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31 passa^eiros e 4 txipulantes pereceram no désastre 
aéreo do aviâo ATP da SATA, que se despenhou 
na llha de Sâo Jorge, devido ao nevoeiro. 

As senhoras da Casa do Alentejo, em Toronto, "pela mao da Bia Raposo", 
deram aos artistas e apresentadores da Comunidade Portuguesa do Ontario 
uma noite de gratidâo plena de graça. Um bom exemplo de oportunidade e 

simpatia sem provocar situaçôes de confronto ou de menor gosto. 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

42^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira I-877-209-73S5 
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Quanto vale um homem? 
Nada, segundo me é dado observar por ai. 
Vi e registei um homem num banco de jardim, 
sentado, dormitando inerte e frio, sobre um 
velho cartâo de papelâo. 
Um homem? 
Atrâs de si, inerte, frio, mas valioso, esta um 
pedaço de pedra corn a imagem de um homem. 
Quanto vale a estâtua? 
Meu Deus, onde chegamos. 
Quanto mais avançamos em direcçâo ao 
progresso, quanto mais prôximos estamos da tâo 
apregoada "Aldeia Global", mais o homem se 
atrasa, mais o homem (e a mulher, claro!) fica 
distanciado do pâo e da âgua, essenciais para a 
vida. Pâo, âgua, e quatro paredes para estender o 
corpo cansado de trabalhos e dores, e, até de um 
gesto de ternura, para alimento da aima. 
Sera que este homem que dormita inerte e frio. 

no banco do Jardim, sob o olhar de pedra de 
outro homem inerte e frio, nâo merece pâo, âgua 
e uma ternura? 
Que ironia atroz, um homem sô, num banco de 
Jardim onde flores e crianças dâo cor e alegria à 
vida, para quem tem vida e, ele, sô, sem hipôteses 
de movimentar sens pés pesados e fracos, sem 
um caminho a seguir, sem um alvo a atingir... 
Onde encontrar um pedaço de pâo? 
Onde encontrar um trabalho que lhe possa 
satisfazer as mais prementes necessidades? 
Onde encontrar alguém que lhe garanta o gesto e 
o sorriso? 
Onde? 
Sô e apenas no coraçâo dos homens e mulheres 
que, ainda e felizmente, possuem coraçâo, que 
ainda nâo se deixaram prostituir por ganâncias, 
cifrôes e poder. 
Onde estâo esses coraçôes? Por ai, em minoria, 
mas existem! 
Se houvessem mais coraçôes abertos e bons, 
homens e mulheres nâo vagueavam ao Deus darâ 
nas encruzilhadas da vida, nâo dormitavam nos 
bancos de jardim, nâo morriam aos poucos sem 
um gesto de carinho, sem um sorriso na face 
pâlida... 
Tinham Natal! 
Se o povo mantiver a força e a capacidade de 
protestar, tal como em Seatle-USA, é possivel 

mudar o rumo aos acontecimentos. Depois de 
Seatle, Bill Clinton e o "nosso" Guterres, 
pronunciaram-se por "desenvolvimento durâvel, 
de partilha da prosperidade, de uma face 
humana para a globalizaçâo, transparência nos 
processos de regulaçâo dos conflitos"! É ou nâo é 
bonito! A face humana das coisas... 
Bom Natal! 

JMC 

A 

TU CA TU LA 
corn os Leitores 

instrumentos musicals, ferramentas, notas e 
moedas, passaportes e bilhetes de identidade, 
etc... Pretendemos a doaçào dos artigos para 
podermos avançar o mais rapidamente possivel 
corn a "GALERIA DOS PIONEIROS 
PORTUGUESES". 
O espaço para a galeria jâ foi oferecido pelo 
proprietârio do edificio. Manuel da Costa. 
Os PIONEIROS e familiares que queiram 
colaborar nesta iniciativa contactem connosco: 
Bernardete Gouveia, telefone: (905) 669-4823 
ou, José Mario Coelho: (416) 538-0940. 
Ficamos aguardando pela vossa adesâo a esta 
iniciativa. 
Até la, Bom Natal e um ano 2000 cheio de 
saüde. 

JMC 

Olâ, amigos, olâ PIONEIROS! 

Esta semana, semana que antecede a do 
NATAL, vou chamar a atençâo dos nossos 
amigos PIONEIROS porque, um grupo de 

cidadâos e compatriotas, 
pretende fundar a "GALERIA 
DOS PIONEIROS 
PORTUGUESES" no prédio 
onde se encontra Camôes e o 
First Portuguese C.C.Centre, 

local 
ideal para perpetuar a 
memôria daqueles que 
nos abriram as portas 
neste pais de 
acolhimento, o Canadâ. 
Naturalmente, precisamos 
da ajuda dos 
PIONEIROS e sens 
familiares. Precisamos 
que nos ofereçam artigos 
do passado, artigos que 
trouxeram na bagagem 
em 1953, juntamente corn 
os sonhos. 
Tudo nos serve: 
Fotografias, roupas e 
calçado, malas e sacos. 
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O pioneiro Rui Ribeiro tem uma 
histôria intéressante. Foi, oficialmente, 
O ûnico continental a chegar ao 
Canada, vindo...da 
Madeira e com 
madeirenses! Como? O 
Rui Ribeiro, condutor 
de carros pesados foi, 
em 1953, trabalhar para 
O Funchal, para a Casa 
Singer. Quando viu na 
Madeira a abertura 
para emigrar para o 
Canadâ, inscreveu-se. 
Assim, embora voltasse 
ao Continente -onde jâ 
estavam abertas 
inscriçôes, tal como nos 
Açores-, teve de regressar 
à Madeira para embarcar corn os 
primeiros pioneiros madeirenses, local 
onde se inscrevera. 
Rui Ribeiro nasceu em Serro Ventoso, 
Porto de Môs, em 29 de Outubro de 
1925. Foi O primeiro em Serro Ventoso 
a obter a carta de conduçâo de pesados. 
Essa carta de conduçâo jâ tem a bonita 
idade de 53 anos! Rui Ribeiro, dedicou 
toda a sua vida à conduçâo de veiculos. 
Rui Ribeiro embarcou com o primeiro 

Junho de 1953, no Pier 21. 
Rui Ribeiro logo na primeira semana 
de chegada ao Canadâ andou em 

contingente de madeirense no navio 
Nea Healls e, com eles, chegou a 
Halifax às 21:30 boras do dia 2 de 
Junho onde desembarcaram a 3 de 

bolandas, de comboio, para Montreal, 
Toronto, London e Strathroy. Em 
Strathroy, durante uma semana, 
trabalhou numa plantaçâo de Tabaco. 
Depois, passou-se para Niagara Falls, 
para trabalhar no Tünel da Hydro, 
trabalho que durou pouco mais de um 
ano. Em Maio de 1955, devido à crise de 
trabalho no Sul do Ontario, regressou e 
instalou-se em Toronto. Até 1964, 
trabalhou sem paragem na Construçâo 

Civil. 
Rui Ribeiro casou corn Belmira 
Ferreira, na Igreja de Sâo Pedro de 
Porto de Môs, em 21 de Junho de 
1952. Belmira Ferreira Ribeiro, 
nasceu na Ribeira de Cima, Porto de 
Môs. 
Em Porto de Môs, em 15 de Julho de 
1953, nasceu o primeiro rebento do 
casai Ribeiro, a Eva Ribeiro, que 
chegou ao Canadâ corn a mâe, em 3 
de Fevereiro de 1954. O casai Ribeiro 
tem mais dois filhos: Adolfo Ribeiro 
que nasceu em Niagara Falls, em 16 
de Outubro de 1954 e, o Dennis 
Ribeiro, nascido em Toronto, em 31 
de Janeiro de 1956. 
No ano de 1964, Rui Ribeiro, e o 
cunhado Guilherme Rodrigues, 

adquiriram um Dump-Truck e 
passaram a trabalhar por conta prôpria 
e corn sucesso. Chegaram a ter vârios 
carros, 10 empregados e garagem- 

armazém. Mas, em 1989, 
devido ao acordo de Comércio 
Livre Canadâ-USA, do entâo 
PM Brian Mulroney, foram 
obrigados a vender e perder o 
espôlio da companhia, devido 
à falta de trabalho e ao 
aumento dos impostos. A 
partir de 1990, ele e o 
cunhado, voltaram à estaca zero. De ’ 
novo na construçâo mas por conta 
de...terceiros. Em 1991, devido à idade, 
o Rui Ribeiro reformou-se e, limitou-se 
desde entâo, aos pequenos serviços de 

Rui Ribeiro exibindo as botas corn que chegou ao Canadâ, 
botas doadas à Galeria dos Pioneiros Portugueses. 

ocasiâo. 
No campo social, Rui Ribeiro 
colaborou na fundaçâo do First 
Portuguese, sendo seu sôcio durante 
muitos anos e, também, por gostar 

muito da caça, fez parte da 
Luso-Trap Association. Na 
caça, entre outros, lembra-se 
de ter por companheiros o 
cunhado Guilherme, o irmâo 
Manuel, jâ falecido, o Joâo 
Carvalho, e o Antônio, 
também jâ falecido... 
O casai Ribeiro vive em 
Toronto tendo por 
companhia a filha Eva. Os 
dois filhos casaram e jâ os 
premiaram corn netos. 
Vivem bem, sem luxos, tâo 
felizes como nos primeiros 
anos de vida. 
Que assim continuem, sâo os 
nossos votos. 

JMC 

' ERVANÂRIA VrrORIA inc. ’ 
ÜRAIS E MEDICINA HOMSOPATICA PR0DÜT05 NA 

Marque iwia entrei’isfa com o Naturistu Homeopata 
Antonio Medeiro», jd corn muitos anos de experiêcia, 
que o poderd ajudar na soluçâo dos sens problemas. 

Peu Lieiias Ilistôrias 
de G EN TE P m ude 

Belmira e Rui Ribeiro junto dos filhos Adolfo, Eva e Dennis Ribeiro. 

7 Visite-nos no 920 Dundas Street West T 
^ Telefone: <416) 603-7978 ^ 



4 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 16 Dezembro, 1999 

O MILÉNIO 

Espectâculo a favor 
dos Ôrfâos de Timor 

A Associaçâo Cultural 25 de Abril 
- Niicleo Capitâo Salgueiro Maia, 
em Toronto, com a participaçâo do 
Comité Ad Hoc Luso-Canadiano a 
favor de Timor, realizou um 
grande espectaculo de variedades 
com a presença de muitos e bons 
artistas locais, no Europa Catering, 
para angariaçâo de fundos a favor 
dos Ôrfâos de Timor, uma 
iniciativa digna de registo. Para 
além do jantar de convivio e das 
variedades, houve também um 
"Leilao Silencioso", com artigos 
timorenses, que contribuiu para o 
sucesso da recolha de fundos. 
Segundo Mario Lebre, ainda antes 

de um resumo final, a angariaçâo 
foi de cerca de 5 mil dôlares. 
Deram o seu contribulo Sounds 
Good Productions, Antonio 
Amaro e seu conjunto de guitarras, 
Maria da Assunçâo, Isabel Sinde, 
Liz Rodrigues, Helder Pereira, 
Fâtima Ferreira, Armando Jorge e 
Guida Figueira e, ainda, Manuel 
de Paulos de Europa Catering. 
Uma iniciativa de solidariedade 
para com os Ôrfâos de Timor que 
teve a aceitaçâo gérai e que veio no 
momento prôprio. Que o Natal 
seja uma realidade feliz para todos! 

JMC 

ISZZHDRÏVÊME^ 
CAR RENTAL 

- VfA pdTapessoaC. amiÿos t clientts. 
înhùi QWJSi m VioiHo 

UeseoMtios a agendas de viagens 
e agentes artistieos 
- Carras naros Servî^O 24 KoFaS 

S<s (gœô®Cû)iê'y®6t?» SoDsûcsSaxIl® efixsoap®» a  <H© 

“Ponugueses em 
Toronto” novo livro de 
o Professor Dr. José Carlos Teixeira 
voltou às raizes, Ribeira Grande, Sâo 
Miguel, para ali lançar o seu ultimo 
livro " Portugueses em Toronto - Uma 
Comunidade em Mudança". 
Segundo nos confessou, ao lànçar o 
livro na terra onde nasceu e viveu até 
aos 18 anos, "foi a melhor prenda de 
Natal que dei aos meus pais e 
amigos"... 
Por câ, poderemos acrescentar que é 
uma prenda de Natal para 
todos...vitalicia. Um livro é um amigo 
para a vida! 
José Carlos Teixeira, apôs ter escrito 
vârios artigos cientificos publicados 
em revistas e jornais da especialidade, 
colaborou em obras colectivas e é co- 
autor corn Gilles Lavigne do livro: 
"Os Portugueses no Canada - Uma 
Bibliografia (1953-1996)" e, corn 

Victor Pereira da Rosa, do livro; "The 
Portuguese in Canada - From Cod 
Fishers to Urban Islanders", que sera 
publicado em 2000 pela University of 

Toronto Press. 
Este livro de José Carlos Teixeira 
"Portugueses em Toronto - Uma 
Comunidade em Mudança", é um 
estudo feliz da Comunidade 
Portuguesa de Toronto, uma 
afirmaçâo da identidade nacional 
junto de um mundo tâo diverse 
como aquele em que vivemos. 
Numa mega-cidade com mega- 
culturas e mega-especificidades! 
José Carlos Teixeira retrata no livro 
a vivência dos portugueses, sem 
deixar no esquecimento os 
contornos economicos, politicos e 
culturais. Um livro para 1er, estudar 
e reflectir. 
Se nâo o tiver na mesa de 
cabeceira, tenha-o pelo menos na 
sua biblioteca. De vez em quando 
vai necessitar de o consultar. 
Obrigado, Carlos Teixeira. 
Obrigado, também, à Direcçào 
Regional das Comunidades 
Açorianas pelo apoio concedido. 

JMC 

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

ma 

BOAS 
FESTAS 

Nàquinas espresso 
conMirclats e domésticas 

Assistêncîa Qarantida 
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"Grupo Coral Feminino" alentejano composto 
)r Bia Raposo, Fâtima Lopes, Maria Luisa 
Imeida, Sabina Ferreira, Maria Joâo Ferreira, 
ngelina Piteira, Laurinda Carrasqueira, maria da 
iz, Fernanda Maçano e Odete Cruz, Teresa 
estre, Fâtima Martins e Maria Francisco, além da 
:ça teatral "4 Estaçôes do Ano", corn "paragem" 
) Alentejo, deram um "ar da sua graça ao vestir a 
;le de vârios apresentadores e cantores", 
érecendo aos muitos présentes na sala, uma noite 
:m passada e divertida. 
ado começou corn um jantar à Aletejana, 
guindo-se o Maestro Custôdio Carrusca e os seus 
eninos e meninas que compôem a Orquestra 
ifantil da Associaçâo Democrâtica, corn algumas 
inçôes populares portuguesas. Depois, exibiçôes 

de folclore corn os Ranchos Infantil e Juvenil da 
Casa do Alentejo (bem ensaiados por Cisela e 
Alcidia Terêncio) e, logo a seguir, mais uma 
actuaçâo em grande do "Grupo de Dança Ritmica" 
(ensaiados pela entusiâsta Dalila Cruz), da Casa do 
Alentejo. "Guardado estava o bocado" mais 
saboroso da noite. As senhoras, corn as respectivas 
"vestimentas" a propôsito das "imitaçôes", 
encheram o palco de "retratos artisticos" fazendo 
play-backs felizes de vârios artistas, grupos e 
apresentadores. Em cheio! 
Parabéns pelo atrevimento saudâvel e pelas 
prendas oferecidas. Feliz Natal a todos! 

JMC 

vuicio M SERRETA 
Nuvens de vapor voltaram a ser vistas da terra 
na zona a 10 milhas da ilha Terceira, a zona em 
que hâ cerca de um ano entrou em erupçâo o 
vulcâo submarino da Serreta. Joâo Luis Caspar 
do Sivisa, o Serviço de Vigilância Sismo- 
Yulcânica da Universidade dos Açores garantiu, 
entretanto, que esta erupçâo continua a evoluir 
da forma esperada, diminuindo de intensidade. 
O fenômeno foi observado, na sexta-feira, dia 10 
de Dezembro, sobretudo devido à ocofrência dé 
condiçôes de visibilidade excelentes. Este 
especialista da Universidade dos Açores disse 
que ‘‘Este vulcâo, jâ observado por diversas 
missôes cientificas nacionais e internacionais, 
continua a desenvolver-se sem provocar 
quaisquer manifestaçôes sismicas. Isso significa 
que as fracturas abertas inicialmente para a 
subida dos materiais vulcânicos se revelam 
suficientes para a natureza e intensidade da 
erupçâo". O Vulcâo da Serreta foi avistado pela 
primeira vez entre as ilhas Terceira e Sâo Jorge 
em finais de 1998 por pescadores que estavam a 
pescar na ârea, precisamente a Baixa da Serreta. 

: Wl MONT6PIO GSIAL 
^ Representative Office 
► 
l o Esciitorio de Representaçâo 
J do Montepio Gérai, em Toronto, 
> deseja a todos os clientes e 
I amigos um Santo Natal e 
I prospero Ano Novo. 

; Tel: (416) 588-7776 Fax: (416) 588-0030 
> 1286 Dundas Street West Toronto, Ontario M6J 1X7 
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AVIÂO DA SATA DESPENHOU-SE EM SÀO JORGE 

Ja cliegtfTan' oç novor 

^ A I moJelor Je Ç)utooo e 

• I over no em pronto-tf-I 

.vertiT e calçaao 

m aviào da 

Sata que 

efectuava a 

ligaçào entre 

Ponta Delgada e a Horta, 

no Fatal, despenhou-se na 

manhà de Sâbado, 11 de 

Dezembro, em Sào Jorge, 

O aviào despenhou-se no Norte 
Grande de Sào Jorge, depois de ter 
embatido contra o Morro Claro, 
vitimando os 4 tripulantes e 31 
passageiros. O aviào partiu às 9 e 37 
de Ponta Delgada e deveria ter 
chegado à Horta às 10 e 15. Às 10 e 13, 
O comandante disse que ia descer 
através do canal do Pico, e às 10 e 19 
perdeu-se o contacta com o aparelho. 
Depressa foram desencadeados todos 
os mecanismos de busca e salvamento 
no rasto dos possiveis locals onde o 
aviào poderia estar. As primeiras 
buscas efectuaram-se na montanha do 
Pico, a populaçào local mobilizou-se 
para ajudar nas buscas dificultadas 
pelo mau tempo, corn venta forte, 
chuva e nevoeiro. Mas afinal o 
aparelho séria localizado, perto da 
uma da tarde, no Norte Grande, na 
ilha de Sào Jorge. O Congresso 
Socialista que decorria em Ponta 
Delgada foi imediatamente suspenso, 
cedo seguiu para Sào Jorge um aviào 
da Sata corn o executivo regional, 
jornalistas e familiares das vitimas. A 
Sata criou imediatamente um 
gabinete de crise para acompanhar a 
situaçào, tal como o Governo 
Regional. O primeiro ministro 
interrompeu a sua presença oficial em 
Helsinquia, na Cimeira Europeia dos 
Quinze, e voou imediatamente para os 
Açores, cancelando uma deslocaçào 

ao Kosovo. No local, o Pico da 
Esperança, corn denso nevoeiro, as 
corporaçôes de Bombeiros 
Voluntârios da Calheta e das Velas 
efectuaram as buscas necessârias, 
cobrindo toda a zona corn o auxilio 
também da PSP e da GNR, para além 
de muitos populares que acorreram ao 
local, mas nào foi encontrado nenhum 
sobrevivente. A maior parte dos 
passageiros foram encontrados ainda 
sentados nos sens lugares, corn os 
cintos colocados, sem vida. 
Na sequência deste acidente a 
Transportadora Aérea Regional 
suspendeu os restantes voos previstos 
para o dia 11. De acordo corn a 
meteorologia, a visibilidade na ârea na 
altura era de dez quilômetros corn 
alguma precipitaçào e ventos de 17 
nos. Pouco depois pelas 11 horas a 
visibilidade baixou para quatro 
quilômetros. A Corveta Joào 
Goutinho deslocou-se para o Porto das 
Velas para prestar o apoio necessârio. 
Joào Soares, présidente da Càmara 
Municipal de Lisboa, anunciou a 
disponibilizaçào ao governo regional 
dos Açores dos serviços do regimento 
de sapadores bombeiros e da 

protecçào civil municipal, na 
sequência da queda do aviào da Sata. 
Para Joào Soares trata-se de um gesto 
de solidariedade. E a ûnica escola 
profissional de bombeiros que existe 
em Portugal, os açorianos podem 
contar connosco nesta hora de afliçào, 
disse Joào Soares... 
Antônio Capucho, vice-presidente do 

das vitimas, a maior parte del 
residentes na ilha das Flores. 

Eram das Flores 20 dos 3 
passageiros que seguiam 

neste ATP... 

No fim do dia fatidico, 11 < 
Dezembro, também o Présidente < 
Repüblica se manifestou solidâr 
corn as vitimas. Jorge Sampaio dis 
que os açorianos têm sic 
martirizados nos ùltimos anos, 
deixou palavras simples, < 
compreensào, reafirmando a si 
atençào permanente para corn i 
Açores. 
Até à data de encerramento des 
ediçào, apenas seis dos corpos das c 
vitimas do acidente de sâbac 
estavam por identificar. A informaçi 
foi avançada pela delegada c 
Ministério Püblico, que referiu que ! 
cadâveres foram reconhecidos pel; 
caracteristicas fisicas e objecte 
pessoais. A identificaçào dos restant 
dez foi efectuada através de bilhetes c 
identidade encontrados m 

PSD expressou a solidariedade do 
PSD para corn os familiares das 
vitimas deste acidente. 
O CDS/PP enviou também uma 
mensagem de condolêneias ao 
governo e ao povo açoriano pelo 
acidente aéreo. 
Paulo Portas enviou jâ uma mensagem 
pessoal acerca deste acidente. O PCP 
manifestou também profunda 
consternaçào face ao acidente. Fonte 
do gabinete de Carlos Carvalhas 
declarou que o partido esta 
profundamente solidàrio corn o povo 
açoriano e corn as familias das vitimas. 
A Sata anunciou, entretanto, que vai 
disponibilizar meios para permitir a 
vinda aos Açores de émigrantes 
familiares das vitimas. A Sata esta 
também a preparar-se para 
transportar para Sào Jorge familiares 

respectivas roupas e impressô 
digitais. Em Coimbra encontra- 
disponivel uma équipa de especialist 
em anâlises de AND, pronta pa 
seguir para os Açores caso se 
necessârio para o reconhecimento d 
outros seis cadâveres. 
A Universidade dos Açores encern 
terça-feira à tarde para a participaçi 
de professores e estudantes na mis 
em memôria de dois funcionârios 
duas alunas vitimas do acidente ( 
sâbado. 
No ATP seguiam para o Faial 
investigador do Departamento ( 
Oceanografia e Pescas, Lv 
Monteiro, e o funcionârio i 
universidade, José Ferreira. 
O aviào da Sata transportava ain( 
Carina Hipôlito e Caria Jorge, du 
alunas da universidade dos Açores. 

I^Temos muitos aroSlhados 
para a sua casa e 

. enxovais para noivas e 
V" bébés. 

K Qualidade, baixos preços 

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

YOUR FAMILY CLOTHING STORE 
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••• 
Por: Luis Fernandes 

Nâo vou àqui escalpelizar o que 
é que poderâ ter provocado o 
acidente corn um aparelho da 
Sata, na ilha de Sâojorge, e no 
quai se perderam trinta e cinco 
vidas humanas. 
Esta componente apenas diz 
respeitd; aos peritos na matéria 
e serâo eles que^ aternpada- 
mente, virâo concerteza a 
pûblico indicar os resultados 
das investigaçôes que, 
concerteza, jâ estâo a ser 
levadas à cabo/ O que nos 
compete é, por um lado, 
larnentar 0 sucedido e fazer 
algo para que sejam reforçadas 
as medidas de segurança 
quanto a voos e aeroportos na 
regiâo Açores. Nâo é preciso ser 
técnico de aeronâutica, para se 
compreender que alguns 
aeroportos que as pessoas 
utilizam na regiâo, nâo têm o 
minimo de condiçôes para que 
as aeronaves possam operar em 
plena segurança. Se umas nâo 
tem comprimento de pista 
suficien te, outras hâ que, no 
lütniar de novo século, ainda 
nâo estâo equipadas corn o 
material de ajuda à navegaçâo 
que séria desejâvel! 

Por exemplo, na Horta, 
nunca se deu um grave 
acidente corn os aparelhos da 
TAP, porque os pilotos que 
para lâ navegam quase que sâo 
escolhidos a dedo! Todavia, jâ 
ouvimos um desses bravos 
afirmar em pleno “cokpit” e 
durante a operaçâo de 
aterragem, ser um autêntico 
crime o que estâo a obrigar a 
fazer aos aviôes. Esse piloto de 
espinha direita chegpu mesmo 
a afirmar ser um voo politico o 
que nos tûrna ainda mais 
cépticos!?? 
Acidentes, todos nés estamos 
sujeitos a eles, agora, nâo 
existirem condiçôes que 
possam eventualmente evitâ- 
los, sera concerteza, a negaçâo 
de todo o conceito de 
segurança. Os utentes merecem 
o melhor serviço corn o 
mâximo de respeito e 
dignidade pela pessoa Humana 
e pela sua vida. Penso que, para 
atrair turistas para uma regiâo 
que se pretende vender, hâ 
sobretudo, necessidade de criar 
infra-estruturas capazes e corn 
o mâximo de segurança. Aos 
pilotos da Sata devo dizer-lhes 

Os utentes merecem 

0 melhor serviço corn 

0 mâximo de respeito 

e dignidade pela 

pessoa humana 

e pela sua vida 

que admiro a coragem que têm, 
em navegar numa regiâo tâo 
instâvel em termos de 
condiçôes climatêricas e corn as 
actuais estruturas de apoio, 
mas talvez nâo seja demais 
pedir-lhes para que se neguem 
positivamente a navegar 
quando nâo estiverem reunidas 
todas as condiçôes de 
segurança. E que, corn tanta 
tragédia, as lâgrimas vâo 
secando. Aos governantes 
compete o trabalho de exercer 
pressào politica para que, as 
companhias e empresas corn 
responsabilidades no sector, 
implementem medidas que 
conduzam ao mâximo de 
segurança, quer para os 
residentes, quer para aqueles 
que ainda teimam em visitar a 
regiâo. 

Ou, nâo sera? 

Exército noite- 
americano 
preparado 
para 'bug' 

O exército dos Estados Unidos estâ "muito bem 
preparado" para enfrentar a ameaça do 'bug' do 
ano 2000, declarou o secretârio da Defesa norte- 
americano, William Cohen. "Temos que ver como 
é que isto evolui para os nossos aliados e outros 
paises, mas consideramos que estamos muito bem 
preparados no piano nacional", declarou Cohen 
aos jornalistas na base aérea de Dover (Delaware, 
leste). Todos os sistemas estratégicos norte- 
americanos foram adaptados para o ano 2000 e o 
Pentâgono elaborou pianos de emergência para o 
caso de surgirem problemas, explicou. O 'bug' do 
ano 2000 é um defeito informâtico originado no 
facto da maior parte dos computadores apenas 
contarem corn os dois ùltimos algarismos da data, 
havendo o risco de a 01 de Janeiro de 2000 estes 
sistemas interpretarem o "00" como referente ao 
ano 1900, ocasionando erros, modificaçâo de 
ficheiros ou bloqueios. 

OMIXGOS MEAT PACKER:§ ETD 

KCL deu iûitmcedm 
habUuLoi OA tujüvnm de 

alla qualidade da 

DmingoA Meal PackenA 

Horâcio Domingos 

0 ùnico matadouro portugues 

de suinos no Canada, 

filial de Horâcio Domingos Wholesale 
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USBOA 

Frank Alvarez com o “Certificado de Felicüaçào”pelo seu titulo de 

Comendador, da Câmara Municipal de Toronto, o primeiro com o 

novo brazào da megacidade, entregue pelo Vereador Mario Silva. Um 

momenta grande na festa natalida da CIRV-fm. 

Johnny Lombardi com a anuência do ftlho Lenny, saüda Frank Alvarez e a comunidade 

portuguesa no convtvio natalicio da CIRV-fm. 

A Ana Fernandes entrevistando o Consul Adjunto do Brasil, Santos Junior, 

junto do Consul Honoraria da Reptiblica de Cabo Verde, Alfredo Évora. 

Sera que ojoâo Carvalho estâ a tentar vender algo ao bem vindo Dr. Damido Medeiros, 

novo Director do Totta & Sottomayor Bank Canada, em substituiçào de Luis Rego, 

de régressa a Lisboa. 

J à faz parte da nossa vivência o convivio 
natalicio em CIRV-fm. Todos os : ano8, na 
semana anterior ao Natal, durante dois dia.s, 
as portas de CIRV-fm abrem-se de par-em-par 
para receber comerciantes, industrials, 
empresârios e politicos (lo. dia) e, a seguiry 
artistas, colegas da comunicaçâo social e ■ 
ouvintes em gérai. Dois dias de convivio, 
troca de impressôes e comes-e-bebes. 

Tambéms de, através dos microfones da 
CIRV-fmv :08 nossos amigos poderem enviar 
as suas mensagens de Natal à Comunidade 

sPortuguesa. Um convivio e, 
simultâneamente, uma festa. Nesta ediçâo de 
O Milénio apresentamos algumas imagens 
do convivio do primeiro dia, deixando para a 
proxima ediçâo, o encontro corn colegas, 
artistas e publico ouvinte. 

Aqui, os nossos médicos a tratarem da saûde. Os Doutores Cordeiro e Tomds, Sera que estâo bebendo âgua? Dolores Alvarez em diâlogo aberto corn David Tavares, 

nuncafaüam à chamada amiga da CIRV-fm. da Tele-connect Systems e dos âguas Canada Pure, as âguas de “serviço” no convivio. 
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Toda a gentefalou em Bacalhaupara a ceia de Natal... Mas, hâ sempre alguétn que destoa. 

Par exempta, o casai Pidalgo val ter Peru coma prato principal e o Consul Honoraria 

de Cabo Verde, Cabrito à moda caboverdiana. Ainda bem... 

Johnny Lombardi passa 

00 lado do Bar, 

enquanto Armindo Silva 

se prépara para 

omamentar o prato 

ainda vazio...Larry 

Cappe, nâo se fez rogado. 

Todos estes amigos 
enviam dese/os de 

BOM NATAL e 

prospéra ANO NOVO. 

Artur Silva e e calega 

A ires da Silva, 

enviam um sorriso 

para a posteridade e 

um NATAL feliz a 

todos os leitores. 

Discute-se Bacalhau ou impostos? Que importa se o dia é de /esta e os 

petiscos estâo mesmo à mào. Ospetiscos e a “âgua”... 

MANUEL DE PAULOS e seus J 

colaboradores desejam BOAS PESTAS aos M 

amigos e clientes e aconselham 3 grandes ^ 

espectdculos de EIM-DE-ANO corn boa n 

mûsica e uma ementa de sonhoï 11 

3 Local’s: J 

Dundas Dancj^uet Place ^ 
1352 Dundaô St. W. ^ 
com actuaçao do conjunto Os Panteras 

Europa Convention Centre 
7050 Sramalea Rd. 1 
DJ Zip Zip 'ÿ ^ 

Europa Caterina 
1407 Dundae et. W , J 
DJ Paradise e DJ Moda Ndvâ-^o^r ^ 

PARA RESERVAS OU INFORMACOES 

xiMMi 
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Duzentos mil contos 
foi quanto custou a obra 
VERBAS DO COVERNO FORAM DECISIVAS 
Bispo agradece igreia nos lameiros 

"A rico nao devas e a pobre nâo 
prometas". Foi este o rifào empregue 
pelo bispo do Funchal, D. Teodoro de 
Faria, para expressar o agradecimento 
da Diocese à ajuda do Governo para a 
construçâo da nova igreja dos 
Lameiros, em Sâo Vicente, 
consagrada pelo Prelado diocesano à 
Senhora da Saüde. Na ultima igreja a 
ser inaugurada antes do fim do 
milénio esteve presente o présidente 
do Governo, Alberto JoaoJardim. Nas 
curtas palavras que dirigiu à 
populaçâo disse que o mérito foi do 
Povo de Sâo Vicente que deu ao 
Executive condiçôes de 
governabilidade para que a obra fosse 
possivel. 
Por seu turno, o Bispo do Funchal 
disse que a populaçâo dos Lameiros 
tem mais um motivo para se alegrar, 
porque vai assistir à missa do galo na 
nova igreja. Uma infra-estrutura 
importante para edificar uma 
comunidade na fé, na educaçâo, na 
cultura, no lazer e na assistência 
social. «Hâ nestes sitios uma 
comunidade cristà que precisava de 
um templo para a oraçào, de salas 
para a catequese, serviço da caridade, 
progresse espiritual, intelectual e 
humano», disse D. Teodoro. 
O salâo provisôrio deu lugar à nova 
igreja e transformou uma "miragem" 
numa realidade graças à promessa do 
présidente do Governo. «Foi 
prometido e foi cumprido. Bern diz o 
ditado popular: A rico nâo devas e a 
pobre nâo prometas. Passades estes 
anos o sonho tornou-se realidade e 
antes de acabar o século o povo dos 
Lameiros tem a sua igreja onde vai 
celebrar o primeiro Natal e o grande 
jubileu do ano 2000», disse D. 
Teodoro. 
A bênçâo da igreja é feita no advento 
numa altura em que a igreja diocesana 
se prépara para celebrar o Jubileu do 

ano 2000. D. Teodoro revelou ontem 
que a abertura solene do ano jubilar 
serâ feita a 25 de Dezembro, na Sé 
Catedral. Alegria, Oraçâo e Acçâo de 
Graças sâo as palavras-chave do ano 
jubilar tal como o "fermento" deixado 
ontem por D. Teodoro à populaçâo 
dos Lameiros. O caminho passa pela 
preparaçâo dos leigos «que queiram 
servir e nâo comandar», alertou. «Nâo 
basta levantar a igreja de pedra, é 
preciso construir a igreja viva que sois 
vos os baptizados», acrescentou. 
O Prelado Diocesano exortou o povo 
de Sâo Vicente a discernir as "vozes" 
do nosso tempo de modo a expurgar 
as "vozes dos Zelotes" munidos de 
pequenas facas para matar os 
Romanos. Uma parâbola para 
qualificar os defensores do império, os 
revoltosos, os conselheiros do êxodo e 
os persistentes «que diziam que é 
preciso estar na cidade». 
D. Teodoro evocou a crise de vocaçôes 
sacerdotais para apelar ao povo de Sâo 
Vicente ao zelo pelos templos e pelos 
sacerdotes que se dedicam ao serviço 
na costa norte. «Poderâ acontecer, no 
futuro, que um sô sacerdote seja 
responsâvel por toda a freguesia de 
Sâo Vicente (4 parôquias)», alertou o 
bispo do Funchal. 
Quanto â arquitectura da nova igreja, 
quer D. Teodoro quer o pâroco José 
Teixeira Marques desvalorizaram 
algumas observaçôes populares que 
apontam o templo como uma 
"garrafa" ou uma "escova". Afinal, tal 
como no Caniçal, hâ novas tecnologias 
na nova igreja do Lameiros que 
permitem ao sacerdote, por exemplo, 
tocar os sinos corn um simples toque 
no controlo remoto ligado a um 
sofisticado programa de computador. 
Além disso, D. Teodoro disse que a 
Igreja esta aberta a novas ideias, 
incluindo ideias arquitectônicas 
inovadoras. 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADAÎ ^ 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 
e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 
Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçâo de heranças 

(24 HORAS) TEL: (416) 823-0 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

DANIEL FERNANDES 
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0 cromossoma 
das surpresas 
lan Dunham veio a Lisboa falar de uma 

sequencîaçâo que permitiu a descoberta de um 
numéro înesperado de genes e pseudpgenes 

lan Dunham, um tranquilo 
investigador de 36 anos, tornou-se 
em fins de Novembre 
mundialmente conhecido por ser o 
coordenador de uma vasta équipa 
internacional que conseguiu, pela 
primeira vez, sequenciar um 
cromossoma humano. 
O estudo, publicado no dia 2 na 
revista Nature, révéla nâo sô a 
amplitude do trabalho como as 
perspectivas que abre, 
nomeadamente no campo da 
terapia génica de algumas doenças, 
mas Dunham relativizou essa 
questâo numa conferêneia de 
imprensa no Instituto de Medicina 
Tropical, em Lisboa, afirmando 
que é ainda muito cedo para isso. 
"A sequencîaçâo do ADN nâo dâ 
soluçôes, fornece informaçôes", 
sublinhou Dunham, que ontem à 
noite fez uma comunicaçâo na 
Academia das Ciêncîas. 
O cromossoma 22 foi escolhido, 
ironizou, por ser o segundo mais 
pequeno, "porque tinhamôs uma 
laboratôrio pequeno", mas o 
trabalho deixou tantas 
interrogaçôes como respostas. 
Este cromossoma compreende 
apenas 1,6 a 1,8 por cento do ADN 
genômico e a sequencîaçâo resultou 
na identificaçâo de 545 genes e 134 
pseudogenes no braço longo do 
cromossoma, mas o mais 
importante é que foi possivel fazer 
uma associaçâo a mais de 35 
doenças e sindromas, desde a 
esquizofrenia a algumas formas de 
cancro. 
Todavia, falta définir efectivamente 
a forma como os genes se 
expressam, ou seja, as substâneias 

que codificam, e a forma como 
interagem. 
"O que queremos saber agora é o 
que os genes fazem e quai o seu 
papel no corpo. Isso vai levar anos", 
disse aquele cientista do Danger 
Centre, de Cambridge, uma das 
instituiçôes envolvidas no 
estabelecimento do genoma 
humano completo. 
Neste aspecto, e como alguém 
definiu, a sequeneiaçâo do 
cromossoma 22 é como que o 
primeiro capitulo do livro da vida. 
Para a comunidade cientifica 
portuguesa, como referiu Carolino 
Monteiro, présidente da Sociedade 
Portuguesa de Genética Humana, a 
visita de Dunham reveste-se de 
grande importâneia. 
"Parece-nos crucial haver 
momentos de agitaçào da nossa 
sociedade corn a discussâo de 
temas de elevada importâneia 
cientifica", disse na Academia das 
Ciências. E nâo se coibiu de uma 
critica, a propôsito do pouco 
desenvolvi-mento e intéressé pela 
genética em diverses sectores: 
"Neste contexte, hâ que ultrapassar 
a grave lacuna determinada pela 
âusência de especialistas em 
genética humana na Comissâo 
Nacional de Etica para as Ciências 
daVida." 

Tibério e Rosa Branco 
i desejam aos seus 
1 amigos e clientes 
I BOAS PESTAS e ^ 

que o ANO 
NOVO lhes traga 

as maiores 
veiit»ras''é 1M 

alegrias! , 

Tel: (416) 534^7515 A 
Fax: (416)^534-317L_iî^ 
11171 Dundas SÊfeâTwest, Toronto, Ontario 1X3 
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Ferro Rodrigues contacta homélogos 
O ministro do Trabalho fez um "tour" pelas capitals europeias no âmbito da 

preparaçâo da cimeira extraordinària do emprego 
O combate à exclusâo social e à 
pobreza sâo vertentes centrais da 
estratégia da presidência portuguesa 
da Uniâo Europeia para relançar o 
mercado de trabalho nos Quinze. 
A mesma abordagem também 
considéra que a protecçâo social é um 
investimento e nâo uma despesa. 
Estas foram algumas das ideias 
debatidas pelo ministro do Emprego, 
Ferro Rodrigues, durante uma 
digressâo por capitais europeias corn 
vista à preparaçâo da cimeira 
extraordinària marcada para 23 e 24 
de Março em Lisboa. 
Ferro Rodrigues avistou-se corn os 
seus homôlogos europeus da Holanda, 
Dinamarca, Bélgica, Suécia, Austria, 
França e Irlanda, tendo ainda 
previstas visitas a Londres, Atenas e 
Roma. Estes contactes têm por 
objective a mobilizaçâo dos ministres 
dos Assuntos Sociais e do Trabalho 
para um dos objectives prioritârios da 
presidência. Ferro Rodrigues referiu 
ter notado junto dos seus 
interlocutores uma grande 
"sensibilidade para inovar na area 
social". 
E neste campo que o combate à 
pobreza e à exclusâo social surge em 

primeiro piano assim como a procura 
de uma abordagem diferente ao 
conceito de protecçâo social. O 
emprego é considerado como 
merecendo uma abordagem 
horizontal corn a percepçâo de que 
todas as politicas devem contribuir 
para a sua promoçâo. Enquanto o 
ministro fazia esta digressâo europeia, 
o chefe do Governo, Antonio 
Guterres, avistava-se, em Helsinquia, 
corn os représentantes dos parceiros 
sociais europeus, igualmente corn a 
finalidade de aprofundar a estratégia 
de emprego. 
O primeiro-ministro foi a Helsinquia 
para participar numa cimeira europeia 
que reforçou o empenho em 
aprofundar a politica de emprego 
durante a presidência portuguesa. 
Perante a existência de très iniciativas 
sobre a politica de emprego, sem que o 
mercado de trabalho tenha sentido 
melhorias muito significativas, a 
presidência portuguesa esta 
empenhada em demonstrar que a 
cimeira de Lisboa "nâo é apenas mais 
uma". Portugal considéra que as 
iniciativas existentes contêm, por si sô, 
elementos multiplicadores de 
emprego, mas référé que uma melhor 

articulaçâo entre elas pode ter 
importantes efeitos potenciadores. No 
quadro dos objectivos estabelecidos 
para a cimeira de Lisboa, Ferro 
Rodrigues também procura 
aprofundar as potencialidades do 
aproveitamento das novas tecnologias. 
A ampliaçâo do acesso à Internet é 
vista como um factor promoter de 
educaçâo e formaçâo profissional. 
Toda esta estratégia é analisada 
perante o pano de fundo da 
globalizaçâo. Uma fonte ligada â 
preparaçâo desta estratégia pôs em 
destaque "o reconhecimento do papel 
déterminante dos parceiros sociais em 
todo o processo de viabilizaçâo do 
modelo social europeu". Durante os 
seus contactes europeus, Ferro 
Rodrigues tem a oportunidade de 
avaliar a amplitude do leque de 
sensibilidades nos governos da Uniâo 
Europeia, ciente de que o alcance de 
um resultado eficaz terâ de passar pelo 
equilibrio entre as diferentes 
abordagem da politica de emprego, 
entre capitais onde a liberalizaçâo 
econômica parece ser dominante, caso 
de Londres, e em que se préféré dar 
prioridade à dimensâo social, de que 
Paris é um exemplo. O trabalho 

principal do Governo português sera a 
procura de pontes de consenso entre 
estas duas posiçôes, aproveitando o 
que cada uma tem de mais positivo, o 
que contribuiria para compensar 
componentes mais redutoras. Ferro 
Rodrigues disse ter notado "novas 
convergências" entre os pontes de vista 
das diferentes correntes, o que o torna 
optimista quanto ao resultado final. 
Os contactos agora desenvolvidos 
serâo aproveitados na elaboraçâo de 
um documento especial da 
presidência, corn vista à cimeira 
especial, que surgira em Janeiro. Este 
conjunto de propostas terâ em 
consideraçâo as contribuiçôes neste 
dominio que o Governo português 
tem recebido dos seus parceiros. 

*Encomende na C^I/D*E9($*E o seu ^^olo H(ei^o ûnico onde pode encontrar 1 tibra 

em ouTo. R CaUense soTteia 5 Ubras em OUTOI- Ainda, Tào de Là, ^TOOS Castetares, 

Mimos, ^Toncos e todas asÿuloseimas nataUcias e o sabowso pào tipo português. 

Tel:(416) 534-3847 1209 Dundas St. West, Toronto, Ont. M6J1X3 



12 ACTUALIDADE 
Quinta-feira, 16 Dezembro, 1999 

O MILÉNIO 

Orçamento da 
presidência da UE 
nos oito mllhSes 

Cada ministério com responsabiUdades a nivel 
europeu terà de suportar as respectivas despesas, 

que se somarâo às do MNE 
O orçamento central da presidência 
portuguesa da üniâo Europeia (UE) 
situa-se entre os seis e os oito 
milhôes de contos, disse o 
secretârio de Estado dos Assuntos 
Europeus, Seixas da Costa. 
A este orçamento central hâ ainda 
que juntar aquilo que cada 
ministério ira gastar, explicou, 
acrescentando que este modèle 
organizativo, diferente do que foi 
empregue pela anterior presidência 
portuguesa da UE, se destina a 
"poupar dinheiro". 
A presidência finlandesa, que ainda 
nâo encerrou as contas, deverâ ter 
gasto cerca de dez milhôes de 
contos, afirmou. Segundo Seixas da 
Costa, a Representaçâo 
Permanente de Portugal em 
Bruxelas (Reper), que constitui a 
"linha da frente" da presidência; foi 
remodelada e reforçada 
sectorialmente, assim como as 
estruturas do Ministério dos 
Négociés Estrangeiros, nomea- 
damente a Direcçâo-Geral dos 
Assuntos Comunitârios. "Cada 
ministério organizou-se da forma 
que melhor entendeu, por isso nâo 
temos contrôle em termes de 
recursos humanos", afirmou, 
frisando que "todos os contrâtes 
cessarâo^ no final da presidência". 
Para Seixas da Costa, em termes 
qualitatives e quantitatives, "sâo 
suficientes" os recursos humanos 
existentes. "Nâo fomos 
megalômanos", assegura. Ainda 
sobre a presidência, o secretârio de 
Estado considerou, ontern, no 
encerramento de um seminârio 

sobre alargamento e reforma da 
Unîâo Europeia organizado pela 
delegaçào portuguesa do grupo 
parlamentar do Partido Socialista 
Europeu, "irresponsâvel e 
demagôgica" a fixaçâo de qualquer 
data para a adesâo de novos 
Estados membros ; no primeiro 
semestre de 2000. Até porque, 
disse, O alargamento estâ também 
condicionado pelo sucesso da CIG 
sobre reforma das instituiçôes, para 
a quai Portugal foi mandatado pela 
cimeira de Helsinquia. Para Seixas 
da Costa, trata-se de uma tarefa 
adicional para a presidência 
portuguesa e de um dossier "que 
nâo é pacifico" entre alguns Estados 
membros da Uniâo, que poderâo 
"aproveitar a CIG para colocar mais 
questôes sobre a reforma dos 
tratados, inviabilizando um acordo 
até âo final de 2000". Sobre 
segurança e defesa, Seixas da Costa 
salientou que Portugal tem de 
cumprir os compromisses corn os 
seus parceiros da NATO e articular- 
se corn os parceiros que nâo 
pertencem à UE. 
Do pacote fiscal nâo se poderâo 
"esperar milagres", afirmou, 
atendendo a que as divergêneias 
entre os parses comunitârios "sâo 
muito complexas". Segurança 
alimentar, saüde pûblica, protecçâo 
ao consumidor e agricultura sâo 
outres temas fortes da presidência, 
Além do conselho extraordinârio 
de Lisboa, a "menina-dos-olhos" da 
presidência portuguesa, serâo 
iniciadas as negociaçôes entre a UE 
e O Mercosul. 

WE 
ASK 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
SWEET & SOUR CHICKEN BALLS 

PORTUGUESEÀ 
FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

Russos ocupam 
aeroporto do Grozny 
A capital chechena esta isolada e deixou de receber 
armas, muniçôes ou produtos alimentares, segundo 

a agêneia ITAR-TASS 

Grozny viveu este fim-de-semana uma 
pausa nos bombardeamentos decidida 
pelos responsâveis de Moscovo para 
facilitar a evacuaçào de civis e roubar 
argumentes às pressées 
internacionais, mas nem por isso as 
forças russas interromperam o seu 
avanço sobre a capital rebelde 
apoderando-se ontem do aeroporto 
militar. Os bombardeamentos aéreos 
foram suspensos até domingo à noite 
para permitir a evacuaçào da 
populaçào civil da cidade. Ao mesmo 
tempo o ministro das Situaçôes de 
Urgêneia, Serguei Choigu, anunciou 
uma trégua de varias horas por dia de 
modo a permitir aos civis utilizar dois 
corredores de segurança para deixar a 
cidade. Segundo a televisâo de Estado 
russa ORT, 700 civis sairam de 
Grozny durante a noite de sâbado 
para domingo através do corredor 
aberto a norte da capital em direcçâo 
ao subùrbio de Pervomaiskaia. Um 
segundo corredor foi aberto no sâbado 
em Chernorechie (a sul de Grozny), 
mas os media russos nâo davam 
ontem conta de qualquer saida de 
civis através desta via. Segundo o 
maire de Grozny, Letcha Dudaiev, a 
maior parte dos civis bloqueados na 
capital chechena nâo estâo em 
condiçôes de deixarem a cidade sem 
serem auxiliados, sobretudo os 
doentes, as pessoas idosas e os feridos. 
Panfletos lançados sobre a cidade hâ 
uma semana continham um ultimate 
à populaçào de Grozny, instando-a a 
abandonar a cidade até ao dia 11 de 
Dezembro sob pena de ser 
"aniquilada" juntamente corn os 
"terroristas". Calcula-se que neste 
momenta haverâ ainda cerca de 40 
mil civis na cidade. O ultimate foi 
vivamente condenado pelos ocidentais 
e Moscovo acabou por recuar nas suas 
ameaças. Um reçue que nâo terâ sido 
alheio ao facto de a Uniâo Europeia 
ter ameaçado a Russia com sançôes na 
cimeira de Helsinquia. 

Um carta enviada no sâbado ao 
primeiro-ministro russe, Vladimir 
Putin, ameaça directamente a Russia 
com a suspensâo de certas disposiçôes 
do acordo de parceria e de cooperaçào 
que entrou em vigor em 1997 caso os 
bombardeamentos prossigam. Tal 
nâo impediu que Vladimir Putin 
reafirmasse uma linha dura face aos 
"terroristas" garantindo que o exército 
lançarâ "acçôes decisivas" na 
Chechénia se os rebeldes nâo 
entregarem as armas. 
O aeroporto militar de Grozny, que se 
encontra na periferia leste da capital 
chechena, foi entretanto tornado pelos 
russos, segundo anunciou a cadeia 
privada NTV, sem dar detalhes sobre 
as condiçôes exactas em que se deu a 
ocupaçâo. As forças russas cercam 
completamente Grozny desde hâ uma 
semana mas afirmaram vârias vezes 
que nâo tomarâo a cidade de assalto, 
apostando em conseguir uma 
rendiçâo. Segundo a ITAR-TASS, a 
cidade estâ completamente isolada e 
debcou de receber armas, muniçôes ou 
produtos alimentares. Em Moscovo, 
Boris leltsin acusou os separatistas 
chechenos de estarem a apostar em 
mergulhar de novo a Chechénia na 
Idade Média. Numa recepçâo no 
Kremlin, leltsin disse que os 
"bandidos e terroristas" chechenos 
"mantiveram um povo inteiro no 
medo". 
A artilharia russa continuou 
entretanto activa noutros pontos da 
Chechénia bombardeando Chah (20 
quilômetros a sudeste de Grozny), a 
ultima cidade, além da capitcJ, que 
escapa ainda ao controlo dos russos, 
bem como Alleroi (Leste, perto da 
fronteira corn o Daguestâo), segundo 
apurou a AFP junto de fontes 
militares russas. A força aérea russa 
prosseguiu igualmente os ataques 
contra as gargantas de Argun (Sul) e 
as zonas montanhosas onde os 
rebeldes se refugiaram. 

r — — — — — — — — — — — — “ — “““Tl 
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A MADEIRA PATRIMÔNIO DA RDMAHIDADE 
A UNESCO proclamou a 
floresta laurissilva da Madeira 
como Patrimônio Mundial. 

A Madeira esta agora numa nova 
situaçâo perante o mundo. 
E Patrimônio da Humanidade. 
De aqui em diante, passar-se-a a olhar 
a Madeira também como detentora, 
no sen territorio, de algo que, pelo seu 
valor e especificidade, é pertença 
biocultural de todos os Homens e 
Mulheres do planeta. 
A Madeira, a partir de hoje, possui 
mais um importante argumenta para 
oferecer nos mercados mundiais, onde 
é impresionante o crescimento da 
procura pelo turismo relacionado corn 
o meio natural. 
Alias, a consagraçâo agora obtida, sera 
prioritariamente divulgada na 
Exposiçâo Mundial de Hanover, no 
proximo ano. 
Porém este magnifico marco na 
incidência mundial na Histôria da 
Madeira, do quai todos temos as 
maiores razôes para rejubilar, daqui 
para a frente implica 
responsabilidades bastante acrescidas. 
E que temos na propriedade da 
Regiâo Autônoma, e sobretudo à 

responsabilidade do Povo Madeirense, 
algo que as Naçôes Unidas declararam 
oficialmente Patrimônio da 
Humanidade - a floresta laurissilva. 
A cada um cabe a responsabilidade de 
velar, protéger e defender as florestas 
do arquipélago, um dos elementos 
mais caracterizantes da sua identidade 
no mundo. 
O présente acontecimento histôrico 
nâo vem por acaso. 
Desde sempre os meus Governos 
desenvolveram uma politica rigorosa 
de defesa ambiental e do patrimônio 
natural, nâo lhe deixando imiscuir 
declaraçôes sectârias e analfabetas que 
por ai vegetam. 
Foram adquiridas zonas florestais que 
urgia protéger. 
Em relaçâo a quase dois terços de 
territôrio da Madeira, foram tomadas 
medidas legislativas especificas que, 
tais como outras em relaçâo a certas 
zonas do litoral, constituem a Réserva 
Natural. 
Os cortes de ârvores foram 
rigorosamente regulamentados. 
Procedeu-se âs periôdicas limpezas 
das matas. 
Disciplinou-se a pastoricia. 
Estabeleceu-se uma vigilância 
eficiente e respectivas redes. 

Condicionou-se os acessos. 
Aliâs, o reconhecimento internacional 
do sucesso da politica do Governo 
Regional também em matéria de 
Ambiente, nâo é de agora. Hâ alguns 
anos, o Conselho da Europa havia 
distinguido a Regiâo Autônoma corn 
um Galardâo Europeu do Ambiente - 
ûnico em Portugal - pela defesa que 
efectivamos da Réserva Natural das 
Ilhas Selvagens. 
Os nossos detractores, internos e de 
fora, têm agora mais uma adequada 
resposta internacional. 
Hâ que agradecer, ao Secretârio 
Regional de Agricultura, Florestas e 
Pescas, Bazenga Marques, bem como 
à sua équipa, todos os esforços que 
muito bem desenvolveu, e que 
conduziram a este histôrico 
reconhecimento mundial do 
Patrimônio Natural da Madeira. 
Agradecer ao Engenheiro Costa 
Neves, Director do Parque Natural, e 
os respectivos colaboradores, toda a 
acçâo notâvel que vêm desenvolvendo 
na preservaçâo da identidade ünica da 
Natureza madeirense. Agradecer ao 
Engenheiro Rocha da Silva e toda a 
sua équipa da Direcçâo Regional de 
Florestas, os substanciais esforços e 
dedicaçâo pessoal de uma vida inteira. 

no tratamento, alargamento, 
vigilância e defesa das areas florestais. 
Agradecer a todas as Instituiçôes que, 
integrando a Protecçâo Civil do 
territôrio madeirense, corn o seu 
esforço e sacrificio sempre acorreram 
à defesa deste Patrimônio. 
Agradecer, também, aos Autarcas e 
Homens-Bons das varias Freguesias e 
Conselhos, igualmente sempre 
empenhados na defesa prioritâria e 
inabdicâvel das valiosas manchas 
florestais madeirenses e 
portosantenses. 
Celebramos, pois, este momenta, em 
que a Autonomia Politica conquistada 
traz mais um sucesso para a Madeira, 
o de integrar o Patrimônio da 
Humanidade. 

Celebramos, porém, corn a 
consciência das énormes 
responsabilidades acrescidas que 
também agora temos perante a mesma 
Humanidade - preservar o que é 
orgulho e marco cultural de todos os 
ciadadâos do mundo. 

Fernanda Almeida e Cristina, nesta importante 
quadra festiva e familiar, saüdam os seus 

estimados ciientes e amigos, desejando-lhes 
sadde, aiegria e bem estar. 

No Ano 2.000 ^ 

viajom corn 
Happy 
Travallors e 
riam-so das 
dletànclael 
Rovojam 
Portugal e 
conheçam o 
mundo corn a 
Happy 
TraveWerô. 

Visite HAPPY 
TRAVELLERS 
na Galleria 

N Shopping 
Centre, na 
Dufferin e 
Dupont, em 

MM Toronto. 



Quinta-feira, 16 Dezembro, 1999 
14 ARTE E ARTISTAS O MILÉNIO 

Na passada quarta-feira, a Dismusica 
Ltd, realizou um convivio de 
lançamento do CD de Fados, de Lisa 
Arthurs Santos, no Oasis Convention 
Centre, com a presença de Orgâos de 
Informaçâo de Lingua Portuguesa, 
colegas e amigos ligados ao mundo 
artistico. 
A canadiana Lisa Arthurs, natural de 
Vancouver, componente do Duo 
Santos, recebeu corn emoçâo as 
palavras de simpatia dos 
intervenientes no lançamento, 
particularmente do empresârio 
Humberto Rebelo, a quem também 
endereçamos felicitaçôes pelo trabalho 
desenvolvido em prol dos artistas 

locals através da sua editora 
Dismusica Ltd. 
O compacto gravado por Lisa Arthurs 
Santos, intitulado " Também Canto o 
Fado", müsica do Fado Britinho e letra 
de Raùl Lucas, tem vârios temas que 
foram grandes criaçôes de Amâlia 
Rodrigues e, ainda "Eterno 
Sofrimento" müsica do fado 
Esmeraldinha e letra de Raül Lucas; 
"Este meu Povo", müsica de Fernando 
Tordo e letra de Raül Lucas e, 
"Amâlia, Mulher e Povo", corn müsica 
de Zé da Vesga e letra de J.M.Coelho. 
Lisa Arthurs Santos é acompanhada à 
guitarra portuguesa por José Silva, à 
viola por Viriato Ferreira e, à viola 

baixo, por Tony 
Carlos. 
O trabalho foi 
gravado aos poucos 
(o Duo Santos 
sempre na estrada, 
nâo tem tempo se 
fixar muitos dias 
em gravaçào) no 
Estüdio de Tony 
Carlos, em E. 
Providence-USA, 
tendo terminado 

em Agosto de 1999. 
A Dismusica jâ pôs o CD e a Cassete à 
venda por todo o Canada. Pedidos por 
"Toll Free"; 1-800-521-3347 ou, (416) 
534-7143. Na Internet podem 
encomendar pela; 
www.indiepool.com/ dismusica 
Curiosamente, tornou-se "imper- 
doâvel" nos espectâculos do Duo 
Santos, que Lisa nâo cante o Fado! Na 
presença do Duo Santos, em Punta 
Cana, no Winterfest-2000 de CIRV-fm, 
hâ dias reservados para o Fado na voz 
de Lisa Arthurs Santos. O Winterfest 
da CIRV-2000 mais português que 
nunca. Se a rapaziada habituai for à 
pesca e corn o "tintol" da praxe, o fado 
da Lisa vai ter muito mais sabor em 
Puta Cana... 
No final da apresentaçâo do trabalho 
da Lisa no Oasis Convention Centre, 
onde foram passados très video-clips 
realizados por Hélio Meneses, esta 
teve a audacia suficiente -e ainda bem!- 
para discursar em português. 
Retemperador. Lisa Arthurs Santos, 
fez um progresso enorme nos ültimos 
tempos e, sem lisonjas, soube dizer o 
que queria sobre Amâlia, o Fado, os 
autores e amigos que a ajudaram, sem 

esquecer o Editor e o marido Joào, o 
mais "culpado"! 
É sempre assim. O marido é sempre o 
ültimo a saber...dos elogios da mulher! 
Lisa, deixou expresso o desejo de que 
gostem do fado delà como ela gosta do 
fado. Uma recompensa justa para 
quem tem dinamizado o fado tâo 
português entre gente estranha às 
nossas raizes. Parabéns, Lisa. 
Agradecemos-te o fado e o desejo de 
que tenhamos BOM NATAL e um 
feliz 2000. Igualmente! 

JMC 

Os responsâveis da Happy Travellers e de 
CIRV-fm fizeram uma viagem 
relâmpago às belissimas instalaçôes do 
Hotel Occidental Flamenco Bâvaro, em 

Punta Cana, Repüblica Dominicana, para que 
pudéssemos dar uma panorâmica mais realista do 
local e das condiçôes onde vai ter lugar o 
Winterfest/2000, de 17 a 31 de Janeiro. 
Dialogamos corn Frank Alvarez e Fernanda 
Almeida e, ambos, sâo unanimes em afirmar a sua 
admiraçào pela beleza e grandiosidade das 
instalaçôes e do lugar paradisiaco daquele 
complexo turistico. 
Segundo nos contaram, a praia de areia fina é 
beijada constantemente pelas âguas limpidas do 
mar e do Sol que dardeja todo o dia. Entre a praia 
e O complexo turistico, as Palmeiras oferecem as 
sombras desejadas a quem pretende uma "soneca" 
relaxante. O teatro ao ar livre, embora coberto, tem 
todas as condiçôes para a apresentaçâo de qualquer 
tipo de espectâculo. Os nossos artistas vâo deliciar- 
se... 
As piscinas, no centro do enorme e prâtico 
complexo, sâo desenhadas corn gosto e feitas para 
adultos, crianças e nâo...nadadores! 
Vârios restaurantes -grandes e pequenos-, no centro 

das instalaçôes e junto da praia, ao 
gosto de cada um. Um hall de entrada 
cativante, corn um serviço excelente 
nas vârias vertentes do turismo, 
receber e alojar. Os quartos, espaçosos 
e coloridos, dâo a sensaçâo de bem 
estar e noites tranquilas. Um pequeno 
paraiso esperando pelos visitantes... 
De 17 a 31 de Janeiro de 2000, Jorge 
Ferreira, Duo Santos, Liz Rodrigues e 

a équipa da CIRV / Happy Travellers, nâo vâo ter 
mâos a medir para dar animaçâo e alegria a todos 
quantos vâo ao Winter fest-2000. Antecipadamente, 
acreditamos que este Winterfest-2000, vai constituir 
um grande êxito. Para que isso aconteça todos têm 
trabalhado exaustivamente. Quem trabalha é, 
quase sempre, recompensado! 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 

SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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4 por minuto para Portugal. 
>ntinente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 M:^}NDETTA 

TELECOMMUNICATIONS INC. 

Coin O tema "B.E.I J.O. (5 letras de paixâo)" 
os jovens Sonia, Ricardo, Sara e Fernando, 

os 4-Mix que constituem a Banda CHARME, 
sairam "à rua" para conquistar o mercado. 
Além do "B.E.I J.O." podem oùvir e dançar 

corn, "É s6 Love", "Big Paixâo", 
"És meu céu", "O Mundo pode Mudar", etc... 
O habituai "bit" para dançar, num quarteto 

simpàtico e coin vozes agradàveis de 
escutar. Gente jovem contribuindo para a 

animaçâo dos mais novos...e nâo so! 
Deles, poderemos ainda acrescentar, 

sâo sô...Charme! 

Dulce Pontes lança 
“0 Primeiro Canto 

mim. 

I 
“O Primeiro Canto” é o quinto 
trabaiho de Dulce Pontes e 
aquele que, segundo informou, 
“meds exigiu de si, mas foi 
também o que lhe deu mais 
prazer”. Dulce afirma que este 
trabaiho é sobre os quatro 
elementos, sobre a essência de 
todas as coisas. 
No rescaldo do album 
“Caminhos” (1996), a vida de 
Dulce Pontes levou uma grande 
volta. O seu trabaiho, o dos que 
a acompanharam e também a 
sorte, sublinha, Rzeram corn 
que a sua carreira ganhasse 
dimensôes internacionais”. 

Dulce Pontes, 

a quem jà 

chamaram a ^^Nova 

Amàlia” 

^ aquelaque 

rèinventou o fado, 

lançou um novo 

disco intitulado 

^ “O Primeiro Canto”. 

A recolha musical 

para este trabaiho 

foi efectuada em 

équipa numa 

viagem de pesquisa 

por todo o pais 

à procura de 

uma boa parte 

das raizes do 

folclore português. 

Em “O Primeiro Canto”, Dulce 
Pontes conta corn um bom naipe 
de müsicos convidados 
o galego Carlos Nunez, 
o saxofonista americano Wayne 
Sorter, o basco Kepa Junquera, 
os guitarristas Filipe Lucas e 
Leonardo Amuedo, o harpista 
Myrdhin, o percussionista 
indiano Trilok Gurtu, o 
violoncelista brasileiro Jacques 
Morelenbaum, o ax^olano 
Waldemar Bastos e Maria Joâo, 
entre outros. ümgrupoque 
Dulce pretende reunir na 
Primavera para uma digressàq 
por varias cidades portuguesas. 

lüMEil A issMiaçio 
iemiieiifiiESiMi dttliCMlt Ht 

0 Maestro Custôdio 
Carrusca continua a 
sua saga de ensinar 

crianças a aprender 
müsica e a tocar 

vârios instrumentos. 

Abençoado “feitio”... 
Aqui esta um 

homem-artista que 
bem merecia uma 

medalha de 

reconhecimento! 

Vîver** 
[LILL Ü-Q Lltr ïïlUiM. ŒaLl[tr[LlD 

As nossas 
felicitaçôes ao 
Miguel. 

dUHSai nma nwn BanCn in "lus & MC” 

Miguel é um apaixonado de José Afonso. Miguel adora tocar a sua viola 
e cantar as suas baladas. Paralelamente, é proprietârio de uma oficina de 
mecânica de automôveis, em Strathroy, onde reside com a familia. 
Miguel Cordeiro gravou pela primeira vez, temas de Zeca Afonso e 
originals da sua autoria, Euclides Cavaco e Zé da Vesga. 
Este trabaiho de Miguel Cordeiro foi gravado e misturado nos estûdios 

de Nelson 
Câmara, corn 
produçâo de NC 
Digital Audio 
Productions. 
De "Moinhos de 
Portugal" até 
"Ânsia de Viver", 
passando por 
"Ecos da Partida" 
e outras, cantigas 
de agrado certo 
para uma voz 
suave e quente. 
Estamos 
convictos de 
que vâo gostar. 

/ 
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Bloc Québécois iniciou 
debate sobre fronteiras 

Os separatistas de Québec abriram, 
esta semana, o debate sobre a 
negociaçâo das fronteiras daquela 
provincia, caso o voto seja para a 
separaçâo. O critico do partido Bloc 
Québécois, Daniel Turp, levantou o 
assunto das fronteiras do Québec ao 
pedir uma conferência de imprensa 
que tinha como objective divulgar 
uma opiniào do professor francês 
Alain Pellet, membre da comissao de 
lei internacional das Naçôes Unidas. 
O lider provincial do Québec, Lucien 
Bouchard, insiste que as fronteiras do 
pais estao definidas, mas Pellet 
concorda com Ottawa neste assunto 
alegando que as fronteiras poderào 
estar sujeitas a negociaçâo caso a 
provincia se tome independente. A 
conferência de imprensa de Turp 
surgiu na altura em que o partido da 
provincia denunciava o piano de 
Ottawa em colocar condiçôes na 
questâo da independência. Pellet, 
apos ter analisado a decisao tomada 
pelo Tribunal Supremo o ano passade 
quanto a esta questâo, disse que o 
tribunal nâo exclu! a possibilidade de 
submeter esta questâo a negociaçôes 
depois do referendo. Entre os 
assuntos a analisar, encontram-se os 
terrenes pertencentes aos povos 
indigenas do norte do Québec. 
Muitos canadianos jâ demonstraram 

o desapontamento que sentem pelo 
facto de o parlamento ter autorizado 
a lei que poderâ levar à possivel 
separaçâo de uma provincia 
canadiana. Para o lider do Bloc 
Québécois, o primeiro ministre do 
Canadâ, Jean Chrétien, esta a tomar 
o lugar do “Canadâ Inglês” contra as 
pessoas do Québéc. 

Mike Harris recusa-se 
a participarna questâo 

do Québec 

o primeiro ministre do Ontario, 
Mike Harris, disse nâo estar 
interessado em participar num debate 
que sô diz respeito ao governo federal, 
principalmente porque estâ ligado a 
uma outra provincia. A reaeçâo de 
Mike Harris no Queen's Park, 
quando abordado sobre este assunto 
foi “... deixarei esse assunto para os 
parlamentares fédérais e, enquanto 
isso, tentarei criar mais postos de 
trabalho”. A atitude de Harris 
apresenta um enorme contraste 
perante o papel que o Ontario 
tradicionalmente desempenha nas 
questôes de uniâo nacional. Os lideres 
da oposiçâo reagiram imediatamente 
à indiferença de Mike Harris, 
acusando-o de falta de liderança e de 
estar mal preparado para resolver 
assuntos controversos, tais como os 
da unidade nacional. O lider do 

partido liberal, Dalton McGuinty, 
disse que Mike Harris tem a 
obrigaçâo, segundo a histôria da 
provincia e do pais, de desempenhar 
um papel neste questâo. Segundo 
McGuinty, os residentes do Ontario e 
do resto do Canadâ, querem saber o 
que o primeiro ministro da maior 
provincia canadiana pensa da questâo 
que poderâ dividir o Canadâ num 
futuro proximo. O lider do NDP, 
Howard Hampton, disse que quer 
Mike Harris goste ou nâo, o Ontârio 
tem um papel extremamente 
importante neste questâo e que o 
primeiro ministro do Ontârio tomou 
uma posiçâo terrivel perante a 
fragilidade da uniâo nacional, ao 
mesmo tempo que estâ a tentar criar 
uma espécie de ponte corn o Québec. 
Desde que foi eleito em 1995, Mike 
Harris tem tentado evitar as questôes 
constitucionais, dedicando-se à 
expansào econômica do Ontârio. 

Emergêneias 
dos Hospitals em 
condiçâo critica 

Dezenas de hospitais através do 
Ontârio estâo em condiçôes criticas, 
uma vez que hâ falta de assistência 
paramédica, falta de camas para 
receber os pacientes e falta de 
médicos e enfermeiros que possam 
assistir os pacientes logo à sua 

chegada. Porém, muitos médicos sâo 
da opiniâo que o problema nâo se 
verifica sô nas emergêneias, embora 
seja mais notâvel nestes lugares. 
Segundo dizem, o problema estâ no 
sistema de saùde, devido a pressées e 

cortes orçamentais que se verificam 
no departamento de saùde pùblica. 
Para estes médicos, a ünica maneira 
que estes hospitais têm de enfrentar o 
déficite é reduzir o numéro de camas 
por hospital. No entanto, esta 
reduçâo vai criar outro problema 
ainda maior: para onde levar os 
doentes que precisam de assistência 
nas emergêneias? O présidente da 
Associaçâo de Hospitais do Ontârio 
disse que a provincia tem necessidade 
de introduzir 400 novas camas nos 
hospitais de Toronto para tentar 
melhorar a crise nas salas de 
emergêneia. 
No entanto, ainda nâo se sabe onde 
esta crise vai chegar; sabe-se apenas 
que a crise no sistema de saùde 
pùblica prevalece, sem que uma 
soluçâo tenha sido encontrada. 

Macan 99: liberdade religiosa serà respeitada 
ap6s integraçâo na China - Racha Vieira 

O governador Vasco Rocha Vieira manifestou-se 
confiante que a liberdade religiosa serâ respeitada 
na Regiâo Administrativa Especial de Macau 
(RAEM), salientando que a questâo foi alvo de um 
"consenso solene" entre Portugal e a China. A 
legislaçâo sobre liberdade de culto religioso "foi 
aprovada pelo governo de Macau depois de ter 
obtido o consenso solene de Portugal e da China 
que iria vigorar e ser respeitada" na RAEM, disse 
Rocha Vieira, Q governador sublinhou 
igualmente que a liberdade religiosa estâ 
consagrada na Declaraçâo Conjunta luso-chinesa, 
assinada em 1987, e na Lei Bâsica (mini- 
constituiçâo) da RAEM. Rocha Vieira falava 
durante um encontre de despedida corn um 
grupo de représentantes dos diverses cultes 
religiosos, liderado pelo bispo de Macau, D. 
Domingos Lam, e pelo bonzo budista Sek Kei 
Sau. Apôs cerca de 450 anos sob administraçâo 
portuguesa, o territôrio de Macau sera integrado 
na Repùblica Popular da China a partir das zero 
horas de segunda-feira, com um estatuto de regiâo 
administrativa especial. 
Rocha Vieira aproveitou o encontre com o grupo 
de religiosos, que incluiu taoistas e protestantes, 
para reafirmar que Macau é "verdadeiramente 

uma terra ùnica e singular" e constitui um 
"exemple para a comunidade internacional". 
"Num mundo onde infelizmente hâ tanta 
intolerância religiosa, violêneia, racismes, 
xenofobismô e incompreensâo (...), Macau é um 
exemplp magnifico de como se pode e deve viver 
de uma forma pacifica, tolérante, de uma forma 
em que hâ respeito por cada um", disse. Apesar de 
os catôlicos serem minoritârios em Macau - 
menos de dez por cento dos cerca de 450.000 
habitantes -, Rocha Vieira considerou que o papel 
da Igreja Catôlica continuarâ a ser relevante na 
RAEM, dado o seu envolvimento no ensino e na 
assistência social. "A Igreja Catôlica vai continuar 
a ter o seu espaço prôprio e esse espaço que lhe é 
devido também vai ser querido, nâo sô pela 
populaçâo, como pelas autoridades" da RAEM, 
acrescentou. Durante o ençontro, o bispo D. 
Domingos Lam e o bonzo Sek Kei Sau 
entregaram a Rocha Vieira uma escultura em 
bronze corn o rosto do ùltimo governador de 
Macau, que encomendaram conjuntamente a 
uma artista da China. "Manifestamos o nosso 
respeito ao nossô amigo, que tanto fez pelas 
religiôes em Macau", disse o bonzo Sek Kei Sau, 
que agradeceu "pessoalmente" o apoio do governo 

de Rocha Vieira à 
recuperaçâo dos templos 
budistas do territôrio. O 
bispo D. Domingos Lam 
salientou que a oferta ao 
ùltimo governador 
português de Macau de 
uma lembrança conjunta 
de budistas e catôlicos pretendeu significar a 
"amizade entre os povos de Portugal e da China". 
O prelado salientou que em Macau hâ "harmonia 
entre todos os crentes de todas as religiôes" e 
manifestou-se confiante que a integraçâo do 
territôrio da China nâo afectarâ o trabalho da 
Igreja Catôlica. "Como rapaz de Macau, tenho 
toda a confiança nâo sô em Deus omnipotente, 
mas também nas pessoas de boa vontade. Por isso, 
vamos continuar em paz e gozar todas as 
liberdades, enquanto respeitamos a liberdade e 
também a opiniâo dos outros", acrescentou. No 
ençontro, que decorreu na residência do 
governador, no palacete de Santa Saneha, 
participaram também os sete secretârios-adjuntos 
de Rocha Vieira. A reuniâo terminou corn a 
actuaçâo do Grupo de Danças e Gantares do 
Clube de Macau. 
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O présidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, Eng. Carlos Pires 
e mulher, na altura em que visitaram a ClRVftn. Carlos Pires é um aeérrimo 

defensor da regiorudixaçào, forma prdtica de combater a desertificaçâo 
do interior do pats e de desenvolvimento. 

Carlos Pires indicou ainda ter 
terminado a estrada até Viseu e 
adquirido para a iocatidade uni 
parque industrial de maneira a 
gerar algum emprego. 
Confessou ter fîcado surpreendido 
corn O que viu na sua coraunidade 
no Canadâ o que, mais uma vez, 
demonstra o sucesso que os 
portugueses conseguem um pouco 
por todo o Mundo. Pensa, no 
entanto, haver necessidade de uma 
ligaçâo entre esta comunidade e as 
origens. 
Como estamos a atravessar uma 
época de festa Carlos Pires 
aproveitou para desejar a todos os 
portugueses em gérai e aos 
patricios em especial um bom 

Por Luis Fernandes 

Carlos Pires é o actual Présidente 
da Câmara de Vila Nova de Paiva, 
Esteve em Toronto, a fim de 
participar nos festejos do décimo 
aniversârio do Glube Académico 
de Viseu. Na oportunidade, a nossa 
équipa de exteriores teve ensejo de 
dialogar corn o autarca que disse 
ter o seu concelho, actualmente, 
cerca de sete mil pessoas mas 
também ter sido aquele que maior 
percentagem de émigrantes gerou 
em todo o Portugal. Desta forma, é 
para ele quase uma obrigaçâo, 
visitar as terras de acolhimento de 
tantos patricios e auscultar as suas 
necessidades e aspiraçôes a nivel de 

Adeline Salés, présidente da Assembleia Gérai do Académico de Viseu de 
Toronto, dialogando corn o Vereador Mârto Stlva e a senhora Pires, 

nojantarcomemorativodolOo.aniversâno, 

FP-25 no banco dos réus 
Quase duas décodas apôs os acontecimentos, vâo ser 

julgados todos os crimes de sangle atribuidos à organizaçâo 

Sessenta e quatro arguidos, 
entre os quais Otelo Saraiva de 
Carvalho, começaram a ser 
julgados, em Lisboa, no 
megaprocesso das FUP/FP-25 
de Abril. Trata-se da primeira 
vez que os diverses processes 
judiciais - em numéro de 14, 
que se encontravam espalhados 
por diversas comarcas - se 
reünem num ùnico. A decisâo 
de junçâo dos processes, que teve o 
consenso da acusaçâo e da defesa, foi 
tomada em 1996 pelo Conselho 
Superior da Magistratura, depois da 
polémica da amnistia que excluiu os 
crimes de sangue. O processo 
principal - a que se Juntaram outres 13 
- diz respeito à morte, em 23 de Março 
de 1985, no restaurante da FIL, em 
Lisboa, do industrial da Marinha 
Grande Alexandre Ferreira Souto. Da 
extensa lista de crimes atribuidos às 
FP-25 de Abril constam, 
nomeadamente, roubo de explosivos, 
atentados ao Royal British Club, à 
casa de Tomâs Rosa, ao Ministério do 
Trabalho, ao Tribunal da Boa Hora, 
ao director de Finanças de Evora, 
Penitenciâria de Coimbra, 
embaixadas dos Estados Unidos e da 
Africa do Sul e Comiberlant (NATO). 
Fonte judicial garantiu que todos os 64 
arguidos foram notificados para o 
julgamento, quer pessoalmente, como 
foi o caso de Otelo Saraiva de 
Carvalho, quer através de édites. 
Cerca de 20 advogados de defesa estâo 
constituidos para o processo, sabendo 
a Lusa que Romeu Francês, que tem 
defendido Otelo Saraiva de Carvalho, 
substabeleceu em Joâo Nabais. O 
julgamento realiza-se no Tribunal da 
Boa Hora, em Lisboa, e nâo jâ no 
especial de Monsanto, como nos anos 
de 1986 e 1987, o que poderâ indiciar 
que os arguidos sâo hoje considerados 
menos perigosos. Os 14 processes, 
com mais de 600 volumes, dizem 
respeito a 18 mortes alegadamente 
cometidas pelas FP-25 de Abril ao 
longo de um période de sete anos. A 
amnistia de 1996 nâo abrangeu os 
crimes de sangue, razào pela quai os 
respectives processes se mantêm, 
volvida quase duas décadas sobre a 
oeorrêneia dos factos. 

Cronologia 

Principais factos e atentados mortals 
atribuidos às Forças Populares 25 de 
Abril (FP-25): 
20 Abril 80 - Rebentamento de 
petardos em todo o Pais, anunciando a 
criaçào das FP-25 para o "derrube do 
regime, instauraçâo da ditadura do 
proletariado, criaçào do Exército 
Popular e implantaçâo do socialismo". 
5 Maio 80 - Primeira aeçâo violenta, 
corn o assassinio de Henrique 
Hipôlito, soldado da GNR, em 
Meirinhos, Mogadouro. 

13 Maio 80 - Assassinio de Agostinho 
Ferreira, comandante do posto da 
GNR de Alcoutim. 
7 Junho 80 - Morte de José Lobo dos 
Santos, cliente do BNU da Malveira, 
durante um assalto à agêneia 
bancâria. Na operaçâo morreram 
também dois operacionais das FP-25, 
Vitor David e Carlos Caldas. 
3 Outubro 81 - Morte de dois militares 
da GNR, Adolfo Silva Dias e Evaristo 
Costa Silva, no rebentamento de um 
carro armadilhado em Mafra. 
13 Outubro 81 - Morte de Fernando 
Abreu, cliente do BFB da Pôvoa de 
Santo Adriâo, durante um assalto à 
agêneia bancâria. Na operaçâo 
morreu o operacional das FP-25 
Antonio Guerreiro. 
6 Dez. 82 - Morte de Diamantino 
Bernardo Monteiro Pereira, 
administrador da Fâbrica de Loiças de 
Sacavém, em Almada. 
21 Fevereiro 84 - Morte de dois 
soldados da Guarda Fiscal, Julio 
Cabrita Frade e Cesârio José 
Guerreiro, numa emboscada na praia 
da Falésia, Algarve. 
30 Abril 84 - Morte de um bébé de 
quatro meses, Nuno Manuel Pulido 
Dionisio, num atentado à bomba na 
casa da sua familia em Sâo Manços, 
Evora, contra o pai. Luis Antonio 
Dionisio, ou Dionisio Luis Cirola, que 
saiu ileso. A avô, Rosa Caeiro Pereira, 
79 anos, acabou também por morrer 
vitima de um ataque de coraçâo. 
29 Maio 84 - Assassinio de Rogério 
Baptista Canha e Sa, administrador da 
Gelmar, em Santo Antonio dos 
Cavaleiros. 
19 Junho 84 - Inicio do 
desmantelamento policial das FP-25 - 
operaçâo "Orion". 
23 Março 85 - Assassinio de 
Alexandre Ferreira Souto, industrial 
da Marinha Grande, junto ao 
restaurante da FIL, em Lisboa. 
19 Julho 85 - Assassinio de José 
Manuel Barradas, "arrependido", na 
Costa de Caparica. 
15 Fev. 86 - Assassinio do director- 
geral dos Serviços Prisionais, Caspar 
Castelo Branco, em Lisboa. 
19 Setembro 86 - Ultima actividade 
conhecida das FP-25: atentado corn 
très engenhos explosivos no 
Empreendimento Turistico Jardim do 
Vau, em Portimâo. 
16 Agosto 87 - Morte do agente da PJ 
Alvaro Militào, numa perseguiçào em 
Lisboa a très elementos das FP-25. 
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O gene da indefiniçâo sexual 
Cientistas australianos identifîcaram o causador da sindrome que afecta um em cada quatro mil rapazes 

por ano e que résulta de mutaçôes nas combînaçôes entre os cromossomas sexuais 
Um grupo de cientistas australianos identificou um 
gene decisive no desenvolvimento dos ôrgâos 
sexuais masculines, o DMRTl, causador da 
indefiniçâo sexual, que afecta um em cada quatro 
mil rapazes em todo o mundo. O DMRTl é de 
grande importâneia na formaçâo dos ôrgâos 
sexuais humanos e a sua inexistência, ou mau 
funcionamento, pode causar o desenvolvimento de 
ôrgâos sexuais féminines em fetos geneticamente 
masculines. O gene foi identificado por uma 
équipa de cientistas da Universidade de Melburne 
liderada por Andrew Sinclair, que estuda a 
formaçâo dos ôrgâos sexuais hâ mais de dez anos e 
é responsâvel pelo Departamento de 
Desenvolvimento Molecular do Institute de 
Investigaçâo do Hospital Real Pediâtrico da cidade 
australiana. As conclusôes do estudo, apresentado 
por Sinclair na semana passada, sâo publicadas na 
prôxima ediçâo da revista Nature. Conforme 
explicam os cientistas, um cromossoma X e um Y 
dâo origem a um macho e dois cromossomas X dâo 
origem a uma fêmea. Mas mutaçôes entre ambas as 
combinaçôes de cromossomas fazem corn que um 
em cada quatro mil rapazes nasça corn sexo 
indeterminado. A situaçâo, explicou Sinclair, 
verifica-se quando falta uma parte do cromossoma 
Y e o gene DMRTl perde força, ou nem chega a 
existir, o que se traduz na nâo formaçâo dos ôrgâos 
sexuais masculines. 
Segundo o cientista australiano, autor da 
descoberta de outre gene em 1990, o SRY, 
fundamental no desenvolvimento dos testicules, 
"agora que ambos os genes estâo definidos deve 
investigar-se se hâ interaeçâo entre eles". Os 
investigadores de Melburne concluiram que uma 
forte expressâo do DMRTl provoca o 
desenvolvimento dos testicules no feto, mas 
também que se esta manifestaçâo for débil 
desenvolvem-se ovârios. "Agora é necessârio 
averiguar se um embriâo feminine com dois genes 
DMRTl desenvolve ôrgâos sexuais masculines." 
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cfÇ 
igualmente présente nos ■ 
franges, nas âguias e nos 
rates, espécies corn 300 milhôes de anos de 
diferença na cadeia evolutiva, o que prova, na 
opiniâo do cientista, que o DMRTl se trata de um 

gene velho e détermina o sexo de todos os 
vertebrados. 
Os rapazes que nascem corn o sexo indefinido 
podem ser submetidos a cirurgias, ou a outres 
tratamentos. Trata-se de uma situaçâo muito 
delicada, uma vez que sâo os pais dos recém- 
nascidos que decidem que sexo dar ao seu filho, 
uma decisâo muito dificil, sobretudo quando nâo se 
sabe o que motivou o problema. 
Sinclair mostrou-se satisfeito corn o resultado da 
investigaçâo e notou que conhecer a causa do 
problema ajudarâ quem o enfrenta a aceitâ-lo, mas 
acrescentou que hâ ainda muito por fazer para se 
poder compreender como a combinaçâo dos genes 
com as proteinas résulta na formaçâo de algo tâo 
complexe como os ôrgâos sexuais masculines. 

lisboa fica sam transportes 
Por imperativos de segurança, e de 
acordo corn os pianos de contingêneia 
desenvolvidos pelo Metropolitano de 
Lisboa (ML), a empresa decidiu que 
vai "suspender o serviço de transporte 
antes da passagem de ano, à 
semelhança da opçâo tomada por 
diversas empresas de metropolitano e 
ferroviàrias em todo o mundo", référé 
um comunicado da transportadora 
lisboeta. 

O mesmo vai acontecer corn quase todos os 
transportes da capital. Os autocarros e eléctricos 
da Carris estarâo também parados a partir das 22 
horas enquanto que os barcos da Transtejo 
interrompem o serviço 30 minutes mais tarde. 
"No caso do Metropolitano e atendendo a que a 
operaçâo terminaria, em condiçôes normais à 
uma hora da madrugada, foi entendido ser 
preferivel sô retornar o serviço em 1 de Janeiro de 
2000, previsivelmente, à hora normal da abertura 
ao pùblico, isto é, a partir das 6 e 30. 
Assim, para possibilitar a paralisaçâo do 
metropolitano antes das 24 horas de 31 de 
Dezembro de 1999, "o ML expedirâ os ùltimos 
comboios às 22 e 30, garantindo aos passageiros 
que; se apresentem em qualquer estaçâo, até esse 
momento, transporte até qualquer ponto de 
destine na rede do métro. A partir das 22 e 30 nâo 
serâ admitida a entrada de novos passageiros, 
prevendo-se a paralisaçâo total do serviço cerca 
das 23 e 30, ou seja, uma hora e meia antes do 
horârio normal de terme do serviço do ML", 

De acordo corn a empresa, "a opçâo pelo 
encerramento antecipado visa garantir aos 
clientes um cenârio alheio a eventuais 
imprevistos, que lhes permita planear corn toda a 
certeza as suas deslocaçôes na noite da passagem 
de ano". Logo apôs as zéro horas de dia 1 de 
Janeiro de 2000, a empresa prevê iniciar iim 
conjunto de testes em situaçâo real aos sistemas 
da empresa, por forma a que a abertura ao 
pùblico no novo ano "se faça corn garantias de 
operacionalidade e segurança". Além do pessoal 
que por escala estaria de serviço na noite da 
passagem de ano, o ML terâ ao serviço entre 31 
de Dezembro de 1999 e 1 de Janeiro de 2000, 

uma équipa de cem pessoas, dirigida pelo grupo 
de coordenaçâo responsâvel pela execuçâo dos 
testes em situaçâo real e pela implementaçâo dos 
pianos de contingêneia no caso de oeorrêneias 
nâo prévis tas. 
O projecto destinado a assegurar a conformidade 
de todos os sistemas e subsistemas da empresa, 
"por forma a evitar ou, no limite, minimizar a 
possibilidade de oeorrêneias relacionadas" corn o 
Bug do Ano 2000, foi posto a funcionar pelo 
Metropolitano de Lisboa em 1998, através de um 
grupo de trabalho interno. 

VîstgensYK 
Traduçoes 

Serviço Consular 
Income Tax 

Carga Dtvecsa ~ 
Automôveis 

Para Qualquer J 
. Destina, 

ECO AÇOR^ 
TRAVEL SERVICE INC. 

(4161603 0842 
4-21 dcMerfe ^Lotonto 

Unisex Salon 

(416) 535-3712 

658 College st. (at Grace), Tor., Ont. M6G1B8 



MILÉNIO 
Quinta-feira, 16 Dezembro, 1999 

CIÊNCIA 19 

Portugal às portas do espaço 
O nosso pafs t;orna-se hoje membro de pleno direit;o da ESA. 

A ciência e a indùst;ria nacionaia sô ficarn a ganhar 

adesâo de Portugal à Agência 
ipacial Europeia (ESA) représenta "o 
icerrar de um ciclo de isolamento de 
>rtugal em relaçâo às organizaçôes 
; investigaçâo cientîfica 
ternacionais", afirmou o ministre da 
iêneia e da Tecnologia, Mariano 
ago, aos jornalistas, no mesmo dia 
a que o Conselho da ESA aprovou 
rmalmente, "em dez minutos", a 
itrada de Portugal na organizaçâo. A 
sinatura do acordo que formaliza a 
tegraçâo de Portugal como membro 
: pleno direito da ESA, que decorreu 
i sede da agência, em Paris, é o 
ilminar de um processo de 
îgociaçâo inédite de que ambas as 
irtes sairam beneficiadas, de acordo 
m o ministre. 
D âmbito deste acordo, que prevê 
le a participaçâo financeira 
)rtuguesa ronde os dois milhôes de 
•ntos anuais, ficam assegurados 
rca de très quartos desse valor sob a 
rma de retorno industrial - o que 
jnifica que serâo abertos concursos 
stritos às indüstrias portuguesas que 
irticipem em projectos da ESA. Por 
itro lado, a quota de entrada para a 

organizaçâo, no valor de 800 mil 
contes, sera paga ao longo de cinco 
anos. 
"Foi uma negociaçào relativamente 
intéressante", explicou Trigo de 
Abreu, présidente do Institute da 
Cooperaçâo Cientifica e Tecnolôgica 
Internacional, do Ministério da 
Ciência e da Tecnologia, aludindo à 
forma como se conseguiu contornar 
aquilo que é considerado o grande 
problema da adesâo; "Saber como se 
vai définir o retorno industrial para o 
investimento." 
Mas outres aspectos exigem definiçâo 
e, para tal, vai ser criada uma 
comissâo de acompanhamento, corn 
membres portugueses e da ESA, para 
seguir a integraçâo do nosso pais na 
agência. "Esta task force é muito 
importante para acompanhar o 
crescimento da cultura da organizaçâo 
em Portugal", disse Trigo de Abreu. 
Portugal ganha agora a possibilidade 
de participar em todos os programas 
da ESA, aos quais vai "oferecer uma 
base cientifica dinâmica e uma base 
industrial em renovaçâo", disse 
Mariano Gage, realçando que as 

empresas nacionais devem sentir-se 
estimuladas para participar em 
concursos para fornecimento de bens 
e serviços à ESA. Além de participar 
nos chamades programas obrigatôrios 
- restritos aos Estados membres -, que 
incluem o estudo de projectos futures, 
a pesquisa tecnolôgica, sistemas de 
informaçâo, entre outres, Portugal vai 
continuar a apostar no GNSS (Global 
Navigation Satellite System), um 
projecto opcional de telecomunicaçôes 
em que jâ estava integrado desde 1997, 
no âmbito do acordo de cooperaçâo 
corn a ESA, assinado por Mariano 
Gage em 1996. A par deste programa, 
Portugal jâ tem preparado o acordo de 
principle para subscrever o Programa 

Galileu, uma rede de satélites 
utilizada para posicionamento 
global. O Galileu, de reste, é o 
programa opcional mais concorrido, 
corn a oferta de investimento por 
parte dos paises interessados (60 
milhôes de euros) a superar as suas 
prôprias necessidades financeiras. ^ 
Tudo indica, no entante, que 
Portugal venha a ficar no grupo de 
paises escolhidos para participar no 

projecto. 
Este sistema, que pode ser aplicado, 
por exemple, na ârea da navegaçâo 
aérea ou maritima, "faz todo o sentido 
num pais corn uma ârea costeira tâo 
elevada como a portuguesa", afirmou 
aos jornalistas Antonio Rodotà, 
director-geral da ESA. Portugal fica, 
assim, em condiçôes de participar, 
inclusive, nos programas de 
astronâutica da ESA. E, em relaçâo a 
isso, disse-nos Mariano Gage, "termes 
um astronauta é quase inevitâvel. por 
força da participaçâo na ESA, da 
colaboraçâo corn a NASA e do 
trabalho cientifico nacional sobre o 
espaço". Candidates, decerto, nâo 
faltarâo. 

CHI-VROLFl 

CHEV-OLDS 
BOAS FESTAS 

A West York Chev-Olds faz agora os testes anti-poluiçâo para o governo do Ontario. 
Victor Maciel 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS continua os grandes saldos. 
Gigantesca selecçâo de carros, camiôes e caninhas de 
carga e passageiros, novos, de "99. Tudo tem que ser 
vendido para dar lugar aos novos modelos do ano 
2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para quê pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automovel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? 

1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Tel: (416) 656-1200 
Website: www.toronto.com/westyork 

E-mail: westyork@idirect.com 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Os seus desejos costumam 
concretizar-se; portante, procure 
pedir somente aquilo de que 
précisa. Uma quantia em dinheiro 
surge de uma fonte inesperada a 
quai tinha praticamente esquecido. 

SAGITÀRIO Aquilo que esperava, tornar-se-â 
realidade - um executive antes 
relutante, vai agora lhe dar sinal 
''^rde para seus pianos. Destaque 

investimentos e um intenso 
V lelacionamento amoroso. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

VIRGEM Este] a pronto para mudança de 
pianos e restruturaçôes que o 
colocarâo numa posiçâo de liderança. 

B membre do sexo oposto, que é 
I si/ declarar isso de 

*** J m forma 

A sua carreira recebe um grande 
impulse como resultado da 
descoberta de um processo 
inovador. Mostre um novo caminho 
- nâo siga os outres. Vista roupas de 
tons vivos, saia, divirta-se. 

Nâo se limite - dedique-se à pesquis^ 
dê asas à sua curiosidade intelectual. 
Voeê encontrou o seu verdadeiro , 
amor mesmo que nâo se tenha 
apercebido. Um native de cameiro 
figura no cenârio. mequivoca. 

GEIVIEOS A felicidade coniugal podera ser 
21/5 a 20/6 . ' ? \ . . recuperada, se voce assim o desejar. 

'ï Destaque para parceria, esforços sut. ^ cooperatives. Um jantar à base de 

I frutos do mar sera um excelente 
I 41 § fecho para o seu dia. 

Os seus conhecimentos sobre flores, 
mûsica e literatura serâo de grande 
valia. E pensarâ que, certamente, nâo 
foi uma perda de tempo aprofundar- 
se nesses assuntos. Um présente 
ajuda a embelezar a sua casa. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

O seu ciclo esta em alta: acentue a 
criativadade e o magnétisme 
pessoal. Aceite uma situaçâo fora do 
comum. As pessoas que realmente 
se importam consigo ficarâo do seu 
lado. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

10 Corrija os erros do seu passade. 
Deixe bem claro para todos que 

^ pretende cooperar num projecto da 
area juridica. Hâ competiçâo da 

^ parte de uma pessoa que nâo 
^ merece as suas preocupaçôes. 

ESCORPIÀO Pique na moita, saiba esperar. 
Aquilo que tanto procura baterâ à 
sua porta. O que significa que nâo 

: precisarâ ir muito longe para ter o 

‘i'*® quer. Sera objecte de uma 

O cenârio traz segredos, algo que 
estava escondido vira à tona. Nâo 
tema o desconhecido - siga em 
frente corn confiança. Natives de 
Caranguejo e Capricomio têm um 
papel fascinante no seu dia. 

LEÂO 
22/7^2^^ 

Corrija os erros do seu passade. 
Deixe bem claro para todos que 
pretende cooperar num projecto da 
area juridica. Hâ competiçâo da 
parte de uma pessoa que nâo 
merece as suas preocupaçôes. 
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Embora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PALAVRAS CKliZADAS 
HORIZONTAIS: 
l~Ciência;adiado(abrev.). 
Z/^Aduzir em defesa;olâl . 
3-Astucloso;simb.quim.do 
amer£cio.4-Guarnrcera de 
asas ; ibérico. 5-Qua.lidade ; 
que tem armilas.6-Lavras; 
tomba.7-DoCar;acreditar. 
8-Sacri£icara; nome de 
letra. 9-Ligam pelo casa- 
mento;levaatam. 10-Brisa; 
enfiadas. 11-Batrâquios; 
tocara de ieve. 12~Carta 
de jogar; cargo ou digni- 
dade do camareiro ou ca- 

    mareira. VERTICAIS: 
i-Apelido;construira.2-Adv.de lugar;estimarâs.3-Nome de 
letra;queridos.4-Nome de homem;triturar.5-Entregarâ;ro- 
deada de arame.ô-Bacanais.7-Pintara com cal.B-Citar;re— 
mar para tras.9-0bstâculo;tosta.10-Prenderam-se com e- 
los;brisa.1l-Levantaram;poeta português.12-Retardaram; 
igualdade em farmdcia. 

SOLÜÇÂO NA HORIZONTAL 

• EXaBaemea i sy-^-j • Bans 
-Ba î p i sgy-j X ' E î spBuiBa 5 ay-Ql •mlmBbr 5mESBO-6 • B8B î Baeqomr 
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ACTUALIDADE 21 

SAU DE EM SUA CASA 

stnTincLos DOS vins ptspiMTOPios 
Nas vias respiratôrias, a tosse é o câo 
de guarda; a dor, o sinal de alerta; o 
sangue, o sinal de perigo. Quando 
particulas de poeira, fumos irritantes, 
alimentos, sucos digestives, ou 
quaisquer outras substâneias 
estranhas invadem as vias 
respiratôrias, estas para se defenderem 
da ameaça à sua integridade tentam 
expulsâ-las. A tosse é o método de 
limpeza mais rapide e eficaz que 
existe. A tosse começa corn uma 
inspiraçâo profunda, seguida de um 
aumento intense de pressâo contra a 
glote da laringe, que se fecha e se abre 
subitamente, causando um 
movimento rapide e intense da 
corrente de ar que sai para o exterior e 
arrasta consigo as sujidades. 
Quando se formam secreçôes e outres 
detritos causados por inflamaçào 
asmâtica ou infecçâo, esses materiais 
inüteis, que ao acumularem-se podem 
causar obstruçâo dos canais e 
dificuldades na respiraçâo, sâo 
expulses para o exterior pela força da 
tosse. Ao contrario do que muitos 
peçam, a tosse é de grande utilidade 
para a manutençâo da saûde das vias 
respiratôrias. Pode ser desagradâvel 
para o doente, ou até para quem esta â 
sua volta; pode causar insônias ou 
estragar a apreciaçào de um concerto 
musical; contudo a tosse é o câo de 
guarda que nos defende e que nos 
pode livrar de dificuldades 
respiratôrias perigosas ou de 
pneumonias. No seu estado normal, os 
canais respiratôrios tem um sistema de 
limpeza constante que arrasta para o 
exterior as secreçôes e as células 
mortas que se estâo sempre a 
descamar. 
As células que revestem esses canais, 
vistas ao microscôpio, um aparelho 
que as amplifica milhares de vezes, 
têm na sua superficie um revestimento 
de filamentos, semelhantes aos pêlos 
de uma carpete. Esses filamentos, ou 
cilios, movem-se constantemente na 
direcçâo do exterior, fazendo 
movimentar nessa direcçâo as 
secreçôes e detritos. 
No estado de doença, a quantidade de 
secreçôes e detritos aumenta 
substancialmente, e os cilios nâo sâo 
suficientes para limpar os canais e 
évitar obstruçâo. É entâo que a tosse 
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Smmma de AwitaS 
Netihum problema, 

quer ele sqa 
grande ou 
pequeno, 
ftea por 
resobier. 

surge como recurso Salvador. Mas a 
tosse, o câo de guarda das vias 
respiratôrias, nem sempre é mansa. 
Pode-nos, pelo seu barulho, manter 
acordados quando queremos repousar. 
Muitas vezes é exagerada e ultrapassa 
a sua funçâo de utilidade para se 
tornar uma peste. E a tosse irritante 
que continua a querer limpar os canais 
quando estes jâ estâo limpos e secos. 
Éssa tosse teimosa pode deixar de ser 
um câo de guarda para se tornar numa 
“tosse de câo”, ou como dizem no 
Brasil, uma “tosse de cachorro”. 
Esta é a tosse que nécessita de ser 
tratada. A tosse é um sintoma e nâo 
uma doença. Pode ser causada por 
qualquer doença que afecte os 
pulmôes e vias respiratôrias como a 
asma, as bronquites, as pneumonias, 
as doenças infiltrativas do tecido 
pulmonar, os tumores, ou a respiraçâo 
de gases ou poeiras tôxicas. 
A sinusite e a rinite causam produçâo 
de mucos ou secreçôes liquidas, que ao 
migrar para a faringe, podem produzir 
uma tosse, geralmente mais frequente 
à noite. 
A maioria das tosses, na maioria das 
pessoas, sâo causadas por virus, e o 
mais frequente é o rinovirus do 
resfriado ou “constipaçâo”. Como é 
uma tosse seca, e sem perigo de 
obstruçâo, um xarope anti-tosse pode 
ser usado para conforto do doente, 
embora nâo diminua o tempo de 
doença. 
Diz o povo, e corn razâo, que uma 
constipaçâo tratada dura uma semana 
e por tratar dura oito dias. A duraçâo 
é a mesma, mas corn o tratamento dos 
sintomas, incluindo a tosse, é uma 
semana mais fâcil de passar. Uma 
tosse, também bastante frequente, tem 
a sua origem no aparelho digestivo. 
Algumas pessoas sofrem de refluxo 
gastro-esofâgico. Nelas, a vâlvula 
virtual que impede o conteùdo âcido 
do estômago de voltar ao esôfago, nâo 
funciona corn a eficâcia necessâria 
para evitar que os âcidos venham até â 
garganta e possam causar irritaçâo. O 
povo chama a isso azia. Quando a 
tosse é causada por azia, o seu 
tratamento nâo é corn xaropes, mas 
sim corn tratamento anti-âcido para o 
estômago e prevençâo do refluxo. Esta 
tosse é geralmente nocturna, e é mais 

frequente quando se esta 
deitado corn o estômago 
ainda cheio, depois duma 
refeiçâo rica em bebidas e 
gorduras. 
Para se evitar este 
problema, a refeiçâo da 
noite deve ser ligeira e 
servida pelo menos très 
horas antes de deitar. 
Algumas doenças do 
coraçâo, ao causarem 
debilidade na circulaçâo. 

podem causar cansaço, dificuldades 
respiratôrias, e uma tosse associada ao 
esforço fisico. 
O seu tratamento nâo é corn xaropes, 
mas sim o tratamento da doença 
cardiaca. A dor do peito é o grande 
alarme dos ôrgâos que estâo dentro da 
cavidade torâcica. Ela pode ter origem 
nas paredes do tôrax, müsculos, 
costelas, nas vias respiratôrias 
maiores, na pleura, (a membrana que 
envolve os dois pulmôes), e no espaço 
entre os pulmôes, incluindo o coraçâo. 
Os pulmôes e a membrana interior da 
pleura nâo têm nervos de sensaçâo 
dolorosa, e por isso nâo doem, mesmo 
que estejam doentes. 
A dor do peito é um sintoma de 
grande importâneia porque pode ser o 
primeiro sinal dum ataque de coraçâo, 
uma doença que deve ser tratada corn 
a mâxima urgêneia para se evitarem 
consequêneias graves ou fatais. O 
excesso de stress, causador de 
contraeçâo muscular, pode dar, em 
muitos casos, dores no peito 
semelhantes à angina ou ao enfarte de 
miocârdio (ataque do coraçâo). 
Quando a origem da dor esta em 
dûvida, é preferivel pecar por excesso 
e tratar a dor como de origem 
cardiaca, mesmo que o nâo seja, 
porque o engano contrario pode trazer 
consequêneias trâgicas. 
Quando a dor é agravada pela tosse, 
movimentos da respiraçâo, ou por 
pressâo directa na parede torâcica, o 
que acontece na maioria das dores de 
peito, é quase sempre de origem 
muscular ou ôssea, (müsculos, costelas 
e esterno), e esta muitas vezes 
relacionada corn condiçôes 
traumâticas ou reumâticas. Herpes 
zôster, a zona, pode dar origem a uma 
dor intensa, geralmente acompanhada 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

por manchas vermelhas corn vesiculas 
na pele, ao longo do nervo afectado. 
A dor da pleura é intensa, como 
facadas, e é agravada por respiraçâo < 
profunda ou por tosse. Bode ser 
causada por pleurisia, derrames 
dentro da pleura ou tumores. 
O ùnico sinal de alarme, que é 
exclusivamente do sistema 
respiratôrio, é o escarrar ou tossir de 
sangue (hemoptise). Toda a hemoptise 
deve ser investigada prontamente 
porque é causada geralmente por 
tumores, muitas vezes malignos, 
excepto nos casos em que pequenas 
quantidades ou manchas de sangue 
vêm misturadas corn os escarros, ou 
mucosidade, e sâo de natureza 
infecciosa, como pode acontecer nas 
bronquites e nas sinusites. Como 
vimos, o mesmo sintoma, seja ele uma 
tosse ou uma dor, pode ter causas 
diversas que podem ser de natureza 
respiratôria, digestiva, 
rinolaringolôgica, neurolôgica ou 
cardiovascular. Um doente, corn estes 
sintomas, nunca deve ser investigado 
pela primeira vez por um especialista, 
mas sim por um generalista ou um 
médico de familia. 
A especialidade do generalista é 
estudar os sintomas na generalidade, 
tendo o corpo como um todo, para 
melhor alcançar um diagnôstico 
correcto. Sô depois do diagnôstico ser 
feito, e o ôrgâo, ou ôrgâos doentes, 
serem identificados, é que o 
generalista deve pedir, se isso for 
necessârio, uma consulta corn um 
especialista, um médico perito numa 
parte especifica do corpo. 

V Congresso das 
Comunidades 
Madeirenses 
Por resoluçào do Conselho do Governo Regional, na reuniâo de 9 
de Dezembro de 1999; o "V Congesso das Comunidades 
Madeirenses" terâ lugar no Funchal nos dias 16, 17 e 18 de 
Setembro de 2000. 
A informaçâo foi enviada aos Delegados Permanentes pelo 
Présidente do Congresso das Comunidades Madeirenses, Dr. Luis 
Maurilio da Silva Dan tas. A inauguraçâo oficial do novo Aeropor to 
Intercontinental da Madeira sera no dia 17 de Setembro corn a 
presença do Présidente da Repüblica, Dr. Jorge Sampaio. 
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Encontro-me na sala de espera do 
aeroporto de Pearson, à espera que 
saia O voo rumo ao meu pais para 
passar a quadra natalicia. 
O Natal é a ünica festa que me recuso 
a passar de outra maneira que nâo seja 
corn uma grande mesa rodeada de 
gente e o brilho cintilante dos olhitos 
da criançada, rodeando o pinheirinho 
iluminado, numa ânsia incontrolâvel 
de saber o que lhes trouxe o Menino 
Jesus ou o Pai Natal, conforme a 
crença que lhes foi incutida e na quai 
ainda acreditam. 
Num dos anos em que, por razôes 
profissionais, me encontrava fora do 
pais, decidimos que nâo nos 
deslocariamos a Portugal e que seriam 
os filhos (jâ adolescentes) a irem ter 
connosco. Decididamente, nâo 
resultou. Por mais que se tentasse 
recriar o cenârio, dando o ar festivo 
que o mesmo exige, concluimos que 
afinal o Natal nâo se traduz apenas no 
presépio, na ârvore de natal decorada, 
no ritual do jantar e na troca de 
présentes. Faltou, de facto, o espirito 
vividos em natals anteriores. Por isso, 
todos os anos insisto em reviver os 
ambientes a que me habituel desde a 
infância, passando o testemunho da 
fantasia e da inocência aos sobrinhos 
mais pequenos e agora, também, a um 
neto. 
E porque é que me ocorreu agora, 
sentada nesta sala, esse Natal passado 
fora do pais? Tenho horror às énormes 
filas de “check-in” que, nesta altura do 
ano, crescem na razâo directa da 
aproximaçâo do dia 25. Assim, cheguei 
cedo e comecei por folhear a ültima 
revista do “Expresso” que trouxe 
comigo. Na capa, um titulo desperta a 
minha atençâo: “Finlândia, o pais das 
mulheres”. Nâo fiquei surpreendida 
porque, depois de lâ ter vivido oito 
anos, conheço bem a realidade no que 
toca a este tema. Ocorreu-me entâo 
que, nos ültimos tempos, muito se tem 
falado e escrito sobre este pais em 
Portugal. De repente, tudo quanto lâ se 
passa ganha particular relevo. É 
normal porque, o facto de a Finlândia 
estar a ocupar a Presidência da Uniào 
Europeia, que passarâ para Portugal a 
partir do ano 2000, faz corn que a 

J maioria dos jornalistas ai se concentre 

para noticiarem os mais variados 
eventos de cariz politico, ocorridos no 
âmbito da referida presidência. 
Contudo, nâo foi um acontecimento 
de natureza politica que chamou a 
minha atençâo, mas um outro que, 
para além de ser matéria de e-mails 
recebidos, constituiu também noticia, 
nâo sô em jornais portugueses, mas em 
alguns da nossa Comunidade. Trata-se 
do sucesso obtido pelas Conferências 
de Lingua e Cultura Portuguesas, 
promovidas pelo Departamento de 
Português da Universidade de 
Helsinquia, onde se encontra o meu 
colega Dr. Francisco Espada e em que 
estiveram présentes os escritores 
portugueses Mario de Carvalho e 
Fernando José Rodrigues. Uma fonte 
universitâria assegurou à Lusa o 
enorme sucesso destas conferências, o 
interesse dos estudantes finlandeses 
pela Literatura e Cultura Portuguesas 
e ainda o papel activo que o Instituto 
Camôes, através dos seus leitores, tem 
tido na dinamizaçâo e expansâo da 
lingua portuguesa nos paises 
escandinavos. 
Permitam-me, agora, que esta crônica 
passe a ser um pouco mais pessoal. O 
leitorado de Helsinquia é-me 
particularmente caro e a Finlândia um 
pais que me marcou profundamente e 
do quai tenho imensas saudades. 
Acreditem: nâo se sente sô saudades de 
Portugal! Foi lâ que iniciei a minha 
primeira missâo como leitora (em 
1989) e acabei por ficar oito anos. 
Posso, entâo, confirmar e testemunhar 
o interesse agora noticiado. Perdoem- 
me, portante, a imodéstia mas, ao 1er 
estas noticias, senti despertar em mim 
algum orgulho, porque sei que muito 
do que estâ a acontecer agora, é 
resultado nâo sô do meritôrio trabalho 
do actual leitor, mas de todos os que o 
antecederam e nos quais me incluo. Hâ 
alturas da nossa vida em que, ao 
olharmos para trâs, é vâlido sentir 

vaidade pelo trabalho 
durante um determinado 
Esta é uma delas e nâo 

abdico da fatia que me cabe. 
Soube também que, a partir de 
Janeiro, começa a circular a ediçào 
finlandesa de “Os Bichos” de Miguel 
Torga. Nâo resisto a recordar os 

alguma 
realizado 
percurso. 

ra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e 
moderne serviço de cirurgia 
dentària, limpeza de dentes 

e cuidados corn a boca. 

■ùAceitam-se todos os tipos de seguros ^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
■ùParque de estacionaniento nas traseiras üVala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787"889*7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

momentos que passe! a colaborar corn 
Tarja Sipola (aluna de estudos 
portugueses e responsâvel pela 
traduçâo), quando esta me 
apresentava as suas dificuldades em 
perceber algumas das expressôes 
idiomâticas, em penetrar em todo 
aquele mundo telùrico transmontano 
tâo caracteristico de Torga e, 
particularmente,. uma das vezes em 
que emperrou numa frase e dali nâo 
conseguia sair, de tâo enigmâtica lhe 
parecer. Era nada mais, nada menos, 
que o célébré provérbio “Até ao lavar 
dos cestos é vindima”, sô que Torga 
nâo o escreveu na integra e resolveu 
rematar o ”Até ao lavar dos cestos” 
corn umas lacônicas reticências. Para 
um leitor português, é fâcil terminâ-lo 
mentalmente de tâo familiar este se lhe 
apresentar. Agora imaginem como 
reage um estrangeiro?! Ela dizia-me: 
“Esta frase nâo faz sentido neste 
contexte”. Tinhas razâo Tarja, nâo 
fazia, tanto mais que vives num pais 
em que a cepa curta e retorcida da 
vinha transmontana nâo faz parte da 
paisagem do teu pais e, como tal, nâo 
poderia constituir matériâ de 
provérbio. 
Quando sai da Finlândia, a Tarja 
continuava às voltas corn os seus 
Bichos, na tentativa de arranjar uma 
éditera que se intéressasse por eles. 
Entretanto, corn a ajuda de uma boisa 

Dra. 
Aida 
Baptista 

do Instituto Camôes, toi para Coimbra 
um ano especializar-se em Miguel 
Torga, a sua grande paixào. Um dia 
recebi um e-mail em que me dava 
conta da sua grande decepçào por 
ainda nâo ter arranjado uma éditera 
que se intéressasse pela publicaçào da 
obra. Estimulei-a e encorajei-a a nâo 
desistir. Sei que ela é persistente e, 
como tal, respondeu-me; “Continuarei 
a lutar pelos meus Bichos”. Ela tem 
dois gates, mas eu sabia que nâo era a 
eles que se referia. 
Parabéns Tarja! Finalmente, viste 
recompensada a tua tenacidade. 
Sâo pessoas como tu e tantos outros 
(hoje nâo os posso citar todos) que, 
mais do que ninguém, se definem 
como verdadeiros embaixadores da 
nossa cultura. 

Sô me resta, em finlandês, lingua de 
Kalevala, desejar-te “Paljon onnea” 
(muitas felicidades) e jâ que o Natal 
estâ à porta aqui ficam os meus votes 
de “Hyvââ Joulua ja Onnelista Uutta 
Vuotta” (Bom Natal e Feliz Ano Novo). 

Kanana abraça chafe 
das milîcias 

O Hder da Resistência recebeu garantias de 
segurança para o regresso de milhares de refugiados 

ao territôrio e o desmantelamento das milicias 

Xanana Gusmâo reuniu-se, era 
Timor Ocidental, corn chefes das 
milicias prôdndonésias, para discutir 
o regresso de milhares de refugiados. 
0 lider timorense esteve com Joâo 
da Silva Tavares no remote poste 
militar de Mottain, perte da 
fronteira com Timor-Leste, para 
procurar uma plataforma que 
assegure o regresso em segurança 
dos refugiados. No seguimento do 
encontro, Tavares anunciou a 
intençâo de desmantelar os grupos 
paramilitares que actuaram no 
territôrio depois do resultado da 
votaçâo pela independência. De 

: acordo corn o mesmo responsâvel, as 
: milicias serâo desmanteladas numa 
1 cerimônia oficial a realizar, segunda- 
i feira, em Atambua, onde se encontra 
i uma fatia importante de refugiados. 
\ Cerca de 230 mil timorenses fugirara 
[ ou foram levados para Timor 
I Ocidental e outras paragens 
\ indonésias, na sequêneia dos actes 
( de violêneia sô travados depois da 
I chegada da UNAMET, a 20 de 
I Setembro. Tavares afirmou que os 

dirigentes e activistas das milicias 
estào dispostes a voltar às suas casas : 
em Timor-Leste, se lhes for i 
garantida segurança. Xanana j 
Gusmâo prometeu que nâo haverâ î 
retaliaçôes, mau grado reconhecer a j 
existência de focos pontuais de | 
provocaçâo e intimidaçâo em relaçâo i 
aos antigos sicârios. Para que o clima i 
em Timor seja o mais breve possivel 
de total reconciliaçâo, pediu os 
melhores esforços de colaboraçâo 
das milicias e dos seus responsâveis. 
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Optimismo em 
Israel e na Slria 
Ehud Barak e Faruk al-Shareh relançam o dialogo, 
que, seg^ndo as duas partes, devera levar em breve 

a um acordo de paz 

Israelitas e sirios voltam, 
oficialmente, à mesa das 
negociaçôes. O encontre começou 
quinta-feira em Washington, onde 
Bill Clinton é o anfitriao. 
Damasco - pela voz do chefe da sua 
diplomacia - dava conta de um certo 
optimismo quanto à hipôtese de ser 
conseguido um acordo dentro de 
poucos meses, declaraçôes que nâo 
foram comentadas por Telavive. 
"Oportunidade historica" foi como 
a secretaria de Estado dos EUA, 
Madeleine Albright, definiu o 
proximo encontre entre o chefe do 
Governo israelita, Ehud Barak, e o 
ministre dos Négociés Estrangeiros 
sirio, Faruk al-Shareh. Afirmando 
existir um "espirito de optimismo" 
entre os dirigentes dos dois parses, 
Albright sublinhou o facto de ser a 
"primeira vez" que se ira verificar um 
encontre a alto nivel entre israelitas e 
sirios. Esse "espirito de optimismo" 
era patente nas declaraçôes ontem 
proferidas por al-Shareh. 
O chefe da diplomacia de Damasco 
considerou, em encontre com 
jornalistas na capital siria, ser possivel 
chegar a um acordo de paz dentro de 
alguns meses, englobando a Siria e o 
Libano. "Pensâmes que 
conseguiremos verdadeiros resultados 
em pouco tempo se todas as partes 
estiverem bem intencionadas e nos, os 
sirios, estâmes", disse Shareh, 
adiantando: "Somos séries na nossa 
vontade de conseguir resultados 
rapides baseados nas resoluçôes do 
Conselho de Segurança da ONU e no 
principio da terra pela paz. Vamos 
discutir com um espirito positive 
todos os assuntos essenciais" que 
ficaram em suspense durante as 
anteriores negociaçôes. 
Shareh disse ainda que a 
"coordenaçâo entre a Siria e o Libano 
é sôlida e permanente e esperamos 
alcançar em conjunto um acordo de 
paz que leve à retirada de Israel do Sul 
do Libano e de todos os Golâ". O 
Gabinete de Barak nâo fez qualquer 
comentârio às declaraçôes de Shareh, 
mas, na véspera, fora o prôprio Barak 
quem afirmara desejar alcançar o 
mais cedo possivel um acordo corn a 
Siria sobre "as grandes linhas" de uma 
soluçào de paz e em seguida negociar 
os pormenores. Esse acordo 
preliminar poderâ assumir a forma de 
uma Declaraçâo de Principios. Em 
Washington, Bill Clinton fez saber que 
ira pedir às duas partes que 

estabeleçam uma data para concluir 
um acordo de paz. O Présidente dos 
EUA adiantou que a primeira sessâo 
négociai deverâ durar apenas dois 
dias, depois os negociadores 
regressarâo por um curto periodo de 
tempo aos seus paises de onde deverâo 
voltar a Washington corn propostas 
concretas. Fontes bem colocadas 
avançaram, porém, que muitas das 
questôes a discutir entre os dois paises 
jâ o foram de facto durante reuniôes 
mantidas em segredo e pouco falta 
para que os documentas possam ser 
rubricados pelas duas partes. A 
grande questâo, para alguns, parece 
continuar a ser a de uma total retirada 
israelita dos Golâ - situaçâo que serâ 
submetida a referendo em Israel. Os 
trabalhistas começaram jâ a preparar 
a campanha para o mesmo e 
escolheram como tema "Israël vota 
sim pela paz". Entretanto, fontes 
americanas alertaram tanta Telavive 
como Damasco para nâo terem 
grandes expectativas quanta à soma 
que os EUA poderâo disponibilizar às 
duas partes. 
O "preço da paz" nâo poderâ ser muito 
alto, até porque tem de ter o aval do 
Congresso que poderâ nâo estar pelos 
ajustes. 
Segundo as mesmas fontes, foi 
sugerido às duas partes que batessem 
à porta de outros doadores, como a 
UE, corn a "protecçào do Tio Sam", 
claro. O optimismo de Damasco e 
Telavive nâo é partilhado pelos 
colonos dos Golâ - muitos dos quais jâ 
sofreram na pele a retirada de Yamit, 
no Sinai - nem pela direita, liderada 
por Sharon, e extrema-direita israelita, 
forças que, aliâs, jâ começaram a 
organizar-se para frustrar as 
expectativas de paz de Barak. 
Pouco ligados aos da Cisjordânia, 
parte dos colonos dos Golâ votaram 
em Barak, apesar deste nâo lhes ter 
omitido que estava decidido a fazer a 
paz corn a Siria, o que implica uma 
retirada do territôrio. 

Tanques russos e blindados 
de transporte de tropas 
tomaram ontem de assalto 
Grozny pela primeira vez e 
foram repelidos em 
violentas corabates de ruas 
por defensores tchetchenos 
perto do centro da cidade. 
Um repôrter da Associated 
Press viu vârios tanques e 
blindados a arder na Praça 
Minutka depois de o 
ataque ter sido sustido ao 
principio da noite por 
combatentes rebeldes que 
dispararam morteiros. Foi cercaram a capital tchetchena o 
a primeira vez que forças russas mes passade. 
transportadas em blindados Q ataque indica que os 
tentaram movimentar-se em comandantes russos estâo a 
Grozny desde que as tropas fédérais aumentar os esforços para 

conquistar a capital 
tchetchena. Pelo menos 
sete tanques russos e oito 
blindados conseguiram 
entrer na praça, a très 
quilômetros do centro de 
Grozny. Todos os 
blindados formas 
destruidos pelo fogo 
rebelde. As tropas russas 
que seguiam nos blindados 
aparentemente foram 
emboscadas na praça e 
ficaram confuses, 
facilit ando a r espost a 
devastadora dos rebeldes. 

Tchetchénia/Rûssia: 
Tanques russos 

tomaram de assalto 
Goznv pela V vez 

RD Congo; mil baixas governamentais 
num mes, segundo a rebeliâo 

r Consume/»^ 

1997&1998 

SaleSJLeasmg^Comujui^ 

Cerca de 1.000 soldados das forças da 
coligaçâo governamental foram 
mortos em combates na provincia do 
Equador, na RD Congo, desde 11 de 
Novembre, asseguraram rebeldes do 
Movimento de 
Libertaçâo do Congo 
(MLC). O MLC, um dos 
très movimentos rebeldes 
Congoleses, contrôla uma 
grande parte do norte da 
RDC, graças à ajuda 
militar do Uganda. Um 
comunicado assinado 
pelo présidente do MLC, 
Jean-Pierre Bemba 
especifica que as baixas 

do exército de Kinshasa dividem-se 
por Maknza, a montante do Rio 
Congo, em Basankusu e em Dongo, 
totalizando mais de 1.000 baixas, 
acrescenta o comunicado. 
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On Allen Rd. North of Sheppard 

^ * 

(416) 635-1660 FAX:(416) 635-1797 
199RIMROCK RD., TORONTO, ONTARIO M3J-3C6 

SALES, LEASING, PARTS, SERVICE, BODYSHOP 



24 CLASSIFICADOS 
Quinta-feira, 16 Dezembro, 1999 

O MILÉNIO 

Cozjnha Portuguesa 
Bolo Rei 

Ingredientes: 

PARA O FERMENTO: 

1“ 

250g^s de farinha s/fermento 
60gfrs de levedura (fermento 
de padeiro) 
125grs (+-) de àgua 

2» 

lOOOgrs de farinha s/fermento 
200grs de açûcar 
200grs de margarina 
200grs(+-2dl) de àg^a ou leite 
magro 
300gfrs( 6 ) ovos 
15grs de sal 
lOOgrs de bebidas ( rum, 
porto aguardente, etc.) 
600grs de fruta cristalizada 
sortida picada 
150grs de frutos secos (noz, 
pinhâo amêndoa, etc.) 
250grs de sultanas 

Confecçâo : 

Amassar os ingredientes referidos em 1°, 
fazer uma bola e tapar. Bater o açûcar 
com a margarina juntar os ovos aos 
poucos a agua on leite, as bebidas e o sal, 
juntar a farinha e amassar bem +-10 
minutos, juntar o fermento feito 
anteriormente e amassar até que a massa 
ganhe liga (elasticidade). Deixar a massa 
repoUsar +-5 minutos. Juntar as frutas e 
amassar so o necessario para envolver 
bem as frutas. Deixar levedar pelo o 
menos 1 hora tapado com um plastico. 
Dividir em peças com o peso desejado, 
ex.: 500 gr enrolar em bola e deixar 
repousar 10 minutos tapados. Colocar o 
cotovelo no centro da bola e carregar, 
com as maos fazer uma argola nâo muito 
fina, colocar em tabuleiro levemente 
untado, pintar com ovo batido, polvilhar 
com pinhâo ou amêndoa granulada ou 
outro, decorar com as frutas habituais e 
deixar levedar no tabuleiro +- uma hora, 
cozer â temperatura de +-180°-200“ tempo 
de cozedura para peças de +- SOOgrs 25- 
30 minutos. Ao sair do forno pintar com 
brilho (geleia) e colocar montinhos de 
açûcar em pô. 

Bon Apetit 

O Chefe /(Asdrûbal) 

Agenda 
comunUârta 

-A tradicional "Festa de Natal da Criança", 
realizaçâo da Casa do Alentejo e CIRV-£cn, 
terà 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. Haverâum pequeno "snack” para as 
crianças e variedades corn artistas locais. 
CIRV-fm transmitirâ em directo o 
acontecimento. 

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

-A Casa dos Açores, em Toronto, realiza o 
Natal da Criança, s^ado, dia 19, pelas 15b. 
Entrada grÂtis. Variedades e prendas. 
Info: (416) 603-2900. 

-N^o passado dia 8 de Dezembro tiveram lugar 
as âeiçôes da ACAPO para o periodo de 
1999/2000. As 13 organizaçôes présentes, corn 
um total de 28 votos, elegeram por 
unânimidade; Présidente do Executive, José 
Eustàquio. Auditoria, Fâtima Pinbeiro ejack 
Correia. Conselbo de Présidentes: Présidente, 
Antônio Campos; Vice-Presidente, Alberto 
Rocha e, Secretària, Sandy Antunes. A nova 
Direcçâo da ACAPO serâ apresentada na 
prôxima reuniâo do Conselbo de Présidentes, 
em 10 de Janeiro de 2000. 

-O Sport Club Angrense de Toronto realiza a 
sua Assembleia Gérai Ordinària, domingo, 
dia 26 de Dezembro, corn inicio às 13:30b., 
para leitura e votaçâo da acta da sessâo 
anterior e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes 
para o ano 2000. A tomada de posse serâ a 16 
de Janeiro de 2000. 

-A Casa do Benfica de Toronto realiza um 
Concurso de Pesca no Gelo, no Lake Simeoe, 
no dia 27 de Fevereiro de 2000. Inscriçôes até 
27 de Dezembro na Casa do Benfica ou, pelo 
telefone: (416) 2594031. 

Atençâo meninas e meninos, 
jà estou a caminho! Dia 18 chego 
à Rasa iln Blantain 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel: John 369-0137. 

Pessoal corn carta de conduçâo para instalaçâo de 
alarmes. Oferece-se treino. Tel: George 255-8888 

Cabeleireira. Tel: 532-3433 

Empregadas de caixa para supermercado. 
Tel: 736-6606 

Pessoal para limpeza em Mississauga. 
Tel: (905) 502-6555 

Ajudante de cozinha com prâtica em churrasco. 
Tel: 658-0652 

Pessoal para limpeza. 
Tel: (905)568-3838 

Carpinteiros de acabamento corn ou sem 
expêriencia. Tel: 534-8218 

Precisa-se de carpinteiros para construçâo de casas 
novas. 
TEL: (416) 537-3346 ou 505-3392 

Precisa-se de empregado de balcâo para bar. Tem 
de falar português. 
TEL: 516-3770 

Pessoal corn ou sem esperiência para retelhar casas. 
Tel: 658-6045 

Pessoal parta limpeza na area de Mississauga e 
Scarborough. 
Tel: (905)455-5414 

Pedreiros, condutores de empilhadoras, e 
operârios. 
Tel: 762-5947 

Pessoal para limpeza. 
Tel: 767-3438 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: 593-4383 

Churrasqueira précisa de ajudante de cozinha com 
prâtica em churrasco. 
Tel: 658-0652 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
zona de Yonge & St. Clair. Tel: 442-4992 

toriPft(i«io Dt Htcfl 

VEDDE-St OU 0CEITfl-5E 5ÔCIO. 

IniERESSflDOS DEVEM COtlTflaflR: 

(416) 530-1545 
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Joâo Jardini 
avisa lisboa: 
“libertem-se dos actores..” 
Alberto Joâo Jardim reuniu num 
jantar, na noite de sâbado, a 
"grande familia" social- 
democrata, que "mudou a 
Madeira feudal e a transformou 
numa regiâo europeia e 
autônoma". 
O encontro realizou-se um dia 
depuis da conferência de 
imprensa de apresentaçâo da 
recandidatura às eleiçôes 
regionais do proximo ano, na 
quai prometeu segurar o Governo 
de Antonio Guterres até as 
legislativas nacionais de 2003, 
timing acertado para interromper 
O seu provâvel mandato e tratar 
da sucessâo. Mil e quinhentas 
pessoas ouviram as palavras do 
lider regional, cujo discurso foi 
interrompido por um minuto de 
silêncio pelos mortos do desastre 
aéreo dos Açores, na ilha do Pico. 
Alberto Joâo Jardim adora os 
ambientes de multidâo. Gosta do 
pcilco. 
Da figura de actor principal. Do 

calor das palmas. Da ovaçâo. 
Deram-lhe tudo. Tal como 
previsto. Elogiada a luta do povo 
"superior", os madeirenses, e 
lança do o slogan "a canalhada 
nâo passarâ", o chefe "laranja" 
voltou-se para o partido de Durâo 
Barroso, quebrando, assim, o 
aparente jejum dos ùltimos 
meses, em que se manteve mais 
calado do que o habituai. 
Em tempo de desejos, o "postal de 
Natal" teve por destinatârios as 
bases sociais-democratas 
continentals e o apelo para se 
"libertarem dos actores daquele 
fatidico congresso do Coliseu, 
pois foi ai que começou a 
desgraça do Partido Social 
Democrata nacional", disse. 
Ficou a sugestâo: "Mandem para 
casa os actores do congresso do 
Coliseu e o produtor desse 
espectâculo", leia-se Durâo 
Barroso e Pedro Santana Lopes 
(actores) e Cavaco Silva 
(produtor), explicou mais tarde 

aos jornalistas. Segundo Jardim, 
sô o PSD/Madeira faz oposiçâo a 
sério ao Governo de Antonio 
Guterres. 
Por isso, "os nossos companheiros 
do Continente podem contar corn 
os companheiros da Madeira para 
federar o centro e a direita 
portugueses e combater os 
comunas e os falsos socialistas 
que estâo a emperrar Portugal", 
disse. Nesta "batalha", Alberto 
Joâo Jardim nâo esta sô. Marcelo 
Rebelo de Sousa, a pretexto do 
lançamento da fotobiografia do 
pai, aterra no Funchal, no 
proximo dia 18. Na ultima visita à 
Madeira, em Novembro, o ex- 
presidente do PSD defendeu o 
regresso da Alternativa 
Democrâtica. 
A soluçâo que Jardim subscreve. 
Por muito que neguem, torna-se 
claro que existe uma estratégia a 
dois. No sâbado, de manhâ, 
Jardim reuniu o Conselho 
Regional do partido 

GNR detém 
indivîduo corn 
800 doses de 
heroine e 
cocaïne 

A GNR de Guimarâes deteve, em Fafe, um 
indivîduo na posse de quantidades de heroina 
e cocaina suficientes para 800 doses 
individuals, disse à Agência Lusa fonte daquela 
força militar. A detençâo verificou-se no âmbito 
de uma operaçâo que decorreu 'a tarde, 
envolvendo 12 militares da GNR de Fafe e do 
Nücleo de Investigaçâo Criminal (NIC) do 
Destacamento Territorial da GNR de 
Guimarâes. Ao detido, que é casado, residente 
em Fafe e referenciado como traficante na 
regiâo, foram apreendidos 1.300 contos em 
dinheiro português, très telemôveis, uma 
Viatura ligeira de passageiros e um motoçiclo 
de al ta cilindrada. O detido, que se encontra 
nas celas do Posto da GNR de Fafe, foi présente 
ao Tribunal de Fafe. 

Academie do Bacalhau 
nova Direcçao 
No ultimo jantar realizado no 
Ontârio Club, os responsâveis da 
Academia do Bacalhau de 
Toronto reuniram e, como estava 
previsto, elegeram nova Direcçâo 
que irâ dirigir os destinos desta 
Tertûlia até Novembro do ano 
2000. 

Foram eleitos os seguintes 
compadres: 
Présidente: Ivo Lourenço 
Azevedo; Vice-Presidentes Marina 
Candeias e Luis Paiva de 
Carvalho; Secretârio: Antônio 
Oliveira; Tesoureiro: Irene Faria; 
Caridade::: Maria Duarte Scott; 
Comunicaçâo Social: Flô da Silva; 
Auditor ; Interno: José Gastel- 
Braneo; Antigo Présidente: 
Ricardo de Castro Lopo. 
Para comités especiais, foram 
eleitos os seguintes compadres: 
Virgilio Pires, Arnaldo Santos, 
Ana Isabel Carvalho, Ana Paiva 
Carvalho, Mia Azevedo e Manuel 
Louro. 
O présidente eleito e o cessante, 
trocaram uma "bacalhausada"! 
Os objectivos das Academias do 
Bacalhau, sào: 

Reunir amigos, apoiar a Cultura 
Portuguesa e assistir aos necessitados. 
Ah, claro!, e comer bacalhau com 
fartura... 
BOM NATAL, com muito bacalhau 
regadinho com azeite e... "tintol"! 

Casa Abril 
RESTAIIBAIVT f ATF.RllVf. 

O Calor do seu Inverno 
Authentic Portuguese Cuisine 

FELIZ NATAL 
e 

BOAS RESTAS 

Specializing in: 
Seafood Fully 
Licensed - Live 
Entertainment. 
Weddings, Bap 
Banquets, Communions 
and other events 

nuo-tio Si c azzos asazio zas 

TCL:(426)654-9669 / 654-9058 rAX:(416)654-9058 
OÂKWOOD AVENUE, TORONTO, ON M6E 2W4 
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Medalha de prata 
para José Coûte 
O português esteve de novo em evidência nos 
europeus do Jamor. Suécia volta a bâter um recorde, 
agora dos 4x50 m estilos 

O nadador José Couto voltou 
a fazer histôria nos 
Campeonatos Europeus de 
Piscina Curta ao conquistar a 
medalha de prata na prova de 
200 m bruços, depois de na 
véspera ter terminado no 
terceiro lugar nos 100 m 
bruços. A derradeira jornada 
da competiçâo ficou marcada 
pelo recorde do mundo obtido 
pela Suécia, na estafeta 4x50 
m estilos femininos e pela 
consagraçâo de uma campeâ, 
a ucraniana Jana Klochkova. 
José Couto confirmou na 
piscina do Jamor que é um dos 
melhores especialistas europeus da 
disciplina de bruços, coleccionando 
duas medalhas, uma de prata (200 m) 
e outra de bronze (100 m). Ontem, o 
nadador português sô teve um 
adversârio: o francês Stephan Perrot, 
que ganhou os 200 m bruços corn o 
tempo de 2.07,82. José Couto correu a 
distancia em 2.09,98. 
A équipa sueca de estafetas, 
constituida por Therese Alshammar, 
Emma Igelstrom, Johanna Sjoberg e 
Anna-Karin Kamerling, fixou o novo 
mâximo mundial dos 4x50 m estilos 
(1.49,47), depois de na sexta-feira ter 
estabelecido o novo recorde do 
mundo dos 4x50 m livres. A anterior 
melhor marca dos 4x50 m estilos 
pertencia à Alemanha desde os 
Europeus de Piscina Curta de 
Sheffield (Inglaterra), disputados no 

José Couto durante a prova que lhe valeu a conquista 
da segundaposiçào e a "prata" nos 200 metros bruços 

ano passado. Entâo, a équipa alemà 
realizou o tempo de 1.50,13. 
Jana Klochkova manteve a tradiçâo e, 
ao quarto dia, bateu mais um recorde 
dos campeonatos, o dos 200 m estilos, 
corn o tempo de 2.09,08, tal como 
havia acontecido em cada uma das 
très jornadas anteriores. A ucraniana 
parte de Portugal banhada a ouro, 
corn quatro medalhas do precioso 
metal, todas conquistadas à custa de 
recordes dos campeonatos (200 e 400 
m estilos e 400 e 800 m livres), e, nâo 
fossem os recordes do mundo das 
nadadoras suecas, séria corn certeza a 
"estrela" destes Europeus. 
Regressando aos portugueses, refira- 
se que Nuno Laurentino estabeleceu 
um novo mâximo nacional dos 50 m 
mariposa, ao nadar no tempo de 
24,63, nas meias-finais da prova. 

FC Pono - Juary recorda 
nas Antas noite mOgica 
do Prater Stadium 
O brasileiro Juary, que integrou a liderada por Fernando Santos -, 
équipa do FC Porto que conquistou a cumpriroentandoo efusivamente no 
Taça dos Campeôes Europeus de final do treino. Juary chegou segunda- 
futebol em 1987, esteve no Estâdio das feira a Portugal, onde deverâ 
Antas, no Porto, a recordat os lances permanecer cerca de 10 dias, com o 
mâgicos de Viena, Juary, que se intuito de aprender "um pouco mais 
caracterizavapelavelocidadee precisâo corn o futebol português" é "encetar 
de passe, foi o autor do segundo golo contactos tendo em vista projectos 
portista na final ffente aos aJemâes do futuros". O antigo jogador encontra-se 
Bayern de Munique (2-1), bem como û ligado ao futebol através dos escalôes 
responsâvel pela assistência para o golo de formaçào e pesquisa de jovens 
de Calcanhar do argelino Rabah talentos, sendo responsâvel por duas 
Madjer. Q brasileiro reencontrou nas "escolinhas" em Sâo Paulo, e no seu 
Antas o antigo companheiro de équipa horizonte mais proximo estâ a 
André - actualmente a dèsempenhar possibilidade de estreitar laços corn 
funçôes de adjunto na équipa técnica Portugal. 

O Celta de Vîgo, depois de uma primeira parte em que ameaçou 
reeditar o massacre de hâ. duas semanas^ tirou o pé do aceterador e 

deixou o tempo correr. Como "Gastigo*', apenas levou da Luz um e^mpate 

Euro 2000 - Oui Costa 
na selocçâo ideal 
o médio português Rui Costa foi eleito para a équipa idéal da qualificaçâo 
para o Europeu de futebol do proximo ano, numa votaçâo realizada entre os 
mais de 200 jornalistas présentes no sorteio para a fase final da prova. No 
meio-campo, o jogador da Fiorentina, que recebeu 99 votos, faz companhia a 
estrelas como Pavel Nedved, Zinedine Zidane e David Beckham, numa équipa 
virtual cujas redes seriam defendidas pelo actual guardiào do Sporting, Peter 
Schmeichel. 
Equipa ideal da fase de qualificaçâo para o Euro ' 2000: 

Guarda-redes: Peter Schmeichel, Din (Sporting) 
Defesas: Paolo Maldini, Ita (AC Milâo) Sinisa Mihajlovic, Jug (Lâzio) 
Marcel Desailly, Fra (Chelsea) Liliam Thuram, Fra (Parma) 
Médios: Pavel Nedved, Che (Lâzio) Zinedine Zidane, Fra (juventus) 
Rui Costa, Por (Fiorentina) David Beckham, Ing (Manchester United) 
Avançados: Raùl, Esp (Real Madrid) Oliver Bierhoff, Ale (AC Milâo) 

Equipa 

CO LO RADO 
EDMONTON 
VANCOUVER 
CALGARY 

Equipa J 

TORONTO 32 
OTTAWA 30 
BOSTON 31 
BUFFALO ' 31 
MONTREAL 31 

CONfERlNCUORIENIM 
Dlvisâo Nordeste 

SMeira 
Los Angeles l New Jersey 7 
Edmonton 4 îslândei s 2 

î i? Boston 1 Pittsburgh 4 
Nashville 4 Tampa Bay 4 

Calgary 1 St Louis L 
Philadelphia 1 Buffalo 3 

Chicago 5 San Jose 2 

COHreREHCHOCIDEinu 
Divisâo Noroeste 
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Classificaçôes 

HesuMadosi 
(14“jornada) 

Maritlmt - V. Guimarits, 1-1 
Estrela Amadora - iUverca, 3-0 
Gil Vicente - Beavista, 1-3 
Farense - Sparting Braga, 1-1 
Salgueires - Belenenses, 0-0 
Santa Clara - Campemaior. 2-2 
Sporting-Bin Ave. 2-1 
Benfica-Uniâeleiria, 3-2 
Vittria Setübal - FC Porto, 1-4 

EQUIPAS J V E D M S 1 

iiCMKIB K f 4 f 21 « ai 
2BEHFICA 14 9 3 2 22 10 30 
ailBIIBIG 1i t 3 2 22 12 3B 
4B0AVISTA US 3 3 16 10 21 
iMIimiia « f 4 3 IB 10 2S 
6GIIVICEN1I U 1 2 5 20 U 23 
ISMiABtta 11 B 4 4 12 «r 22 
SEST.AMA00RA U 5 6 3 H U 21 
il^üSia U 4 i 4 U fl W: 
lOAiVEBCA U 5 2 I 13 1S 11 

iUMMMl 14 « 2 a W 22 14 
12BI0AVE U 3 5 6 16 22 U 
liSIKGinBOS U 4 2 B 9 19 U 
USANTACIABA U 3 5 6 U 20 U 

IliSlUWaiNmBKSE U 4 2 B 12 21 U 
16IABEHSE U 2 6 6 9 23 12 
ilIpiBlEnH U 2 4 B It U H 
18SETÜBAI U 2 3 9 12 26 9 

(15“jornada) 

Sparting Braga - L Amadora 
Sporting - Maritime 

BioAve - Baavista 
üniioleiria - Salgueiras 
Belenenses - Santa Clara 

Campemaier. ■ ViUrla Setübal 
Alverca - GilViceme 

V.Guimarâes - Beniica 
FC Perte - Farense 

MelluneSiMaieadaies 
nmnt 

Mûrie lABBU -FC Parte 

BBVibfe 

Mariana TOEBTU-MariUme 
Eric Gomes "GAÜCHO r - Estrela da Amadara 

tBliBAs 

ClAYTON Cniz - Santa Clara 

IMÉKI 

EOMILSON Lucena - Guimaries 
HÜGOHENBIQDE-BioAve 
MONO GOMES-Beniica 

- 

Celsa Neves "CAlir-Alverca 
Alberta ACOSTA - Sporting 
BICABDO NASCIMENTO - Gil Vicente 
Idelbranda Oalsato UBANOAO" - Guimaries 

Classificaçôes 
Cl Etain 

UVES 

2ACMEMICA 

3VARZIM 

4PEMnU 

5BEIU-MU 

6CIUVES 

iiNiiauius 
tESPwat 

tlEpA 

lOEEUSEIMS 

niuH 
12P.FEHEIU 

13 nEJtMVNK 

UUVM 

isceviiaJl 

ItMtlEIIENSE 

niMtini 
ISESPtSENIE 

ReSUltadOS (l4*jomada) 
ESMIMtt-Uçi,1-2 
BMR. Cliiwt - 5-1 
tRii* IRRIM -VtrzlRi.1-0 
Navil-ltlri-llar.1-2 
IrtaRiaHdR - MtralriRSi. 1-0 
SRW. Civllki - SRvr. EiRlRta, 2-3 
ERIRRRII» - iRIRRrliVR AVRI, 2-0 
Paçti Ftrralri - Acidtailca, 0-1 
Hall-PtHintl, 3-2 

Proxima jornada 
(15* jomada) 

«tnimci . siiMciln Ckmi 
EswsMMh . Pifnntnln 

IM'UI - MlitlMn 
ann-Hai 

llMiraim - IpttUliaCMllM 
SMitiiiaixMM - MiHlm 

Uça . ■•«wanlm 
aimrana 

EialRa 

SÉRIE AÇORES 

1MICAEUNSI 
ZPAAIEHSE 
snni 
4VIUFIAPCA 
SMAIUUIU 
SLAIENSE 
IVIlANeVENSE 
OABUIA 

OSIAHItmi 

10BEIU 

Besultados da 10* lamada 

l•lra-SaRtaA•tA■lt.a-0 

laiRiti-Faini.2-a 
âtRia-VOaFraica.3-1 
Madalaia - VllaeavaRU, 0-1 
MicaRiRiiR • PraltiiR, 2-1 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Clas$Uicaçôc§ (Zona Noric) 
CL EQUIPA J P 

I MARCO 11 24 
2FAMALICÀO 11 23 
3LOUROSA 11 20 
4 FC PORTO B 11 20 
5CANELAS 11 19 
6VIZELA 11 17 
7LEIXÔES 11 16 
8 INFESTA 11 15 
9VILANOVENSE 11 14 
10CAÇ.TAIPAS 11 14 
II SANDINENSES 11 13 
12TROFENSE 11 13 
13ERMESINDE 11 12 
14FAFE 11 11 
15LIXA 11 10 
16VIANENSE 11 9 
17JOANE 11 8 
18 BRAGA B 11 8 

Resultados 
Famalicâo - FC Porto "B". 2-2 
Ermesinde • Vilanovense, 3-0 
Vizela ■ Caçadores Taipas, 1-1 
Sp. Braga "B" - Marco, 0-3 
Lourosa - Leixôes, 1-1 
Lixa - Fafe, 2-1 
Infesta - Trofense, 1-1 
Vianense ■ Canelas, 1-1 
Sandinenses • Joane, 5-1 

12* jornada 
FC Porto “B" - Sandinenses 
Vilanovense - Famalicâo 
Caçadores Taipas - Ermesinde 
Marco - Vizela 
Leixôes - Sporting Braga "B" 
Fafe ■ Lourosa 
Trofense - Lixa 
Canelas • Infesta 
Joane - Vianense 

CIsuUicBçôcE (Zona Ccnfro) 
CLE<tUlPA J f 

2 0varense 
3 U,0. Olivefrense 
4 Porrrbaf 
5 
6 Âgufaa Camarate 
7 torras Novas 
B Vllafranquense 
9 Marinhan$$ 
10 Peniche 
11 Ferrense 
12 
13 Oliv. Bekto 
14 Ac. Vfseü 
15 Caldas 
1$ Âguadâ 
17 Lourinhananse 
ISTorreensB 

13 
13 
13 
U 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

?7 
22 
21 
21 
18 
18 
18 
19 
17 
16 
1$ 
16 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
11 

Resultados 

Mannnartse- Torraa Novas, 2-2 

$erreditense *OliV0ffer>se, 0-3 
Âg^ia$ Cama^ata- Caidaa, 2-i 

14* jomada 
Torreerse -feirens© 

ijSjijSijichsiïiAwSàdSïiêéjïSiiiiiïiïîïsssss 
Tartes Novas - Guarda 

ijCiiiÈùjÿes ïïiitetinh^selsifiW; ; ; ;ï; 
Oliveirense - Sanioanense 

Classificaçôes (ZonaSul) 
CL EQUIPA J P 

1 U.MADEIRA 13 28 
2 0LHANENSE 13 27 
3 PORTIMONENSE 13 25 
4 NACIONAL 13 25 
5BARREIRENSE 13 24 
6CÀMARALOBOS 12 20 
7MACH1CO 13 20 
8BENFICAB 13 19 
9 ESTORIL 13 19 
10 LUSITANIA 12 18 
11MARÎTIMOB 13 18 
12CAMACHA 13 15 
13LOULETANO 13 15 
14AMORA 13 13 
15 ORIENTAL 13 13 
16SESIMBRA 13 12 
17RIB.BRAVA 13 12 
18 0PERÂRIODESP. 13 12 
19ALCOCHETENSE 13 9 
20JUV.ÉVORA 13— 5 

Resultados 
Ribeira Brava - Uniâo Madeira, 0-2 
Alcochetense - Oriental, 3-1 
Lusitania - Câmara Lobos, adiado 
Amora - Benfica "B". 1-2 
Estoril-Praia • Operârio Oesportivo, 1-0 
Barreirense - Juventude, 1-0 
Camacha - Louletano, 3-2 
Maritime "B" - Machico, 1-1 
Sesimbra - Olhanense, 1-1 
Portimonense - Nacional Madeira. 0-0 

14* jomada 
Uniâo Madeira - Portimonense 
Oriental ■ Ribeira Brava 
Câmara Lobos - Alcochetense 
Benfica "B" - Lusitânia 
Operârio Desportivo - Amora 
Juventude - Estoril-Praia 
Louletano • Barreirense 
Machico - Camacha 
Olhanense - Marîtimo "B" 
Nacional Madeira - Sesimbra 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 AMARE§ 
4 RIBEIRAO 
5 LIMIANOS 

13 
13 
13 
13 
13 

6MERELINENSE 13 
7SÀOMARTINHO 13 
8SER2EDELO 13 
9MACEDOCAV. 13 
10 MARIA FONTE 13 
11 VILAVERDENSE 13 
12VALENCIANO 13 
13 AGUIASGRAÇA 13 
14 VIEIRA 13 
15MONTALEGRE 13 
16CABECEIRENSE 13 
17JUV.RONFE 13 
18MONÇÂO 13 

27 
25 
22 
21 
21 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
10 

Bragança - Serzedelo, 2-1 
Sâo Martinho - Juventude Ronfe. 1-0 
Merelinense - Maria Fonte. 1-0 
Monçâo - Vilaverdense, 2-1 
Cabeceirense - Valenciano, 5-1 
Amares ; Limianos, 2-1 
Vieira • Aguias Graça. 1-1 
Pevidém - Ribeirâo, 3-2 
Montalegre - Macedo Cavaleiros, 0-0 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAR 
2 PAREDES 

8 ESMORfZ 
9 LAMEGO 
1<ï R10T1NTO 
11 PEDROUÇOS 

iiülEiAMARÂNTÊ 
13TMONGÛRVO 

ISAVtNTES 
1$LOBÀOv 
1P VAIONGUCNSE 
1BCASIMAIA 

13 
n 
13 
13 
IJ 
13 
13 
13 
13 
U 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
n 

33 

ae 
24 

mm 
20 
20 
19 
I‘j 
19 
18 
16 
14 
12 
8 
7 
1 

Torre Moncorvo ■* Qohdomar, 2-3 
iv Dragôôs SarKfihahaefti^iEsmori^: 

Spoftïns lamego - Regua. 2-1 
Lobâo *Ftâ.es, 2-3 
Ftetrotwpos - PecfrasFiLÆH’as, 4-1 
Rio Tinlo+Avilies. 3-f 
Amatame - Parades» 2>0 

Série ( 
CL EQUIPA 

I AVANÇA 13 
2SAOJOÀOVER 13 
3SÀOROQUE 13 
4ESTARREJA 13 
5SOURENSE 13 
6 0LHOSPITAL 13 
7U.COIMBRA 13 
8 VALECAMBRENSE 13 
9CESARENSE 13 
10F.ALGODRES 13 
II MANGUALDE 13 
12 MIRANDENSE 13 
13 0ÜV.FRADES 13 
14 VOUZELENSES 13 
15ANADIA 13 
16TOURIZENSE 13 
17MEALHADA 13 
18MILEU 13 

Avança - Tourizense 5-1 
F. Algodres ■ Mirandense 3-2 
Estarreja ■ S. Roque 3-1 
Mealhada • Os Vouzelenses 3-0 
Cesarense - Mangualde 3-2 
Ol. Frades - S. Joâo Ver 1-0 
Anadia - Mileu 0-3 
Oliv. Hospital - U. Coimbra 2-2 
Sourense - Valecambrense 3-0 

24 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
15 
14 
14 
14 
13 
8 

Série D 
CL EQUDPA 

2PORTOMOSENSE 

■TFAZENOENSE 
8 FERROVfÂRIOS ; 
9 ALCANENENSE 

 mm.. 

;;xi3::OORUeH^SE:vo::;^;|: 
14CARANGÜEJEIRA. 
18PONTERROLENSE. 
1610ANHENSE 
17AVfSENS€S 

n 
13 
13 
13 
n 
13 
13 
13 
13 
n 
13 
13 ; 
IJ 
13 
n 
13 
13 

32 
31 

25 
23 
?? 

i:i:2T;x: 
17 
15 
15 
15 
14 
«3 
12 
11 ; 
10 : 
1C 

Aicâhêhehse - Uniâo de Tomar û>-t 
Pûrtomosensô-Fef’foviâho 2-1 
U Sâhiqrém • Bqnf C. Srartca 1 -8 I 
Avieenses - Fâtimq i-3 

• iCarârtgUâjeirtiii^ PazénderTse t 1 
Idanhense‘Cwuchense 2*3 

i'-Aiteafes::i5:Viii;SeMâche:543ü^;;iï^;x;ÿx& 
; : Pohtemilenëè iÿiSiClDéifense 

Riât^tanae - Est, Portalegre 0-2 

Série E 
CL EQUIPA 

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

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

33 
25 
23 
22 
22 
20 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
13 
12 
12 
12 
11 
9 

Samora Correia - Pontassolense 1-0 
Ol. Moscavide - S. Vicente 5-1 
1® Maio - Fanhôes 0-1 
Real - Loures 1-2 
Fut. Benfica - Eivas 3-1 
Sacavenense - Atlético 0-1 
At. Cacém • Mafra 0-1 
Sintrense • Portosantense 2-0 
Casa Pia - Vialonga 6-1 

Série f 
CL EQUIPA 

1 LUS ÉVORA 

3 DESRBEJA 
4 PES CAPARfCA 

7 PfNHALNOVENSE 
SMJ^ANSILENSE. 
9 VASCO GAMA 

mi-AiMmmmm- 

13 ESP LAGOS 
14 LUSIXVRSA 
15UMONTEMOR 
16 PORTEL 
17 AUUSTREL 
18 LAGOA 

13 
U 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
n 
U 
13 
U 
13 
n 
13 
IJ 

31 
20 

28 
27 
22 
18 
18 
18 
18 
15 
15 
11 
10 
9 
9 
7 
4 

y'Uü:MoriténnQF;^iÉsii^:^â::dé::La^;-1:^ï 

:;,Pàfmétôr^ë.::*^^'Pirthairt6vi^$é:;Tÿix':;'.:'iv 
Lusitsno Êvora - Portef 4-0 
Vs$co da Oanfra da Sines - Saixaf O-i 

::;;0üiriqüei^(Pèscàdbrasi;O*i3';>^;;:;;;.;.;::::;:;';:;:;^^ 
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Depois do diàfano véu da fantasia, ai esta 
ia verdade nua. Ing^aterra, Alemanha e 
Roménia serâo os primeiros adversàrios Conjecturas fizeram-se muitas. Mas 

possivelmente a que apontava neste 
sentido era das mais remotas. Em 
Junho, saber-se-â se o sorteio foi, ou 
nâo, favorâvel à équipa portuguesa. Até 

la, sô resta à équipa técnica preparar as coisas o 
melhor possivel no sentido de, finalmente, a 
selecçâo nacional poder atingir aquela quimera de 
consagrar uma geraçâo de futebolistas. 
Certo é que Portugal se estrearâ, em Eindhoven, no 
terceiro dia (12 de Junho, as 20 e 45), frente à 
imprevisivel Inglaterra. 
O segundo Jogo decorrerâ em Arnhem, com a 
Roménia, e o terceiro corn os campeôes europeus, a 
Alemanha, em Roterdâo, palco da final. 
Antecipadamente libertos da pressâo de defrontar 
équipas como França ou Itâlia, o resultado nâo 
deixa de ser irônico, obrigando a selecçâo a medir 
forças, logo de inicio, corn formaçôes de calibre 
semelhante. Mas hâ males que vêm por bem. Pelo 
menos a julgar pelo modo como os responsâveis da 
FPF receberam este "calendârio". Por entre a 
multidào que abandonava o auditôrio do Centro de 
Exposiçôes de Bruxelas, o présidente da FPF, 
Gilberto Madail, sô encontrava vantagens corn a 
colocaçâo no Grupo A: "Sâo équipas que 
conhecemos muito bem e, tal como desejâvamos, 
vamos jogar os très jogos na Holanda." De facto, em 
principio, a localizaçâo no triângulo 
Eindhoven/Arnhem/Roterdâo deverâ permitir que a 
équipa esteja sujeita a sûbitas mudanças de quartel- 
general, corn o subséquente desgaste. Quanto ao 
resto, embora os ûltimos jogos frente à Roménia 

tenham deixado a sensaçâo de um "osso duro de 
roer", jâ os ûltimos dois jogos corn a Alemanha nâo 
se tornaram sinônimo de desaire e, frente à 
Inglaterra, podemos sempre lembrar-nos do triunfo 
obtido no jogo de estreia do Mundial do México, 
graças a um golo de Carlos Manuel. Satisfeito, 
mesmo corn o frisson do sorteio, Humberto Coelho 
deixou o anfiteatro jâ a aquecer os motores para ir 
tratar da logistica. Isto é, définir, juntamente corn o 
director técnico, Carlos Godinho, onde ficarâ 
situada a base de operaçôes portuguesa na Holanda. 
Assunto que nâo se deverâ afigurar especialmente 
dificil, face às diligências tomadas por "antecipaçâo". 
E, para o seleccionador português, fundamental 
mesmo é entrar corn o pé direito. Uma opiniâo que 
o seu congénère inglês. Kevin Keagan, defende do 
mesmo modo. Grandes jogos em perspectiva, no 
Grupo A _ também corn o Alemanha-Roménia -, 
noçâo que se prolonga aos restantes encontros da 
primeira jornada. Por exemplo, no Grupo B, a 
Bélgica abrirâ o Europeu frente à Suécia, no Estâdio 
Rei Balduino (10 de Junho, em Bruxelas), e a 
Turquia recebe a Itâlia, em Arnhem (11). Muita 
curiosidade ainda para ver como pâra a füria 
espanhola, que terâ de se defender dos promissores 
noruegueses, em Roterdâo (13), e, ainda no Grupo 
C, como se comportarâ a surpresa desta ediçâo - a 
Eslovénia - quando defrontar (13) a Jugoslâvia, em 
Charleroi. 
Por fim, no Grupo D, os co-anfitriôes holandeses - 
que para a maior parte dos adeptos da Europa 
central sâo favoritos - prometem espectâculo corn a 
poderosa Repüblica Checa, em Roterdâo (16), 

enquanto os campeôes mundiais tentarâo apagar a 
imagem de estarem a atravessar uma fase menos 
boa, frente aos Vikings da Dinamarca (11), em 
Bruges. 
E évidente que, neste cenârio, nâo séria fâcil 
encontrar jogos "muito mais" fâceis para a selecçâo 
portuguesa inciar a sua campanha. Talvez o 
présidente da FPF tenha razâo ab afirmar que pelo 
menos a estes jâ os conhecemos bem. Talvez nâo seja 
exagero da équipa técnica esfregar as mâos por jogar 
na Holanda. Talvez tudo se conjugue para que 
Baias, Figos, Ruis Costas, Joôes Pintos & C.“ possam 
exorcizar os azares nacionais que os acompanham 
desde o jâ distante Mundial de Juniores. Outros se 
poderiam "talvez" ainda arranjar. Mas esta definiçâo 
dada pelo sorteio nâo deixa de lançar para o ar a 
sensaçâo de que, desta vez, o espirito da competiçâo, 
ai nessa ponta da Europa, deverâ tomar a um pouco 
brejeira mas eficaz forma do "ou vai ou racha". 
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