apoplético 

Allan Lamport, o homem que deu a 
Toronto um sistema de 
metropolitano, um governo 
municipal e que investiu no desporto, 
foi a enterrar na passada terça-feira. 
Na década de 50, Allan Lamport teve 
très mandates como présidente da 
Câmara de Toronto, tendo servido 
cada mandate durante um ano. 
Segundo o actual présidente da 
Câmara de Toronto, Mel Lastman, 
Allan Lamport foi o homem que 

conseguiu trazer Toronto para o 
século XX. Foi corn emoçâo e orgulho 
que Mel Lastman disse ter recorrido 
vârias vezes a Lamport para 
conselhos e sempre recebeu uma 
palavra de conforte, apoio e 
incentive. 
Allan Lamport é recordado por ter 
dado a Toronto um governo 
metropolitano, oferecendo serviços 
püblicos tais como ambulâncias, 
tratamento e filtraçâo de âgua, 
sistema de esgotos eficaz, policia, 
transite pùblico, lares para idosos e 
ajuda da assistência social para os 
mais necessitados. 
Para além de ter marcado a vida 
politica, Allan Lamport foi também 
um excelente atleta e lûtes imenso 
pelo desporto na cidade de Toronto, 
nomeadamente pela équipa de hôquei 
no gelo de Toronto - Maple Leafs. Por 
essa razâo, o estâdio municipal 
situado na rua King recebeu, em 
1976, o nome de Lamport em 
homenagem ao homem que foi um 
marco histôrico na cidade de 
Toronto. Allan Lamport morreu 
quinta-feira da semana passada corn 
96 anos. 

Toronto: décima primeira 

provincia canadiana? 

O Présidente da Câmara Municipal 
de Toronto, Mel Lastman, pretende 
transformar Toronto na décima 
primeira provincia canadiana. 
Lastman acaba de ordenar aos 
advogados da cidade de Toronto para 
estudarem a perspectiva de 
transformar Toronto em mais uma 
provincia do Canadâ, visto que a 
cidade é a que mais dinheiro fomenta 
para a provincia do Ontârio e, sendo 
ela propria uma provincia, esse 
dinheiro séria utilizado apenas por 
Toronto. Um dos residentes de 
Toronto, David MacGregor diz que 
nâo lhe parece que a ideia vâ 
funcionar. Lastman estâ empenhado 
em levar esta ideia avante, uma vez 
que Toronto, para além de ser uma 
megacidade, tem capacidade para 
sobreviver como provincia. Referiu, 
ainda, que se trata de um bom 
prospecto, visto que o orçamento de 
Toronto é maior do que o de cinco 
provincias. Embora alguns sejam da 
opiniâo que esta ideia jamais serâ 
aprovada, devido a outras cidades se 
sentirem no mesmo direito - o que 
causaria um verdadeiro caos no pais - 
a grande maioria recebeu a ideia de 
uma maneira positiva e acredita que a 
megacidade de Toronto iria 
beneficiar imenso corn a mudança. 
Os mais criticos e péssimistas dizem 
que o pedido de Lastman vai originar 
uma polémica semelhante â polémica 
da questâo da independência do 
Quebec. 
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Galinhas no combate ao cancro 
Pela manipulaçâo genética de ovos de galinàceos, 

é possivel produzir anticorpos e interferâo para tratar doenças humanas 
Duas empresas de genética dos EUA descobriram 
uma nova utilidade para as galinhas e sobretudo 
para os ovos: pô-las a produzir medicamentos, o 
que sempre sai mais barato que fabricâ-los pelos 
processus convencionais, noticiou a revista New 
Scientist. Claro que nâo se trata propriamente de 
corner o ovo para tomar um remédio, mas talvez 
acabe por dar nisso. Quem sabe? 
A GeneWorks, de Ann Arbor, no Michigan, foi 
uma das companhias que descobriu esta maneira 
barata de produzir medicamentos por meio de 
galinhas geneticamente modificadas. Tem jâ uma 
meia centena de aves no "galinheiro" e os primeiros 
testes estào a decorrer. Umas possuem um gene que 
lhes permite fabricar um factor de crescimento 
humano nos sens ovos, enquanto o gene 
introduzido noutras produz um anticorpo humano. 
A companhia nâo revelou ainda que proteinas as 
suas galinhas fabricam, embora afirme que 
possuem grande potencial terapêutico e adiante ter 
jâ acordos corn empresas farmacêuticos de vârios 

paises para a produçâo de 14 
proteinas. O trabalho, segundo a 
GeneWorks, é comercialmente 
muito sensivel e a maior parte das 
proteinas em desenvolvimento é 
desconhecida fora das companhias 
que as descobriram. A outra 
empresa é a AviGenics, de Atenas, 
na Georgia, que produziu jâ 
interferâo humano para 
tratamento do cancro por 
intermédio das suas galinhas e 
afirma estar mais adiantada que a 
GeneWorks nesta tecnologia, porque 
conseguiu jâ que o gene passasse de 
geraçâo para geraçâo. Como as galinhas 
pôem uma média de 200 ovos por ano e 
fabricam cem miligramas ou mais de 
interferâo em cada ovo, o negôcio pode 
revelar-se bastante lucrativo. A 
GeneWorks utiliza um virus inofensivo 

O planeta teve em tempos uma 
atmosfera mais densa. Saber para 
onde foi intriga os cientistas, que 
nâo têm ainda resposta A atmosfera marciana continua a ser um 

mistério para os cientistas, apesar das 
ultimas missôes àquele planeta. É 
praticamente inexistente, embora 

ainda suficiente para travar a descida de uma 
nave ou incendiâ-la pelo atrito, se esta entrar 
corn velocidade excessiva, como parece ter 
acontecido corn a Mars Climate Orbiter, apesar 
de à superficie a pressâo ser apenas de um por 
cento da verificada na Terra. Mas, porque terâ 
Marte tâo pouca atmosfera, quando a Terra e 
Vénus, por exemplo, possuem atmosferas 
densas? A resposta é complexa, segundo um 
artigo publicado na revista New Scientist. Poderâ 
ter sucedido que Marte "nasceu" assim mesmo, 
mas a verdade é que existera muitos indicios, 
como a presença de âgua, de que, em tempos, a 
sua atmosfera foi muito mais densa. 
Actualmente, a superficie do planeta é fria e 
extremamente ârida, mas mostra sinais claros de 
que, outrora, a âgua se precipitou por vales e 
canais, que houve grandes cheias e que poderâ 
ter mesmo formado oceanos na Grande Bacia do 
Norte. E, como é impossivel um liquido manter- 
se como tal a uma temperatura média de 53 
graus Celsius negatives, âgua liquida implica 
calor. E calor implica uma atmosfera densa, 
repleta de gases de estufa, como o diôxido de 
carbono. Todavia, se a atmosfera marciana foi 
densa, para onde foram os gases que a 
constituiam? Apesar de intensas pesquisas, 
ninguém sabe. O ano passade, o Mars Global 
Surveyor da NASA _ que utilizou a atmosfera 
para travar a descida e mudar de ôrbita _ coligiu 
informaçôes que poderiam responder a essa 
questâo. Mas os resultados nâo foram o que os 
cientistas esperavam. Nos anos 80, desenvolveu- 
se a teoria de que Marte foi outrora quente e 

hümido, com uma atmosfera conslituida 
essencialmente por diôxido de carbono. Mas, 
quando existe âgua, o gâs torna-se instâvel e 
dissolve-se, acabando por concentrar-se no solo 
sob a forma de carbonates. O probli-ma é tjuc, 
quando o espectrômetro da Mars Global 
Surveyor completou a sua missâo de analise ao 
solo marciano, descobriu-se que os larbonatos 
constituera apenas menos de 15 por cento da 
superficie, ou até muito menos. O problema, : 
entâo, é saber para onde foi o diôxido de 
carbono. Poderâ haver carbonatos sob a 
superficie, jâ que os 13 meteoritos provenicntcs 
de Marte que alcançaram a Terra contèm lèves 
vestigios de carbonate. Mas também poderâ ter 
acontecido que a atmosfera "abandonou" Marte, 
devido a impactos de asterôides e cometas, que a 
deslocaram a velocidades tâo elevadas que a 
fizeram escapar à gravidade do planeta. Segundo 
Kevin Zahnle, do Ames Research Center, da 
NASA, Marte poderâ ter assim perdido h‘J por 
cento da atmosfera. Futuras missôes a Marte 
poderâo ajudar a esclarecer o mistério da perda 
da atmosfera e da âgua, que tornaram o Planeta 
Vermelho ârido. Todavia, a histôria do planeta 
poderâ ser mais complexa do que o modelo 
"quente-e-hümido-outrora-frio-e-seco-agora", 
segundo escreve Oliver Morton na revista. Os: 
primeiros biliôes de anos de Marte colocaram jâ 
mistérios por enquanto insolüveis, e para os 
resolver os cientistas hâo-de continuar a propor 
teorias que abrangem desde o interior do planeta 
aos limites da sua atmosfera. Este pode ser 
ténue, mas nâo hâ outra que proporcione tanta 
especulaçâo. 

como vector do gene, que é injectado num embriâo 
de pintainho com um dia, na blastoderme, e possui 
uma instruçâo para restringir a produçâo da 
proteina à clara. Steve Sensoli, cientista da 
empicsa. e os (olegas esperam que o virus alcance 

células embrionârias na 
blastoderme que venham a 
desenvolver-se em esperma e 
ôvulos, para que o gene da 
proteina passe para geraçôes 
futuras. A AviGenics tem jâ 

frangos transgénicos a darem 
origem a novas geraçôes 

portadoras do -gene. "Andam 
muito ocupados", diz Cari 

Marhaver, o présidente da 
companhia. 

Aqui, o virus usado como vector é outro e 
microinjectado no prô-nucleo da gema, 
expressando-se depois em todas as células 
da ave. 

Lua marcada 
por intensas 

erupçôes vulcânicas 
Imagens ohtidas pela sonda “Galileo” 
mostram que sô um dos vulcôes é mais 

poderoso que todos os da Terra 

A lua jupiteriana lo, o objecto mais active do sistema 
solar, possui mais de cem vulcôes actives, que lançam 
gigantescas colunas de cinzas, e a sua superficie estâ 
coberta de lagos de lava e rios de rocha em fusâo, 
num cenârio que torna insignificante qualquer 
erupçâo na Terra. Sô um dos vulcôes de lo emite mais 
calor que todos os vulcôes do nosso planeta, segundo 
revelaram as ultimas imagens e mediçôes efectuadas 
pela sonda Galileo. Rosaly Lopes-Gautier, do 
Laboratôrio de Propulsâo a Jacto, da NASA, disse 
que as imagens obtidas pelos instrumentos da Galileo 
indicam que um desses vulcôes, chamado Loki, é o 
mais poderoso de todo o sistema solar. "Loki possui 
uma enorme caldeira que se enche continuamente de 
lava, numa area de centenas de quilômetros 
quadrados", disse a cientista. As erupçôes de Loki sâo 
tâo gigantescas que podem ser observadas por 
telescôpios em Terra. As imagens obtidas pela Galileo 
mostram uma grande superficie delimitada por lava e 
o vulcâo estâ rodeado por um circulo de material que 
se julga ser diôxido de enxofre, acrescentou a 
cientista. Observar os vulcôes de lo, segundo 
Torrence Johnson, um cientista do projecto Galileo, é 
como fazer uma viagem no tempo para a altura em 
que a Terra era abalada por fenômenos semelhantes. 
"Temos a oportunidade de observar em aeçâo 
fenômenos que hâ muito desapareceram no resto do 
sistema solar", disse Johnson. Um outro vulcâo de lo, 
chamado Pele, tem um intenso ponto quente que os 
cientistas pensam ser um lago de lava constantemente 
reabastecido corn rocha em fusâo expulsa do interior 
da lua. A lava estende-se por uma distâneia de quase 
dez quilômetros, com 30 metros de largura. Sue 
Kieffer, um vulcanôlogo, disse à AP que aqueles 
fenômenos em lo sâo particularmente violentos 
devido à baixa gravidade e pouca pressâo 
atmosférica. lo, que tem dimensôes semelhantes à 
Lua, tem apenas um sexto da gravidade da Terra. 
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0 Inferno dos dinossanros 
Oceanôgrafos afirmam que queda de asteroides na Terra forçou libertaçâo 

de metano subterrâneo, que explodiu na atmosfera 
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A extinçâo dos dinossauros no 
periodo Cretâssico, hâ 65 milhôes de 
anos, poderâ ter sido causada por 
uma verdadeira "tempestade 
infernal", causada pela libertaçâo de 
grandes quantidades de metano do 
interior da Terra apôs o impacte de 
um asterôide gigante na regiâo do 
golfo do México, segundo uma 
équipa de oceanôgrafos do Naval 
Research Laboratory, em 
Washington. 
A ideia de que a extinçâo dos 
dinossauros resultou de alteraçôes 
climatéricas na Terra fruto da queda 
de cometas ou asteroides nâo é nova, 
mas de acordo corn estas pesquisas, 
publicadas agora na revista New 
Scientist, o impacte dos corpos 
celestes provocou a libertaçâo de 
grandes quantidades de gâs metano 
que, em contacte corn a atmosfera 
instâvel e tempestuosa, se incendiou, 
provocando um ambiente 
verdadeiramente infernal. 
"A propria atmosfera ter-se-â 
incendiado", afirmou Burton Hurdle, 
um dos cientistas envolvidos no 
estudo, "o que poderâ ter contribuido 
para a extinçâo da espécie". A 
presença de metano no subsolo 

terrestre é um facto conhecido. Ainda 
hoje existem, sob pressâo, grandes 
quantidades deste gâs (cuja 
acumulaçâo, sob a forma hidratada, 
résulta da decomposiçâo de restes 
végétais) a profundidades até 500 
metros, havendo mesmo empresas 
americanas, alemâs e japonesas 
interessadas na sua exploraçâo 
comercial como fonte de energia. 
Para Hurdle e a équipa de 
oceanôgrafos envolvidos neste estudo, 
estes reservatôrios de metano terâo 
tido um papel muito importante na 
histôria da Terra, acelerando a 
extinçâo dos dinossauros. 
As ondas de choque causadas pelo 
impacte do asterôide no oceano do 
Cretâssico propagaram-se pela 
superficie terrestre, forçando a 
libertaçâo do metano. 
A existência de falhas geolôgicas na 
Crista Negra, ao largo da costa 
Florida, datadas do final do 
Cretâssico sâo, para os cientistas, 
evidências que suportam esta teoria, 
pois poderâo ter sido causadas pela 
saida do gâs. 
Por outro lado, alguns registos, mais 
recentes, da actividade do fundo 
oceânico, sugerem que 

periodicamente ocorre libertaçâo de 
metano, sem que seja necessâria a 
produçâo de ondas de choque 
causadas pelo impacte de asterôides. 
Alguns oceanôgrafos pensam que 
fenômenos menos intensos deste tipo 
terâo ocorrido jâ no Plistoceno (que 
inclui o Paleolitico e o Neolitico e teve 
inicio hâ 150 mil anos) na regiâo do 
golfo do México. 
Dick Norris, paleobiôlogo do Woods 

Hole Oceanographic Institute, em 
Massachusetts, que esteve envolvido 
em estudos da Crista Negra, também 
concorda que pode ter-se libertado 
uma grande quantidade de metano 
nessa regiâo. 
A preponderância do isôtopo de 
carbono-12 sobre o carbono-13 
imediatamente apôs o impacte é um 
indicio desse facto, sustenta. 
No entanto, este padrâo de proporçâo 
de isôtopos nâo é constante em todas 
as regiôes do globo, portanto a nova 
teoria nâo pode, ainda, ser 
generalizada. 
Por esta razâo, alguns cientistas nâo 
apoiam, para jâ, esta ideia. "Penso que 
é estranho", afirmou Peter Schultz, da 
Universidade de Brown Providence, 
em Rhode Island, que tem estudado 
os efeitos da queda de asterôides. 
"Nâo estou certo de que um impacte 
corn a dimensâo deste pudesse 
libertar tanto metano." 
Em todo o caso, a ocorrência de 
"tempestades de fogo" localizadas 
pode ter contribuido para a extinçâo 
dos dinossauros, apesar de haver 
indicaçôes que muitas espécies 
entraram em declinio antes deste 
impacte. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Sera uma semana extremamente 
produtiva dado que a Lua esta no 
seu signo. Procure 1er, escrever e 
compartilhar conhecimentos. No 
cenârio, terâ a presença de nativos 
de Gémeos, Virgem e Sagitârio. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Destaque para mûsica, artes e 
literatura. A sua atençâo vai andar à 
volta do seu lar, da sua familia e de 
uma possîvel mudança de 
residência. Hâ um nativo de Balança 
envolvido na sua vida amorosa que 
voce nunca teria suspeitado. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 4 

A fase lunar intensifica a sua 
habilidade para fazer amigos e 
levantar recursos. Mantenha uma 
aura de mistério - nâo revele tudo. 
Os nascidos sob os signos de Peixes 
e Virgem desempenham um papel 
importante na sua semana. 

CARANGÜEJO 
21/6 a 21/7 

Voce finalmente compreende a 
diferença entre ser generoso e ser 
extravagante. Destaque para uma 
promoçâo, produçâo e um 
reconhecimento pelos seus méritos. 
Um nativo de Aquârio vai-lhe fazer 
uma proposta intéressante, aceite. 

-I ^ 

r 
LEAO 
lin a 22/8 

Estude corn atençâo a possibilidade 
de uma viagem ao exterior. Voce vai 
ter de lidar corn pessoas 
temperamentais dos signos de 
Balança e Peixes. Lance mâo da sua 
versatilidade e compreensâo para 
resolver problemas. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Abandone as ideias preconcebidas • 
enfatize a originalidade e o espîrito 
pioneiro. No amor, assuma riscos - 
sorria para receber um sorriso. Um 
nativo de Aquârio tem um papel 
memorâvel na sua vida esta semana. I 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Destaque para um embate de ideias, 
assuntos juridicos e relaçôes 
püblicas. Hâ mûsica na sua vida - 
dance segundo o seu ritmo. Esta 
semana terâ um maior destaque para 
a publicidade e promoçâo dos seus 
produtos. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Diversifique. Procure sair fora do seu 
ritmo de trabalho para entrar num 
ritmo de exercicio e paz de espirito. 
Mostre paixâo por tudo que faz. A sua I 
popularidade estarâ no topo esta 
semana. Tome cuidado corn a sua 
alimentaçâo. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

O aspecto lunar favorâvel intensifica 
o seu poder de atracçâo. Nativos de 
Touro e Escorpiâo têm um papel 
admirâvel esta semana. Um segredo 
é-lhe revelado e tem a ver corn um 
parente que você jâ nâo vê hâ muito 
tempo. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

JÉÊÊêÀ 

Mantenha os seus pianos flexiveis. 
Uma alteraçâo de ultima hora estâ 
relacionada corn uma viagem. 
Registre os seus pensamentos; 
interprète os seus sonhos. Um novo e | 
empolgante romance marcarà esta 
semana. 

AQUARIO parente tem uma visâo 
21/1 a 19/2 totalmente despreocupada em relaçâo 

aos actuais eventos. Cabérâ a si trazer 
a verdade acima. Um inesperado 
présente vai-lhe ajudar a serenar o 
agitado ambiente doméstico. Jogue 
na lotaria. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Inesperadamente, aparecerâ dinheiro | 
de onde você jâ nâo contava. Utilize 
esses recursos extras com muita 
prudência, evitando extravagâncias. 
Um nativo de Virgem vai ter um 
papel importante esta semana. 

Embora estas duas images pareçam idcnticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

0 fgMgMgMgiBMgMBlBMgMBlBMBlBMBlBMBMBMBlBMBJBI 0 
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PALAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTALS 
1-Preitos.2-Fogo.3- 
Prep;animal de carga 
nos desertos;art.def. 
plural.4-Camada gor- 
durenCa e lustrosa.5- 
Divindade egipcia;ba- 
traquio;levante.6-Ma- 
niaco;desmontar.7-He- 
roico;filtre-8-Pedaço 

de pâo;consoante du- 
pla;lmposto de trans- 
missâo.9-Protecçao 
(fig.).i0-Suspiro;na- 
vio pequeno;nota mu- 
sical, ll-Animal fe- 

rez ;perucas. 
VERTICAIS:1-Sediraen- 

toso.2~Trabalho de sapader.3-Àrt.plural;ôxido de silicic; 
ruim.4-Sumo.5-Prcn.pessoal;sirab.quim.do cobalto;botequim. 
6-Algarismo;peixe teledsceo.7-0 m.q.amiba;aguarde.8-Frio 
excessive ;slmb.quim.do alumxnio;ligai.9-Boi sagrado do 

antigo egipto.iO-Laco;maleavel;adv.de lugar.11-Tombais. 
12-Esmagar. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 
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t eqaABU îpv-Ol ' oi BdeoiBîx-6issioo 
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“Os Amigos” celebram 1" aniversârio 
O rancho folclôrico do Peniche Community Center 
“Os Amigos” celebrou no passado sâbado o 
primeiro aniversârio. Este rancho tem a 
particularidade de ter sido fundado por um jovem 
cujo amor pela tradiçâo portuguesa quase justifica 
a sua existência, Valter Ferreira, jovem este que 
conseguiu reunir um grupo de 35 elementos, todos 
Jovens, que se orgulham de representar as tradiçôes 
folclôricas oriundas de Peniche, mas, acima de 
tudo, dâo prioridade à amizade que entre eles 

A energia destes jovens, 
bem vistvel no seu 

espectdculo, onde desde os 
mais novos aos mais veUios 
reina a alegria. 

Lembrança 
atribuida a todos 

os membros 
do grupo 

Très jovens da nossa comunidade abriram um Café-Bar-Restaurante, no 
passado dia 12 de Novembro, chamado "Anywhere Lounge", na College, 
na esquina norte-oeste corn a Ossington, em Toronto. Sâo eles, Silvino 
Neves, de 23 anos, natural de Aveiro que, aos 6 anos de idade, emigrou 
corn a familia para o Canada; Gualter Freire, da Ribeira Grande*S.Miguel, 
de 25 anos, emigrou corn a familia aos 16 anos de idade, e, Flilârio 
Ferreira, 26 anos, natural de Aveiro, jâ no Canada, com a familia, desde 
os 17 anos de idade. Amigos hâ cerca de 2 anos, resolveram abrir um 
negôcio para provarem a si prôprios e aos amigos que eram capazes de o 
fazer e que, outros jovens como eles, também o podem conseguir. Com 
trabalho, boa vontade e interesse, tudo se consegue. Agora, venham os 
amigos ao "Anywhere Lounge", para que o sonho se concretize mais 
rapidamente. Parabéns! 

surgiu. E diga-se corn toda a sinceridade que esta 
amizade e a harmonia existente no seio do rancho 
foi bem visivel no passado sâbado, perante uma 
sala repleta de admiradores, familiares e apoiantes 
deste rancho folclôrico. O rancho “Os Amigos” 
apresentou-se pela primeira vez corn os novos trajes 
folclôricos que obtiveram de angariaçâo de fundos 
feita ao longo do ano e da ajuda dos sôcios e amigos 
do Clube. Vimos, pela primeira vez também, o 
grupo folclôrico infantil danças e encantar, grupo 
este também formado e ensaido pela Valter 
Ferreira. 
No entanto, nào foi sô a primeira primavera que 
este grupo celebrou. Segundo Mena Henriques, 
sôcia do Clube e mâe de um dos membros do 
rancho, este grupo conseguiu um verdadeiro 
milagre para o clube e que foi trazer juventude para 
o seio do Peniche, novas ideias e novos ideais. 
E as novas ideias surgiram nessa mesma noite: nove 
membros (femininos) do rancho apresentaram 
também um bailado baseado em passos de 
ginâstica ritmica e dança cuja apresentaçâo foi 
simplesmente bonita. Os aniversariantes foram 
galardoados corn um pequeno trofeu oferecido pela 

direcçâo do Peniche, corn 
bolo e champanhe. O final 
da noite foi abrilhantado 

0 ensaiador do Grupo Folclôrico “Os amigos”, Valter Ferreira, 

cortando o bolo de aniversârio corn a ajuda do présidente e 

directora do Peniche Community Centre 

pelo grupo musical da nossa comunidade “Império 
Jovem”. Jâ que se tratava de jovens, a noite foi bem 
preenchida desde jovens de todas as idades aos 
jovens de espirito! 

SenUmade Awiutfl 

Amor, 
Casamento, 

J Nenhum problema, 
' çuer ele seja 

grande ou 

Cadüt ^ pequeno, 
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SAUDE EM SUA CASA 
TMunoTisnos. os roLttQS nu pracfio. 

SOCOPPO C PCflNUTflâO 
Existe um fosso entre o mundo actual e 
O mundo ideal. O céu que sépara esse 
fosso é O querer baseado na 
imaginaçào. O châo é caminho dificil, 
pois esta guardado pelas forças que nào 
desejam mudanças. Também assim é 
para a criaçào e efectivaçào de novos 
sistemas de saùde, mais econômicos, 
mas ao mesmo tempo mais efectivos e 
universais, que contribuam para o bem 
estar e saùde para todos, incluindo os 
mais vulnerâveis e abandonados. Levei 
os ùltimos dois artigos a escrever sobre 
a prevençào e necessidade de mudar a 
situaçâo actual, o que considero tarefa 
prioritâria. Vou dedicar este artigo ao 
socorro e reabilitaçâo dos 
traumatizados. 
O mundo actual ainda considéra, nesta 
mudança de milénio, o tratamento de 
traumatismes a tarefa prioritâria. 
O tratamento é essencialmente 
necessârio e importante, mas em 
muitos casos, provavelmente a maioria, 
poderia nào ser necessârio se houvesse 
prioridade na prevençào. 
Se um traumatisme nào se conseguiu 
evitar ainda existe muito que se pode 
fazer para evitar o agravamento da 
situaçâo, a incapacidade permanente, 
ou a morte. 
A primeira medida, se necessâria, é a 
remoçâo do traumatizado do ambiente 
traumatizante, seja ele as rodas de um 
veiculo, os tijolos dum 
desmoronamento, ou as chamas de um 
incêndio. Depois do traumatizado ser 
retirado do ambiente perigoso e serem 
chamades os serviços de socorro, 
bombeiros, ambulâneia ou outra ajuda 
médica, deve ser colocado numa 
superficie horizontal, estendido corn a 
cabeça baixa. A primeira coisa que se 
deve verificar é se ele estâ a respirar 
normalmente. A respiraçâo ocupa o 
primeiro lugar na hierarquia das 
capacidades vitais, e sô depois de 
estarmos certes de que a vitima estâ a 

respirar e fazer o possivel para evitar 
que ela nào asfixie, é que devemos 
verificar as outras funçôes vitais 
seguindo a ordem da hierarquia: 
primeiro a respiraçâo, segundo a 
circulaçâo, terceiro o cérebro e sistema 
nervoso, (as funçôes vitais urgentes); 
quarto o balanço dos fluides corporais, 
(uma funçào vital semi-urgente). 
Embora a hidrataçâo corn fluides, em 
certes casos de trauma, tenha uma 
importâneia urgente, a funçào 
alimentar, corn calorias liquidas ou 
sôlidas, nunca tem um carâcter de 
urgêneia e o seu uso em urgêneias pode 
ser perigoso. 
Quando o traumatizado se encontra 
consciente e lùcido, deve-se-lhe 
perguntar quais as partes doridas e 
observar os ferimentos. Se o ferimento, 
ou partes dolorosas estào na cabeça, no 
pescoço, ou na coluna dorsal e lombar, 
nunca se deve mexer o pescoço ou 
dobrar a coluna para evitar que uma 
fractura de vértebra, ou de vértebras 
instâveis, causem ferimento da medula 
espinhal, podendo originar uma 
quadriplegia (paralisia permanente de 
ambos os membros superiores e 
inferiores), ou uma paraplegia (paralisia 
permanente dos membros inferiores). 
O simples retirar dum capacete pode 
ser perigoso. Se houver ferimento ou 
contusâo na cabeça, e o ferido ficou 
inconsciente, nem que seja por um 
periodo de poucos minutos, e depois 
fica lùcido e aparentemente sadio, deve 
ser mais tarde examinado por um 
médico e mantido em observaçâo por 
um periodo de vinte e quatro horas. 
Durante a noite, o traumatizado na 
cabeça deve ser acordado de meia em 
meia hora para nos certificarmos de 
que nào entrou em coma durante o 
sono. Todo aquele que nào responder a 
uma das chamadas periôdicas durante 
o sono, deve ser imediatamente 
transportado para o hospital mais 

proximo porque muito provavelmente 
tem uma hemorragia interna a 
comprimir o cérebro, cuja 
descompressào imediata pode ser a 
diferença entre a vida e a morte. 
Se o traumatizado estiver a sangrar de 
parte visivel, deve-se sempre procurar 
estacionar o sangue. Muitas vezes a 
pressâo sobre uma ferida, usando o 
dedo, a mào, ou uma peça de vestuârio, 
pode ser o suficiente para diminuir o 
fluxo sanguineo ou estacionar 
completamente o sangue. Se a ferida, 
ou feridas, a sangrar estào localizadas 
nos membros, deve-se apertar a parte 
do membro entre o coraçâo e a ferida 
sangrante, até o sangue parar. Esse 
aperto faz corn que as artérias que 
transportam o sangue fiquem oclusas 
corn a pressâo. 
Qualquer objecto que aperte o membro 
de forma circular pode ser utilizado, 
incluindo a manga de uma peça de 
vestuârio. Um membro pode 
permanecer sem circulaçâo até um 
periodo mâximo de seis horas sem 
compromisso da sua vitalidade. Mais 
de seis horas sem circulaçâo résulta em 
gangrena e amputaçâo. Se as feridas 
estiverem contaminadas corn terra ou 
sujidade, e se houver àgua limpa na 
proximidade, devem-se limpar as 
feridas enquanto se espera por outros 
socorros e o transporte do 
traumatizado. 
Em caso de ingestào de uma substâneia 
tôxica, ou de uma droga, deve-se tentar 
provocar o vômito, o mais râpido 
possivel, para que o veneno que ainda 
nào entrou no sangue, e se encontra no 
estômago, saia para o exterior. O 
melhor remédio para fazer vomitar é o 
xarope de ipecac, na dose de uma 
colher de sopa para crianças de um a 
dez anos de idade, ou duas colheres de 
sopa para crianças mais velhas e 
adultos. Depois do xarope deve-se 
beber âgua. Ter XcU'ope de ipecac numa. 
casa, ou num ambiente onde possam 
acontecer intoxicaçôes, é bastante ùtil, 
mas incomparavelmente melhor do que 
o xarope, é fazer todo o possivel para 
que uma pessoa vulnerâvel nunca tenha 
acesso à droga ou ao veneno. 
No caso de queimadura, por maior ou 
mais pequena que seja, deve-se sempre 
neutralizar o calor, o mais râpido 
possivel, para evitar que a queimadura 
pénétré em profundidade nas camadas 
da pele ou do corpo, aumentando em 
gravidade corn o passar dos segundos. 
Geralmente o que estâ mais à mào para 
se neutralizar o calor é a âgua. Este 
liquido precioso deve ser utilizado em 
grandes quantidades, e por tempo 
suficiente, para acabar corn todo o calor 
ainda existe na queimadura. Se nào 

houver âgua por perto, outro liquido 
frio que nào seja irritativo, tôxico ou 
corrosivo, pode ser usado; ou entào 
sôlidos frios como a neve, ou mesmo 
objectos que nào magoem. Nunca se 
deve perder tempo à procura de ôleos, 
azeite ou manteiga, que muitos 
acreditam ajudar a tratar as 
queimaduras. Qualquer segundo pode 

■ser precioso; um instante que se perde 
pode significar a diferença entre uma 
queimadura inofensiva e uma 
queimadura grave. 
Um principio bâsico no tratamento de 
situaçôes onde hâ excesso de frio ou de 
calor é: se o corpo estâ frio aquecer; se 
estâ quente arrefecer. Quando o corpo 
estâ frio de mais (hipotermia), como 
acontece muitas vezes nos 
afogamentos, nos acidentes em 
condiçôes atmosféricas muito frias, e 
nos congelamentos por falta de abrigo, 
o doente deve ser imediatamente 
aquecido e agasalhado. 
Quando o corpo estâ excessivamente 
quente (hipertermia), como acontece 
nos excessos de exercicio em 
temperaturas altas ou debaixo de sol 
intenso, estados febris, ou incêndios e 
queimaduras, deve-se arrefecer o 
corpo, o mais depressa possivel, para 
que a temperatura regresse ao normal. 
Ao contrârio do que algumas pessoas 
pensam, nào hâ nada pior do que 
agasalhar corn cobertores quem estâ 
corn febre. 
O agasalho vai fazer subir ainda mais a 
temperatura e agravar o problema de 
saùde. Embora faça arrepiar, um balde 
de âgua fria num febrào, é um ôptimo 
remédio. 
Nào vou aqui descrever as numerosas, e 
algumas delas controversas, formas de 
tratamento dos acidentados. O 
prognôstico é tanto melhor quanto mais 
curto for o espaço de tempo entre o 
momenta do trauma e o inicio do 
tratamento. 
O objectivo é sempre minorar as 
consequêneias do traumastismo. 
Depois do tratamento, mas 
infelizmente nem sempre, vem a 
reabilitaçâo do traumatizado. O 
sucesso da reabilitaçâo estâ dependente 
da capacidade, organizaçào, eficâcia e 
humanidade dos serviços de 
reabilitaçâo e das suas instituiçôes. E 
aqui que a solidariedade social mais se 
faz sentir. Para uma boa reabilitaçâo é 
necessârio nào sô o apoio institucional 
e social, mas também o apoio dos 
amigos, a compreensâo e muitas vezes o 
sacrificio da familia. Aqui o amor é 
fundamental. 
Nào o amor visceral ou o utilitârio; mas 
sim o amor perdurâvel, tanto no prazer 
como no sofrimento. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 25 Novembro, 1999 

MISCELÂNIA 23 

0 tDUCKflO 
ü un 5CCUÜO POM 0 VIPÛ 

Quando aceitei escrever regularmente um 
artigo, afirmei que nâo tinha um tema previamente 
definido, mas que os mesmos viriam a propôsito de 
questôes relevantes que fossem surgindo durante a 
semana. Ora, a semana que passou, ficou marcada 
pela celebraçâo de mais um jantar da FPCBP ( 
Federation of Portuguese Canadian Business & 
Professionals), que nâo podia passar em claro. Nâo 
pelo evento, em si, pois tratando-se do 19° jantar, 
nâo constitui Ja novidade para ninguém. Porém, 
dois factos ocorridos nessa noite, mereceram a 
minha especial atençâo. Sem estabelecer nenhuma 
hierarquia, porque ambos sâo importantes, 
começarei por aquele que considero o primeiro - a 
atribuiçâo de boisas de estudo a estudantes luso- 
descendentes. 

Foi a primeira vez que fiz parte do jüri, pelo 
que nâo estou na posse de dados, que me permitam 
estabelecer qualquer tipo de comparaçâo corn o que 
se passou em anos anteriores. Contudo, corn base 
nos elementos fornecidos por outros membros do 
jüri, jâ veteranos nestas lides, duas ilaçôes podem, 
“a priori”, ser retiradas: 

1- O numéro de candidaturas aumentou 
consideravelmente, tendo este ano atingido as 
setenta e très. 

2- O nivel das candidaturas apreciadas é 
bastante superior ao das recebidas em anos 
anteriores. 
Estes dois dados sâo daqueles que, a qualquer um, 
apraz registar. Estâo de parabéns os estudantes 
luso-descendentes! Depois de tanto se ter ouvido 
sobre estudos e estatisticas anteriores, reveladoras 
de um elevado grau de insucesso e abandono 
escolares, por parte das crianças portuguesas, é 
corn agrado e um certo orgulho que se conclut que, 
pelo menos alguns, jâ se libertaram desse anâtema. 

O futuro esta nas mâos destes que, ao 
atingirem um outro patamar, perceberam que uma 
sôlida formaçâo académica é a melhor forma de 
integraçâo, participaçâo e afirmaçào na sociedade 
canadiana. Citando Rahavan Zeevi “Bulldozers 
podem destruir uma casa, mas nâo conseguem 
destruir um lar”. Uma casa é um bem imôvel fisico, 
que qualquer força da natureza pode fazer ruir de 
um momenta para o outro. Mas o lar pressupôe, 
nâo sô o espaço fisico, mas a célula familiar, com a 
sua teia de afectos tecida ao longo de anos que, bem 
cerzida, nada pode abalar. Passando deste conceito 
para o de educaçâo, é mais ou menos esta 
mensagem que tenho tentado fazer passar junto 
dos estudantes. 
Também eu passei por uma situaçâo em que, num 
determinado momenta da minha vida, por razôes 
de segurança, tudo tive de deixar para trâs. Mas 
uma coisa que nâo ocupa espaço, nem esta sujeita a 
qualquer controlo alfandegârio, pude transportar 
comigo: o curso que tinha tirado. E um capital que, 
sejam quais forem as vicissitudes da vida, nada nem 
ninguém nos pode tirar. Os jovens terâo de ter 
consciência de que a educaçâo torna o “homem 
superior”, como dizia Ramalho Ortigâo, tendo 
ainda acrescentado que “o homem sem educaçâo, 
por mais alto que o coloquem, fica sempre um 
subalterno”. Que o exemplo dos contemplados corn 
as boisas sirva de estimulo aos que queiram seguir 

a maxima de Guijarro “A Educaçâo é um seguro 
para a vida”. 

Até agora, dirigi-me aos jovens, mas como 
referi no inicio do artigo, outro facto marcou 
também essa noite: a homenagem feita aos 
pioneiros. Foi comovente ver aquele video e ouvir 
alguns dos testemunhos! Ninguém conseguiu ficar 
indiferente àquelas imagens, aos depoimentos de 
coragem dos que partiram, nâo jâ “ao cheiro da 
canela que o reino nos despovoa”, como escreveu 
Sâ de Miranda (séc. XVI), mas porque a terra que 
os viu nascer lhes fora madrasta e nada lhes 
prometia em termos de futuro. Corn as mâos cheias 
de nada, agarraram a oportunidade, desvendaram 
outros “tectos negros do fim do Mundo” e vieram à 
procura da Terra Prometida. Mas o manâ nâo lhes 
caiu do céu, nem a terra se revelou, no inicio, o 
oâsis esperado. A saudade corroia-lhes as entranhas 
e, mais tarde, mandaram vir a familia. Foi bonito 
ouvir um pioneiro, corn a voz embargada pela 
emoçâo, prestar homenagem às mulheres, as 
eternas esquecidas das epopeias escritas sempre no 
masculino. Mulher-esposa, mulher-mâe, mulher- 
operâria, mulher-companheira que, nos momentos 
de dor, cansaço e solidâo, soube ser a trave-mestra 
que ajudou a calcorrear os caminhos do sucesso. 
Foi graças a esse sucesso, aos bem-sucedidos, aos 
que criaram riqueza, que os estudantes podem hoje 
ser agraciados corn estas boisas. Mas, por favor, nâo 
esqueçam nunca que, quando um dia se fizer a 
histôria desta comunidade, ela terâ 
necessariamente de passar por esta massa anônima 
de pioneiros, que tâo bem souberam preparar os 
trilhos que os vindouros haveriam de sulcar. 
A Histôria nâo serâ nunca apenas o espelho do 
sucesso e do êxito, mas o resultado de uma 
memôria colectiva urdida de pequenos nadas como 
aqueles que estâo expostos no Pier 21, agora 
saudosamente revisitado. 

Para melhor ilustrar esta ideia de 

construçâo colectiva de uma memôria, deixo a 
todos, para reflexâo, o poema de Bertolt Brecht: 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis 
Mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilônia, tantas vezes desirutda, 
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima dourada moravam seus obreiros? 
No dia em que ficou pronta a MuraUia da China 
para onde 
Foram os seus pedreiros? A grande Roma 
Esté cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? 
Sobre quem 
Triunfaram os Césares? A tào cantada Bizâncio 
Sô tinha palâcios 
Para os seus habitantes? Até a legendâria Atlâniida 
Na noite em que o mar a engoliu 
Viu afogados gritar por seus escravos. 

0 jovem Alexandre conquistou as îndias. 
Sozinho? 
César venceu os gauleses. 
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 
Quando a sua armada se afundou Filipe de 
Espanha 
Chorou. E ninguém mais? 
Frederico IIganhou a Guerra dos Sete Anos. 
Quem mais a ganhou? 

Em cada pâgina uma vitôria. 
Quem cozinhava os festins? 
Em cada década um grande homem. 
Quem pagava as despesas? 

Tantas histôrias. 
Tantas perguntas. 

Ainda Baptista 

Guterres denuncia egoi'smo do mundo 
actual para corn Africa 
o Primeiro-Ministro português denunciou o 
abandono a que "o egoismo do mundo de hoje" 
tem remetido o continente africano, ao saudar o 
Rei da Bélgica no decorrer do almoço que lhe 
ofereceu era Sintra. Numa breve intervençâo de 
improviso, que começou com algumas palavras 
em flamengo em honra do visitante, Guterres 
salientou o facta de os dois paises terem uma 
politica externa prôxima no que se référé "a 
alguns interesses tâo esquecidos hoje, 
designadamente Africa". "A Africa é um 
continente que o egoismo do mundo de hoje fez 
esquecer, e onde milhôes e milhôes de seres 
humanos vivem em condiçôes absolutamente 
insustentâveis", referiu Guterres ao destacar o 
facto de esta ser uma das prioridades das 
politicas externas portuguesa e belga. Na sua 
intervençâo, o Primeiro-Ministro defendeu a 
colaboraçâo dos dois paises com vista a uma 
regularizaçâo da globalizaçâo dos mercados. 

economias e culturas, de forma a permitir que 
culturas como a portuguesa e belga tenham 
capacidade de afirmaçào na Europa e no mundo. 
Ao agradecer a saudaçâo, o Rei Alberto da 
Bélgica falou das iniciativas de Portugal e da 
Uniâo Europeia "face à dramâtica situaçâo em 
Timor Oriental", lembrando que a comunidade 
internacional se mobilizou para tentar 
restabelecer ali "a paz, a democracia e o respeito 
dos direitos do homem". O Rei lembrou ainda 
que Guterres, durante a visita que fez hâ dois 
anos a Bruges para inaugurar o ano académico 
do Colégio da Europa, defendeu que 
preocupaçâo corn os direitos do homem deve ser 
uma das pedras fundamentais da politica 
externa da Uniâo". O almoço, no quai se viam 
personalidades dos meios empresariais e 
fmanceiros, teve lugar no medieval Palâcio da 
Vila de Sintra, çuja prestigiosa histôria foi 
recordada pelos dois oradores. 
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Cuzinlia PatlMuesa 
Came a 

Bras 
Ingredientes: 

400 gr de came picadajâ 
cozinhada 
60 gr de margarina 
1 dente de alho 
7 cehola 
1 kg de batatas 
5 ovos 
Sal e pimenta q.b. 
Salsa picada 

Receita: 
Descasque e frite as batatas cortadas em 
cubinhos. Faça um refogado com a margarina 
e o alho e a cebola finamente picados. Quando 
começar a alourar, junte a carne picada e 
mexa bem. Junte as batatas fritas e mexa. Bata 
os ovos à parte, tempere com sal e pimenta e 
Junte ao resto. Va mexendo até ficar passado a 
gosto, rectifique os temperos e decore com a 
salsa picada. Acompanhe com uma salada. 
Nota: Esta receita é optima para aproveitar 
restos de carne, mesmo que jâ nâo tenham 
molho. 

Boio de 
AMperces 

Ingredientes: 
100 gr de margarina 
100 gr de açùcar 
2 ovos 
1 pitada de sal 
Raspa de 1 limâo 
200 gr de farinha 
2 colh. café de fermento em pô 
750 gr de alperces ou ameixas 
30 gr de amêndoas 
Açücar inglês para polvilhar 

Receita: 
Bata a margarina corn o açùcar até obter um 
creme. Junte os ovos, o sal, a raspa do limâo, a 
farinha e o fermento em pô. Misture bem e 
deite numa forma de mola corn 24 cm de 
diâmetro bem untada. Retire os caroços e corte 
em quartos os alperces e disponha sobre a 
massa, encostando-os bem uns aos outros. 
Espalhe por cima as amêndoas em falha. 
Polvilhe corn açücar e leve a cozer em forno 
quente (200 graus), durante cerca de 60 
minutos. Polvilhe corn açùcar inglês assim que 
sair do forno. 

Bon Apetit 

o Chefe /(Asdrûbal) 

Amenda 
comunUâria 

-A tradicional "Festa de Natal da Criança", 
realizaçào da Casa do Alentejo e CIRV-fm, terâ 
lugar dia 18 de Dezembro, na Casa do Alentejo, 
entre as 17 e as 19:00 horas. Increvam as crianças na 
Casa do Alentejo, 1130 Dupont Street ou, pelo 
telefone: (416) 537-7766. Haverâ um pequeno 
"snack" para as crianças e variedades com artistas 
locais. CIRV-fm transmitirâ em directe o 
acontecimento. 

- "The Complete Idiot's Guide...to Canadian Sports 
History and Trivia", do autor Malcom G. Kelly, 
lançado por Alpha Books, é um livro de pesquisa e 
boa disposiçâo, corn narrativas sobre os nossos 
herôis do desporto e factos risonhos que (ontem, 
hoje e sempre) tiveram lugar um pouco por todo o 
lado e que acontecem a todos! Adquiram-no, vào 
gostar! 

-Sexta-Feira, 26 de Novembro, o Centre 
Francophone du Toronto Métropolitain realiza a 
sexta ediçâo do "Festival Coup de Coeur 
Francophone" com a presença do artista da Guiné- 
Bissau, Lilison Di Kanara. A organizaçâo convida 
portugueses e brasileiros a presenciar este grande 
espectâculo corn cançôes em português e crioulo. 
Info: (416) 204-1080 (Music Gallery). 

-Sexta-feira, no The Ontario Club, a Academia do 
Bacalhau de Toronto realiza uma "bacalhauzada" e 
a sua reuniâo anual, com inicio às 19:00 horas. 
Info: (416) 594-7224 ou, (905) 281-2000. 

-Sâbado, dia 27, realiza-se no First Portuguese, às 
19:30, o espectâculo "ALex em Concerto", corn Alex 
e Paula Alexandra. Além do Concerto serâ servido 
um jantar. 

-Na sede-social da Casa do Benfica de Toronto, 
realiza-se dia 27, o jantar-convivio comemorativo 
dos 30 anos de existência da colectividade. 
Parabéns e obrigado pelo convite. (416) 653-6370. 

-A Associaçào Social Cultural e Humanitâria da 
Atalaia - Lourinhà, promove dia 27, no Ukrainian 
Hall, em Toronto, um jantar-baile para angariaçào 
de fundos para o Lar da Terceira Idade. 
Info: (416) 653-5188 ou, 763-2839. 

-Na sede-social do F. C. do Porto de Toronto, terâ 
lugar sâbado, 27, o jantar de aniversârio do seu 
Rancho Folclôrico. Parabéns! 
Réservas: (905) 275-0818 ou, (416) 536-2921. 

-O Embaixador de Cabo Verde, em Washington, 
desloca-se a Toronto de 2 a 5 de Dezembro. Haverâ 
uma recepçào em honra do Embaixador Amilcar 
Spencer Lopes, no Restaurante Lisboa-à-Noite, no 
dia 2, às 18:30. Réservas: (416) 252-1790. 

-A festa de Natal da Sociedade dos Déficientes 
Portugueses vai ter lugar na Local 183, no dia 18 de 
Dezembro. Cada familia contribuirâ corn um prato 
da sua preferêneia. As crianças até 12 anos, se se 
inscreverem, poderâo receber uma prenda. Info: 
(416) 536-4679. Dêem o vosso apoio aos (E) 
Déficientes Portugueses. 

Fâbrica de produtos alimentares précisa de 
pessoal em regime full-time. 
Telefone 757-14-69 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
a zona de Mississauga. 
Telefone, 1-905-527-28-28 

Padaria Portuguesa précisa de pessoal. 
Telefone 538-77-00 

Companhia de construçâo précisa de pessoal. 
Para mais informaçâo telefone para 762-59-47 

Companhia de escavaçâo précisa de pessoal. 
Telefone para 905-738-66-55 - 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
a zona de Mississauga e Brampton. 
Telefone para 568-02-79 

Precisa-se corn urgêneia vendedores para 
companhia em expansâo. Necessita-se de 
instaladores de alarmes corn experiência. 
Tel. 255-88-88 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel. 442-49-92 

Precisa-se de pessoal para a zona de Toronto, 
Don Mills, e Mississauga para trabalhos de 
limpeza. Telefone para 369-01-37 ext. 182 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
as zonas de Toronto, Rexdale, Mississauga , 
Etobicoke, Oakville and North York. 
Telefone para 426-36-65 

Precisa-se com urgêneia de cabeleireira com 
experiência. TEL: 532-3433 

Precisa-se de condutor com experiência e de 
pessoal para limpar neve. Contacte Tony pelo 
telefone 905-273-5691 

Precisa-se de senhora para limpeza. 
TEL: 538-1777 e fale com Manuel. 

Precisa-se de cabeleireira com experiência. 
TEL: 533-1550 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
a zona da Younge & St. Clair. 
TEL: 442-4992 

o )omi “o niLfnio” 
PROCURA VCnDtDOR/COLABORADOR. 

PARA MAIS mpoRMACôts 

TELÊPOnC PARA: 538-0940 
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Benfica sem soluçfies 
parante a FC da Parta 
O FC Porto aproximou-se da 
liderança da Primeira Liga 

de futebol corn a vitoria (2-0) 

conseg^ida sobre o BeirHca, 

fruto de uma acçâo 
pressionante e do poderio 
dos flanqueadores Rubens 

Junior e Capucho, que 

destroçaram a frâgil 
defensiva benHquista. 

Bem comandados por Déco, os 
"dragôes" deram uma excelente 
imagem das suas qualidades, em 
véspera do inicio da segunda fase da 
Liga dos Campeôes, "aniquilando" o 
Benfica corn uma primeira parte 
insuperâvel. Nada de mais motivante 
para os cofres do FC Porto do que ter 
lotaçâo esgotada nas bancadas, corn 
mais de 48.000 espectadores, e nada 
melhor para a équipa do que 
começar a ganhar a "frio". Apôs os 
instantes iniciais, em que o Benfica 
controlou a posse de bola, periodo de 
que resultou o primeiro pontapé de 
canto da partida para os 
"encarnados", os portistas, na 
primeira vez que foram à baliza de 
Enke, marcaram. Déco insistiu à 
entrada da area, solicitando de 
cabeça Capucho, que dominou o 
esférico na perfeiçâo e "disparo i" 
corn o pé esquerdo, nâo dai. 4o 
qualquer hipôtese ao guarda-redt 
alemâo, logo aos quatro minutos. O 
Benfica acusou o golo e demorou a 
voltar a aproximar-se da baliza de 
Baia, enquanto que, pelo contrario, 
os "dragôes" iam ganhando a guerra 
do meio-campo e soltavam-se em 
jogadas de alguma beleza. Muito 
activo na esquerda, Rubens Junior 
fez um cruzamento perfeito para 
Jardel que, no seu melhor estilo, 
cabeceou em rotaçâo por cima do 
travessâo, aos 10 minutos. Dois 
minutos depois, novamente os 
mesmos protagonistas, corn o 
esquerdino a servir o melhor 
goleador do FC Porto, que rematou 
defeituosamente, isto apôs 
momentos antes Andrade se ter 
arrojado ao solo, quando o "ponta-de- 
lança" portista estava na "cara" de 
Enke. Sô aos 14 minutos, as "âguias" 
se acercaram das redes "azuis-e- 
brancas", naquela que constituiu a 
melhor oportunidade do encontro 
para os "encarnados" marcarem. 
Kandaurov solicitou Nuno Gomes 
sobre a meia-esquerda e, jâ dentro da 
area, o avançado benfiquista atirou 
muito por cima da baliza do FC 
Porto. Esse lance, porém, revelou-se 

um "grâo de areia" na engrenagem 
portista, mas facilmente foi 
sacudido, voltando o ultimo reduto 
benfiquista a ser o centro de todas as 
atençôes. Chainho rematou à barra 
aos 17 minutos e o ponto alto dos 
lances perto do guardiâo germânico 
do Benfica resultaria no segundo 
golo portista. Aos 24 minutos, Sérgio 
Nunes falhou a intercepçâo e 
permitiu a Capucho fugir pela 
direita, tendo o extremo colocado o 
esférico à entrada da pequena area, 
onde, mais lesto que Paulo Madeira, 
surgiu o "matador" Jardel para o 2-0. 
O técnico alemâo Jupp Heynckes, 
confrontado corn o "derrame nas 
asas", retirou Sérgio Nunes, um dos 
responsâveis pelas fugas nas laterals, 
e colocou Bruno Basto, aproveitando 
a rigidez defensiva de Rojas para 
recuar o paraguaio, na tentativa de 
estancar o "fluido" promovido por 
Capucho. 
O que é certo é que o extremo 
portista, quando nâo insistia pela 
direita, enveredava pelas diagonals, e 
de uma dessas inciativas (57), 
resultou um livre directe, que 
Esquerdinha, na recarga, enviou corn 
estrondo ao ferro. Cientes de que 
poderiam gerir o jogo sem entrar 
num ritmo desenfreado - que poria 
em causa a condiçâo fisica para os 
importantes embates que se 
avizinham (Liga dos Campeôes 
incluida) -, os "dragôes" controlavam 
a partida corn inteligência, 
limitando-se a aproveitar os espaços 
que o balanceamento ofensivo do 
Benfica provocava. 
A resposta dos lideres do 
campeonato - poderia ser destronado 
caso o Martitimo vencesse domingo 
em Campo Maior - era pouco mais 
que timida, se bem que para o 
insucesso dos "encarnados" 
contribuisse em grande parte a 
concentraçâo dos homens da casa. 
Registo, aos 70 minutos, para um 
pontapé de "ressaca" de Kandaurov, 
que fez a bola passar perto do poste 
de Vitor Baia, mas o guarda-redes 
portista controlou de perto a bola. 

Bruno Caires renera 
insatisfaçâo no Colla 
Bruno Caires revelou, apôs o 
penùltimo treino do Celta de Vigo 
antes do embate de quinta-feira 
corn o Benfica, para a terceira 
eliminatôria da Taça UEFA, estar 
disposto a sair do clube espanhol o 
mais râpido possivel. Visivelmente 
insatisfeito corn a sua situaçâo no 
clube galego (nâo figura na lista de 
18 convocados para o jogo frente 
aos "encarnados"), o futebolista 
português ver a sua situaçâo 
resolvida dentro dos prôximos 
dias. Reconhecendo 
explicitamente que a experiência 
no Celta de Vigo - que reparte 
actualmente a liderança na liga 
espanhola corn o "vizinho" 
Deportivo da Corunha - resultou 
"em dois anos perdidos", o médio 
nâo quer agora perder a 
oportunidade de uma 
transferência no mais curto espaço 
de tempo. Numa sua ediçâo, o Faro 
de Vigo, um dos jornais diârios 
galegos, noticia o interesse do 
Sporting e do Tenerife na 
contrataçâo de Bruno Caires, 
situaçâo que o jogador português 
garante desconhecer. "Desconheço 
em absolute o interesse desses dois 
clubes. O que desejo actualmente é 
ver a minha situaçâo resolvida no 
mais curto espaço de tempo. Quero 
é jogar novamente", confidencia o 
jogador. A habituai reabertura do 
mercado de transferências jâ em 
Dezembro surge agora como uma 

oportunidade soberana para 
Bruno Caires mudar de ares e dar 
por terminada a sua mâ 
experiência no Celta de Vigo. Na 
conferência de imprensa apôs o 
treino, o técnico dos galegos, 
Victor Fernandez, compreendeu a 
desmotivaçâo de Bruno Caires, 
mas a sua resposta relativamente a 
esta questâo foi bem esclarecedora; 
"Neste mundo do futebol, quando 
temos de apresentar contas, 
exigem-nos resultados e nâo 
questôes do foro emocional". 
Apesar do manifesto "divôrcio", 
Bruno Caires, que se transferiu do 
Benfica para o clube galego hâ très 
anos, garante que quinta-feira vai 
forcer por um bom resultado do 
Celta de Vigo: "quero obviamente 
que ganhe o meu actual clube". 

Futebol jovem em Hamilton 
o Clube "Os LUSIADAS", em Hamilton, procura jovens com idades 
compreendidas entre 10 e 15 anos, para as suas équipas de futebol de 
Iniciados e Juvenis. 
O clube participa na Liga de Futebol do Ontârio. 
Informaçôes no clube: 385 1770 ou, contactando Manuel Feteira: 
522-1671, em Hamilton. 

Rui (Roy) daSilva 
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Barcelona perde-se 
no nevoeiro e 
FC Porto gela Praga 
A metade inicial da primeira jornada 
da segunda fase da Liga dos 
Campeôes de futebol confirmou 
terça-feira a "crise" do Barcelona, que 
empatou no "nevoeiro" de Berlim, 
enquanto o FC Porto acabou com a 
invencibilidade do Sparta de Praga. 
Corn O triunfo por 2-0 na capital 
checa, e aproveitando o empâte 1-1 
entre espanhôis e alemàes, o penta 
campeâo português assumiu a 
liderança do Grupo B e, depois do 
triunfo sobre o Benfica (2-0), deve 
receber o Hertha de Berlim na 
prôxima ronda corn a moral bem 
elevada. No Grupo A, o Manchester 
United, campeâo europeu, foi perder 

funcionar. Enquanto para o Hertha 
a igualdade disfarçou o mau 
momento interno, para o 
Barcelona veio acentuar a crise que 
nos ùltimos jogos se abateu sobre 
os catalâes. A équipa de Figo e 
Simâo nào ganhou qualquer dos 
très ùltimos jogos do campeonato 

espanhol. Ao invés, a Fiorentina "de" 
Rui Costa afunda-se em Itâlia, mas 
respira saùde na Liga dos Campeôes. 
Depois de deixar pelo caminho o 
Arsenal, fez outra vitima inglesa, o 
Manchester United, que, apesar da 
boa réplica, saiu de Florença vergada 
aos golos dos argentinos Batistuta e 
Balbo. O Valencia é outro caso 
paradoxal. Os espanhôis nào vào bem 
no campeonato do seu pais, mas 
continuam invenciveis na Europa, 
embora seja de realçar que o 
adversârio de terça-feira, o Bordéus, 
vinha de seis jogos consecutivos sem 
vencer. Corn um triunfo por 3-0, os 
valencianos assumiram o comando 
do grupo, em igualdade pontual corn 
a Fiorentina. 

por 2-0 no terreno da Fiorentina 
- "irreconhecivel" na Série A 
italiana -, enquanto o Valência 
bateu o Bordéus por claro 3-0 e 
continua imbativel na liga 
"milionâria", contrastando corn 
a campanha pouco 
recomendâvel no campeonato 
espanhol. Em Praga, o FC Porto 
encontrou uma équipa 
claramente vocacionada para o 
ataque e sentiu algumas 
dificuldades para controlar os 
movimentos dos checos, que 
ainda nào tinham perdido nesta 
Liga dos Campeôes. No entanto, os 
"dragôes" souberam aguardar pela 
quebra do adversârio. Na segunda 
parte tomaram conta do jogo e 
desferiram dois golpes fatais ao 
Sparta com os golos de Drulovic e 
Jardel, em lances que deixaram a nu 
algumas deficiências defensivas dos 
checos. Em Berlim, Barcelona e 
Hertha tiveram pela frente um 
adversârio inesperado, o nevoeiro, 
que provocou grandes protestas do 
técnico dos espanhôis, Louis Van 
Gaal, pelo facto de o ârbitro nâo ter 
adiado o encontre. Luis Enrique 
marcou cedo (14) e tudo parecia 
encaminhado para um triunfo fâcil 
dos catalâes, mas Michalke (33) 
empatou e o marcador nào voltou a 

Wayne Gretzky na 
“NHl hall of fame” 

A passada segunda-feira, marcou a 
histôria da NHL, corn o 
descerramento da plaça dum dos seus 
mais dignes représentantes na “hall 
of fame”: Wayne Gretzky. Aliâs, a 
preparaçâo para receber o nome do 
jogador, era hâ muito esperada, visto 
que ali jâ havia uma colecçâo de 
artigos que fazem lembrar mementos 
de gloria “Gretzyanos” como os auto- 
colantes, “pucks”, camisolas e troféus 
do atleta, coleccionados ao longo de 
20 anos. Sabia-se perfeitamente que o 
seu nome iria chegar, mais tarde ou 

mais cedo. E esse dia chegou, 
finalmente, na passada segunda-feira, 
corn a plaça de Wayne Gretzky, agora 
a ornamentar o espôlio de um grande 
campeâo que amou o hôquei sobre o 
gelo e confessa que “sentirei mais a 
falta do jogo, do que o jogo sentira de 
mim. Preparei-me para cada jogo que 
fiz e senti sempre que podia ter feito 
melhor. Se marcava 3 golos, sentia 
que dévia ter marcado 5... Enfrentei 
cada encontro como se fosse uma 
final da Stanley Cup.” 
O acontecimento mereceu uma 
cobertura de dimensào internacional, 
transformando-o num dos mais 
importantes da histôria da NHL 
neste pais. 

Resultados e ClassiiieaGôes 

SMeIra 
J 'Toronto; l Pittsbuigli 3 

NV ïslandm- 2 Calgaiy: 3 

LOS8 Angeles: fi Colorado; 2 

Montreal: 3 San José: 2 

COHrEIlNGIAORIEHni 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 23 28 
OTTAWA 21 26 
BOSTON 22 25 
BUFFALO 21 20 
MONTRÉAL 23 18 

CONfERiNCIAOCIDENTAI 
Divisâo Noroeste 

J P 

VANCOUVER 21 25 
COLORADO 22 22 
EDMONTON 20 21 
CALGARY . 21 '16 

Equipa 
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L^a 
Classificaçôes 

EQUIPAS 

liomM 

2 FC PORTO 

aSPORnMB 

4B0AVISTA 

liilRtlIRI 
6011 VICENTE 

iiuuuwiis 
8A1VERCA 

10 L AMADOUA 

ifSAItlACUUIA 

12CAMP0MAI0RENSE 

J V E 

11 I 

n 6 
n 6 
n 6 
n t 
11 6 
» i 

14U.1EIRU 

ÜIAUmROO 

16FARENSE 

nmoA 

IOSETOBAI 

n 
11 

n 
n 

n 
n 
11 

n 
n 
11 

n 

5 

4 
3 

3 

4 

lÜ 
3 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

3 
3 

1 

2 

3 
2 

3 
6 

4 
1 

» 

1 

» 
4 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

* 
3 

2 

4 

4 
2 

4 
6 

4 
1 

m 

5 

8 

1 

M 

11 

19 

16 
10 
■1 

n 

18 
13 

14 
12 
14 
10 
1t 

8 

î 
8 

12 
10 

8 

I 

«I 
7 

8 

8 

12 
13 

12 
12 

12 

19 

•flesultados 
(ir jornada) 

Boavisu-V.Setiilial.1-0 

FCPiiito-Renllca.2-0 

Oil Vicente - Farense, 4-0 

Rie Ave • L da Amadara. 0-1 

Camnemaior. - MarfUma, 1-0 

Alverca - Santa Clara. 0-1 

Braga-Salgueiras, 2-0 

Belenenses - Snarting, 0 -1 

U. de leiria - V. Oulmaries, 1 - 0 

23 
22 
21 
21 
20 
20 
18 
XI 

15 

» Il 

16 13 

n 11 
15 10 

20 10 
8 

T 
6 

(12®jornada) 
Maritime - Belenenses 

Snarting - Uniiateiria 

Vit.Setübal - Alverca 

Est Amadara - GilViceme 

Santa Clara - Sp-Braga 

VILGuimaries - Rie Ave 

Salgueiras • FC Perte 

BenlIca - Campamaiar. 

Farense - Baavista 

Meihues Maieadoies 
TffiltlfT: 

MdrielARDEt -FC Porta 

wmm 
Mariana TOEDTU - Maritime 

IMMS 

EDMIISON lucena - Guimaües 

ClAYTON Cruz - Santa Clara 

Eric Games HAÛCNOI" - Estrela da Amadara 

iartK 

Celsa Neves HAir-Alverca 

NUNO GOMES-BenlIca 

NOGOHENRIQUE-BiaAve 

RICARDO NASCIMENTO - Gil Vicente 

ROI PAIACA - Belenenses 

Anténis Dnarte TONr - Braga 

Idelbranda Dalsats IRANDAO" - Gulmaries 

Marins SOMODICA - MariUmo 

CL 

Classificaçôes 
Cl iivin 

1HIS 

ZVSIUIM 

3IEIU-MU 
(PEUHU 
5CIUVES 

SINliilUUIIAS 

1FEUUEIUS 
SkCABEMIM 
9UC« 
10 ESPINHS 

nr.FEBIElU 

12 einuul 
13FIEJIMVNIE 

14 NAVAL 

15M0AEIIENSE 

16 MAU 

niMIIIAl 

18 ESPOSENIE 

Eaiiva 

IMICAHENSE 
2PIAIENSE 
3VIUHeVENSE 

4FA«l 

5MAIIAIIIIA 
6VIUFBANCA 
lAaau 
SUIENSE 

gsuNTiwi 
10IENU 

n 
n 
11 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
11 
n 
n 
n 
n 

22 
21 

20 
20 

18 

1? 
16 

16 

16 

16 

M 
13 

12 

n 
n 
11 

ReSUltadOS (l>’jomada) 
l■■rtll - AciNiulca. 3-0 
Virzln-EtpatinNi. 5-0 
l■lrl-Mil-eAinl.6-0 
Mtriiraisa • lilia Nt Lamii. 3-1 
SPQrtlRi Al EtRiRki - Mala. 2-6 
Avas -Naval r Na Mala. 1-0 

Faliialiaa - FraaMiiNa. 0-0 

laça - SvarUai Na Caailki. 0-1 
Paaaflal - Paçaa Na Farralra. 1 -1 

Pr6xiiaa|ornada 
(12* jomada) 

Nt».ehMt8 . 
MMOUMSS . 

. MpMlrtf 
RFoirtlra • Vanta 

tertétacG • 
KiMa - MwtirMSi 

SÉRIE AÇORES 

17 
17 
10 
11 
I 
I 
7 

7 

6 
3 

ResultadasdaI*Mmada 

laiaaaa-lalra.l-l 
iiHia ■ Santa Aatinla, 1-0 

MaNaiaia-Fayatl-l 
MleaalaBaa - Vila Fnaca.1-1 

Pralanta - VllaNavaiaa, 3-1 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Classificaçôes (Zona Norle) 

CL EQUIPA 

1 FAMALICÂO 
2 LOUROSA 
3 FC PORTO B 
4 MARCO 
5 LEIXÔES 
6 CANELAS 
7 VILANOVENSE 
8 VIZELA 
9 CAÇ.TAIPAS 
10 INFESTA 
11 FAFE 
12SANDINENSES 
13 ERMESINDE 
14TROFENSE 
15 VIANENSE 
16BRAQAB 
17 LIXA 
18JOANE 

16 
16 
16 
15 
14 
14 
12 
12 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
7 
6 
6 
5 

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

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

Classlikaçôcs (ZOOA Ccoiro) 
CL EQUIPA J 

1 SANJOANENSE 
2 OVARENSE 

4 0lfVEIRENSE 
5 TORRES NOVAS 
e^RIFANENSE 
7 MARINHENSe 
8BLNL[))TENSE 
9 ÂOUEDA 
10 CALDAS 
11 SPPOMBAL 
12 FEIRENSE 
13PEN1CHL 
14 LOURIfdlANENSE 
15 OLIV.BAIRRO 

®:^RËëiSE : ' ; 
17ACAD.VISHU 
16CUCUJÂES 
19 VILAFRANQUENSE 
20 GUARD A 

22 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
12 
12 

10 
10 
10 
a 
8 

m.:: 
7 
S 

Re«ult«do8 
Mannhense • Guarda, t>1 
Sanjoanens© - Amfanense, 0-0 
Benedftense - Torreenae, 2-0 

Camaraie • Per^ukie» 2>1 
Vsafranqu©ns© - Torres Novas. 0-1 
Académico \^&au - Cecujâes, 1-0 
Lotirtfihanense - Offveirense, 3-0 
Âguada • Caidas. 1-0 
Ovaranse - Oliveira Balrro, 4-1 
Feirense - Sporting Pombal. 0-2 

10* jornada 
Ôuar<^ - ' F^errae ; ■ 

: : Arntan€^s©:;ÿ :Martrîh©nse 
oTbrreef^ ; i^lpanense     
éRenîch6:;g 
Tbnes NwasivÂgulas Camarâté i 

;;;Oùcujâes 

do Balrmii^'^i^a:::::; 
^. Rombal * Ovarensa : : :> 

Classilfcaçôes(Zona$ul) 
CL EQUIPA J 

1 OLHANENSE 
2 NACIONAL 
3 PORTIMONENSE 
4 U.MADEIRA 
5 CÂMARA LOBOS 
6 BARREIRENSE 
7 LUSITANIA 
8 MACHICO 
9 ESTORIL 
10 MARfTiMO B 
11 ORIENTAL 
12SESIMBRA 
13 LOULETANO 
14 BENFICAB 
15AMORA 
16 RIB.BRAVA 
17CAMACHA 
18 0PERÂRI0 DESP. 
19ALCOCHETENSE 
20 JUV.EVORA 

21 
20 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
11 
11 
10 
10 
8 
8 
8 
6 
2 

Retuliadot 
Lusitânia - Alcochetense, 3-3 
Amora - Ribeira Brava, 2-2 
Estoril-Praia - Uniâo Madeira, 1-1 
Barreirense - Oriental. 1-0 
Camacha - Câmara Lobos, 1-1 
Man'timo "B" • Benfica "B". 1-0 
Sesimbra • Operàrio Desportivo, 2-0 
Nacional Madeira - Juventude, 2-1 
Olhanense • Louletano, 1-0 
Portimonense - Machico. 3-0 

10* jomada 
Alcochetense - Portimonense 
Ribeira Brava - Lusitânia 
Uniâo da Madeira - Amora 
Oriental - Estoril-Praia 
Câmara de Lobos - Barreirense 
Benfica "B" • Camacha 
Operàrio Desportivo - Maritime "B” 
Juventude - Sesimbra 
Louletano • Nacional da Madeira 
Machico - Olhanense 

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

1 BRAGANÇA 
2 LIMIANOS 
3 SERZEDELO 
4 PEVIDÉM 
5 RIBEIRÂO 
6 AMARES 
7 MERELINENSE 
8 VALENCIANO 
9 VIEIRA 

10 MACEDO CAV. 
11 MARIA FONTE 
12SÂO MARTINHO 
13 VILAVERDENSE 
14ÂGUIAS GRAÇA 
15 MONTALEGRE 
16CABECEIRENSE 
17 JUV.RONFE 
18 MONÇÂO 

19 
18 
16 
16 
16 
15 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
10 
10 

9 
9 
7 

Merelinense - Sâo Martinho, 0-3 
Monçâo - Bragança, 1-2 
Cabeceirense - Serzedelo, 2-1 
Amares - Juventude Ronfe, 1-1 
Vieira - Maria da Fonte, 1-0 
Pevidém • Vilaverdense, 3-0 
Macedo Cavaleiros - Valenciano, 0-0 
Ribeirâo - Limianos, 1-0 
Montalegre - Âguias Graça, 0-0 

Séries 
CL EQUIPA 

1 PAREDES 
2 CiONDOMAR 
3 DRAGÔES SAN. 
4 RRüBRAS 
5 RIO TfNTO 
$ VILA REAL 
7 LOUSADA 
8 LAMEGO 
9 ESMORIZ 

lOflÂES 
:?-11TMONCÔR^::;:-:; 

12PEDROUÇOS 
t3 AMARANTE 
14AVINTES 
15RÉGUA 
16VALQNQUÊNSE 
17LOBAO 
laCASTMAIA 

24 
21 
19 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
11 

11 
6 
5 
5 
1 

Castelo Mala * O; Sandinenses. 0*3 ' 
'Vila Réél'«Tbfm<Mûncofvo^'i-2';':l%ï::i 
Sporting Lamego - Gondomar, 0-1 
LobâO" Esmoriz, 1*2 
Pedrouços • iou©ada^ 2-2 

£ Rio TlrttPisValOfTguensôi^iâ-ri::»:;;?:: 
Paredes ♦ Régua, 1-0 
Avintes • Fiaes, 1-1 
Amarante - Pedras Rubras, 0-2 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 SÂO ROQUE 
2 SÂO JOÂO VER 
3 SOURENSE 
4 AVANÇA 
5 VALECAMBRENSE 
6 ESTARREJA 
7 OL.HOSPITAL 
8 CESARENSE 
9 MANGUALDE 

10 U.COIMBRA 
11 MIRANDENSE 
12 F.ALGODRES 
13ANADIA 
14 TOURIZENSE 
15 0LIV.FRADES 
16 VOUZELENSES 
17 MEALHADA 
18 MILEU 

19 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
9 
8 
6 
4 

Estarreja • Fornos Algôdres, 2-1 
Mealhada - Avança, 1-2 
Cesarense - Tourizense, 3-1 
Oliveira Frades - Mirandense. 1-0 
Anadia - Sâo Roque, 0-0 
Oliveira Hospital - Vouzelenses, 2-0 
Valecambrense - Mangualde, 2-0 
Uniâo Coimbra • Sâo Joâo Ver, 1-1 
Sourense - Mileu, 2-0 

$éri€D 
CL EQUIPA 

1 PORTOMÛSENSe 
2 FATIMA 

r;::3ALCAf^ X- - 
4 FAZENDENSE 
5 BENFICA CB 
e U.SANTARÉM 
7 RIACHENSE 
6 E,PORTALEGRE 
9 U.TOMAR 

rOVITSERNACHE 
iî FÉRRÔVIÂRIOS :S 
12CORUCHENSE 
13CARANGUEJEIRA 
14IDANHENSE 
15ALCANENENSE 
16AVfSENSES 
17PONTERROL 
1$ BIDOEIRENSE 

?1 
20 
19 
17 
Î6 
15 

13 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
7 
4 

Uniâo Sanlarém * Portomosens©. 2-2 
Avisénsss - :Wcanenen8ô, M 
Caranguaieira - Lfrtiâo Tomaf. 1-2 

, fdanhanse Ferrowàrra^' (ï^;-;:.';<;W^^-':ïÿï:':' 
: AlcaffT8 *; B©frfica Castelo Branco* 4-4 
Pootdfrctenàô-^ÉÉtima, 3-4 
E^rala * PazerKfer^, 2*1 

; éidoôjrértsè • Corücberï^ 2^1 
Riach^se - vnôrla Semache, 2-1 

Série E 
CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 9 21 
2PORTOSANTENESE 9 17 
3ATLÉTICO 9 16 
4FUT.BENFICA 9 15 
5CACÉM 9 15 
6FANHÔES 9 14 
7SAM.CORREIA 9 13 
8 ELVAS 9 12 
9 SINTRENSE 9 12 

10OLMOSCAVIDE 9 11 
lirMAlO 9 11 
12 REAL 9 11 
13 PONTASSOLENESE 9 10 
14 SACAVENENSE 9 10 
15VIALONGA 9 9 
16MAFRA 9 8 
17 SÂO VICENTE 9 8 
18LOURES 9 6 

1** Maio • Olivais e Moscavide, 2-0 
Real - Samora Correia, 2-0 
Futebol Benfica - Pontassolense, 1-0 
Sacavenense - Sâo Vicente. 2-1 
Cacém • Fanhôes, 1-1 
Sintrense - Loures, 2-2 
Viatonga • O Elvas, 1*3 
Portosantense - Atlético, 4-1 
Casa Pia - Mafra, 2-1 

Sérier 
CL EQUIPA 

1 PES.CAPARICA 
2 ESTRELA VN 
3 LUS.EVORA 
4 S6IXAI 
5 DESP.BEJA 
6 PALMELENSE 
7 QUARTEIRENSE 
8 PfNHALNOVENSE 
9 VASOO GAMA 

10OUFUQUE 
11 ALMANSiLENSE 
12 PORTEL 
13LUSrr,VRSA 
14ALMADA 
15ESP.LAGOS 
16AUUSTRaENS£ 
17 LAGOA 
18U MQNTEMQR 

21 
21 
21 
19 
19 
17 

ma 
13 
13 
12 
12 
9 

AlmadàiVAimahàlienseiS-t : 
Pa^lens© * Umao Montomor, 2*1 
tusitano Évora * Esperança Lagos, 2-0 : 
Vasco da Gama - Lagoâ, 3-0 
OuHque * Aljustrelenee, Q-2 

; iusitano .VRSA>;(PWwlnw«»èvad»40 ; 
ânKTrtade urë 

Estrela Vendes Novas - PorteL 4*0 
Quartair^se - SeixaL 0-2 
Desportivo Be)a .X Pescadores. 0*0 
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O MILÉNIO 

‘Unda tax’ 
mtmtnâm 

fuit fli lit iwt fl 
A "onda azul" portista jâ navega a passes 
firmes na busca do primeiro lugar da la. 
Liga do futebol profissional português. 
Muita âgua correrâ debaixo das Pontes até 
ao final desta maratona nacional mas, a 
"força azul", jâ se faz sentir. Nas Antas, 
Sporting e, na ultima Jornada, o Benfica, 
sofreram as consequêneias da mâquina 
preparada por Pinto da Costa e "oleada" 
por Fernando Santos. E, para evitar 
surpresas futuras, jâ vào comprando os 
melhores jogadores que surgiram esta 
época na Liga. Mesmo que sô "joguem no 
banco", pelo menos nâo jogam nos 
adversârios. Nâo hâ muitos anos, como 
devem lembrar, o Benfica fazia o mesmo. 
Quando hâ dinheiro, hâ quase tudo! 
Agora, o equilibrio no cimo da tabela é 
notôrio. Benfica, em queda, no lo. lugar, 
tendo imediatamente a seguir, o F.C. do 
Porto em crescendo, apenas a 1 ponto de 
distancia. Seguem-se Sporting e Boavista 
(ambos venceram Belenenses e Salgueiros, 
respectivamente, por 1-0), a dois pontos e, 
corn alguma surpresa, a très pontos do 

Benfica, o Maritime e o Boavista. 
Porto e Benfica, corn jogos dificeis a meio 
da semana para a Liga dos Campeôes e 
Taça UEFA, respectivamente, nâo podem 
descansar sobre os louros conquistados... 
A Jornada 12 vem ai corn jogos 
importantes...para todos! 
Sexta-feira, dia 26, às 3pm (SporTV); 
Sâbado, 27, às 4pm, Sporting-U. Leiria 
(SporTV); Domingo, 28, às lOam, V. 
Setübal-Alverca, E. Amadora-Gil Vicente e 
Santa Clara-S. Braga. 
Ainda no domingo, às 11 am, Guimarâes- 
Rio Ave e, às 3pm, Salgueiros-Porto 
(RTPi). 
Segunda-feira, dia 29, às 3pm, Benfica- 
Campomaiorense (SIC) e, às 3:30pm, 
Farense-Boavista (SporTV). Fim-de- 
semana de salvaçâo ou de crucificaçâo 
para os ültimos classificados? 
Setübal, Braga, Uniâo de Leiria e Farense, 
precisam de começar a criar surpresas para 
fugirem às posiçôes incômodas em que se 
encontram. Se os grandes estiverem de 
acordo, claro! 

:fâ ENDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. • •TA* 

f Gratuita atêZ meses, 

GELUIARES (le 
f' Gratis 

PAGERS 
t Gratis 

RIRTHDAV ClUR 

HPâra mais informaçôeséonlacte : 

T Algumas restricçôes se aplicam 

iSi-îV 

47^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
Canada \0^ 

 ^ 

^4 Hpras por dfa 7 dias por semana 

I I 

ao Gratis 

tlgéçâflirÈcfa^ 

Mail hâ minimtis 
meinsais 


