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nâo se revê em 
nenhum candidate 

L V. 
Centenas de Luso- 
Canadianos 
deliciaram-se 
(e diliciam-sel) nas 
siguas quentes do 
Oceano Atlântico 
e nas finas areias de 
Bavaro, num 
convivio alegre 
e sem barreiras. 
Ninguém deixou de 
cantar e marchar, de 
arquinho e balâo, na 
grande marcha 
Winterfest-2000... 

Continua na pagina 4 
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Col una 
sem vertetras 

Ao chegar da minha "comissâo de serviço" no 
Winterfest-2000, em Punta Cana/Repüblica 
Domenicana, deparei com a copia de uma carta 
enviada ao Primeiro-Ministro do Canada, 
Honourable Jean Chrétian, por Antonio 
Dionisio, em nome da Universal Workers Union, 
Local 183 (24 mil membros), em relaçâo ao 
auxilio governamental a seis équipas da NHL. 
"O anüncio de auxilio para seis équipas da NHL 
é, numa palavra, incompreensivel. Falando 
apenas pelos milhares de trabalhadores da 
construçâo que construiram este pais a partir do 
nada, nâo consigo ver qualquer justificaçâo para 
a ma utilizaçâo de fundos püblicos", lamenta 
Antonio Dionisio, que acrescenta: 
"Na nossa indûstria, lutamos para estabelecer 
um piano de pensôes e temos vindo a enfrentar 
inùmeras dificuldades para melhorar este 

modo a que os nossos 
se possam reformar corn 

beneficio, de 
trabalhadores 
dignidade. Se hâ milhôes de dôlares disponiveis 
para subsidiar milionârios que jogam para 
ganhar a vida, entâo de certeza que deve haver 
no tesouro mais dôlares dos 
nossos impostos para subsidiar 
pensionistas Canadianos que 
trabalharam para ganhar a 
vida. Para esses Canadianos 
sem a sorte de ter acesso a uma 
pensâo privada, o prôprio 
C.P.P. nâo permitirâ aos 
verdadeiros construtores deste 
pais a reforma respeitâvel que 
eles merecem". 
Lamento correcte e corn 
justificaçâo de Tony Dionisio, 
Business Manager da Universal 
Workers Union, Local 183, 
onde labutam diariamente 
milhares de luso-canadianos. 
Parabéns Tony Dionisio e tantos outres que 
tiveram a coragem de dizer "NÂO" a tal atitude, 
pese embora as justificaçôes apresentadas. Foi 
por esta carta e tantas outras que, The 

Honourable Jean Chrétien, inverteu a marcha 
dos acontecimentos, cancelando o prometido 
subsidio. Nos, povo, temos que fazer "sentir a 
nossa voz" aos governantes, protestando, ordeira 
e eficazmente. 

Ainda nâo ouvimos nenhum 
governante dizer que vâo 
subsidiar...quem précisa! 
Porque nâo subsidiam os 
ciêntistas canadianos que todos 
os dias vâo embora? 
Porque nâo dâo melhores 
condiçôes aos artistas locais que 
se radicam, logo que podem, na 
América de Bill Clinton? 
Caramba, porque nâo exportam 
para os EUA os politicos que 
temos? 
Se a nossa voz for ouvida, os 
abuses e gastos estéreis 
diminuem concerteza. 
Porquê medo de discordar corn 

os nossos governantes, eles nâo sâo "nossos 
empregados püblicos"? E, principescamente 
pages, como sabem. 

JMC 

TU CA TU LA com os 
Olà, bons amigos. 

Voltei de umas curtissimas férias-trabalho em 
Punta Cana, onde este ano foi realizado o 
Winterfest-2000, da CIRV-fm. 
Cheguei mais calmo e pronto para continuar e, 
claro, mais moreno, na medida em que o Sol da 
Repüblica Domenicana...nâo dorme, queima! 
Por regressar de um passeio, começo este "Tu câ tu 
la" corn uma simpâtica noticia da SATA Express e 
SATA International. 
A SATA realiza um almoço-recepçâo no sâbado, 
dia 29 de Janeiro, no Renaissance Convention 
Centre, em Mississauga. 
Este almoço-recepçâo tem como objectivo celebrar 
a entrada do Airbus 310-300 na rota 
AÇORES/CANADÂ. 
Estarâo présentes membros da SATA, o Secretârio 
Regional da Economia dos Açores, Dr. Duarte 
Ponte e os Directores Regionais do Turismo e dos 
Transportes da Regiâo Autônoma. 
Bern vindos! 

-O nosso amigo Raimundo Favas, responsâvel de 
FAVAS Insurance Services Inc., mudou as suas 
intalaçôes para Toronto, no 3625 Dufferin Street, 
Suite 340, cujo telefone, é: (416) 398-1988. 
Felicidades. 

-A Escola Oficial do "First Portuguese" informa os 
encarregados de educaçâo que continua corn aulas 
de Português, desde o lo. ao Ho. anos de 
escolaridade, nas Escolas: St. Luke, Kensington, St. 
David, St. Anthony, D'Arcy McGee, Richard W. 
Scott e St.John Bosco. 
Haverâ também aulas de português, aos sâbados, 
no 722 da College St./Crawford, das 09:00 ao meio- 
dia. 
Matriculem os vossos filhos na Escola de 
Português. Info: (416) 531-1647. 

-O présidente da Portuguese Canadian Credit 
Union, Dr. David J. M. Rendeiro, enviou-nos um 
convite para participarmos na homenagem aos 
Sôcios Fundadores da instituiçâo. A homenagem 
aos Fundadores da Portuguese Canadian Credit 
Union, fundada em 1966, tem lugar no domingo, 
dia 30 de Janeiro, às 15:30 horas, numa das salas 
onde se encontram instalados. A visâo de hâ 34 
anos, a surtir o efeito desejado. Parabéns. 

-A Comissâo de Festas das SANJOANINAS-2000, 
chega a Toronto dia 5 de Fevereiro. 
No sâbado, dia 5, recepçâo no Lusitânia de 
Toronto, às 21:00 horas. 
Domingo, dia 6, almoço no Angrense de Toronto, 
às 14:00 horas. 
Terça-feira, dia 8, recepçâo seguida de Conferência 

de Imprensa no Pepper's Café. 
Para além dos membros da Comissâo Sanjoaninas- 
2000, desloca-se também o Présidente da Câmara 
Municipal de Angra do Heroismo, Sérgio Avila. 
Mais informaçôes através José Rodrigues, pelo 
telefone: (416) 531-3146. 
Preparaçào das tradicionais SANJOANINAS... a 
tempo-e-horas! 

JMC 
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Por vezes de um momento menos bom 
nasce algo de positivo e, o inverso, 
também acontece... 
Com O Victor Manuel Aguiar Couto, 
isso aconteceu, ao mais sofisticado 
estilo tragi-comédia, como ele gosta de 
contar. 
Victor Manuel Aguiar Couto, nasceu 
em Santo Antonio Além Capelas, Sâo 
Miguel, Açores, em 2 de Novembro de 
1930. Estudou na Escola Indüstrial de 
Ponta Delgada até ao 3o. ano, altura 
em que viajou para o Canada corn sua 
mâe Maria Guilhermina Aguiar do 
Couto e seus irmâos Maria Goreti, 
Joâo Evaristo e Antonio José, em 21 de 
Janeiro de 1968. Isto porque seu pai. 
Manuel Botelho do Couto, jâ se 
encontrava no Canada desde 1964, 
depois de uma breve passagem pelos 
EUA. 
Em Toronto, o entâo jovem Victor 
trabalhou em varias areas tais como 
em Quintas de Plantas, Formas na 
Construçâo Civil e na carga e descarga 
de material dos comboios da 
Canadian Pacific. Na CP o Victor 
Couto esteve 11 anos. 
E é na CP que começa a tragi- 
comédia, contada corn muita graça 
pelo Victor Couto. 
Devido a um acidente mais ou menos 
grave na Canadian Pacific, Victor 
Couto esteve em recuperaçâo fisica 
durante 5 anos. Mas, para quem nâo 
gosta de estar parado, esta situaçâo era 
dramâtica. 
Como gostava muito de cozinhar, 
fazia petiscos em casa de amigos, 
particularmente, na Tipografia do 
Agostinho, na Dufferin e Dundas, 
onde se reuniam. O Agostinho dizia- 
Ihe que "como tu ninguém faz 
tempêros. Dévias abrir um 
Restaurante..." Pelo gosto prôprio e 
pelo incentivo do amigo, Victor 
começou a estudar culinâria, a 
praticar mais e a pensar em novos 
horizontes. 
Emjl978, o Victor foi padrinho de 
casamento do irmâo Joâo e da Venilde 

e, a comida, estava uma...lâstima! 
Victor, disse para quem quis ouvir, no 
casamento do irmâo: -"Eu faço 
melhor!" E, a partir daquele momento, 
Victor Couto começou a gerir o seu 
destino... 
Pediu ao amigo Agostinho que lhe 
fizesse 5 mil cartôes de promoçâo de 
casamentos. Ele, os irmâos e cunhado, 
andaram de Igreja em Igreja, a 
espalhar cartôes... Uma missâo estilo 

familiar no La Stela Hall, que 
correu muto bem. A Banda, 
segundo se lembra, tinha como 
elementos, entre outros, o filho 
do Joâo Silveira e um sobrinho 
do Antonio Carvalho. Foi a 
segunda feliz coincidência. O 
rapaz disse ao tio que a festa foi 
boa e a comida deliciosa e, logo 
o Antonio Carvalho, acedeu em 
dar o casamento da filha Lùda 

ao Victor Couto. Aqui 
começaram as grandes 
dores de cabeça. E que o 
Victor sabia cozinhar mas 
para um nùmero grande de 
pessoas, nem fazia ideia das 
quantidades. E, o primeiro 
casamento, era para 350 
pessoas num salâo que 
acomodava...300, o conhe- 
cido salâo Ukrainian Hall, 
na College e Spadina! 
E sem pessoal para servir. 

O feliz Victor Couto, abraça os Jîlhos Sonia e Victor Junior, 

no dia do 18o. aniversârio da Sonia. 

Victor e Olivia do Couto, sempre 

em festa, como demonstra a fotografia. 

A direita, em baixo, Victor Couto 

servindo o Présidente da Câmara da 
Povoafâo, Carlos Avilas num convivio 

no Ambiance C. Centre. 

risonha. 
Em casa, Victor Couto disse à mulher 
a mudança radical que pensava dar à 
sua vida e, ela, que trabalhava na 
altura numa fâbrica de sapatos, 
respondeu: -"Nâo contes comigo!" 
Victor Couto casou corn a sua 
conterrânea de Santo Antonio Além 
Capelas, Olivia Maria Couto. 
Casaram na Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, em 16 de Junho de 1973. 
O casai tem dois filhos: Sônia, 
actualmente estudante na Univer- 
sidade de York e, Victor Jûnior, 
estudante do Grau 8. 
Voltando à mudança radical na vida 
de Victor Couto, na Igreja de Santo 
Antonio, na Bloor Street, uma 

coincidência intéressante 
teve lugar. Victor 
encontrou à porta da 
Igreja o senhor Antonio 
Carvalho e deu-lhe um 
cartâo. Este, ao 1er o 
conteüdo do cartâo, falou- 
Ihe do proximo 
casamento da filha Lücia 
e que ia pensar no 
assunto. Foi o primeiro 
sinal de esperança para 
Victor Couto. No final do 
ano 1977/78, cansado de 
esperar, Victor Couto 
contratou uma Banda 
musical e realizou uma 
festa de passagem de ano 

Victor Couto dirigiu-se ao amigo 
Pedro Pacheco da Unie Driving School 
que, por sua vez, lhe aconselhou o 
chefs de mesas Jorge Matos, o homem 
que servia de sapatos brancos. Depois, 
aproximou-se de um Talho português 
e pediu ao cortador carne para servir 
350 pessoas. A seguir, numa 
Importadora e Distribuidora de Peixe 
e Mariscos, comprou peixe e marisco 
para o banqueté. Recorda-se de o 
proprietârio lhe ter dito: -"Nâo se 
preocupe corn as quantidades. Disso 
sei eu, eu é que forneço o Alvarez!" 
E lâ foi o bom do Victor Couto para o 
seu primeiro casamento. Tudo bem. A 
comida saborosa, o ambiente feliz 
mas, um grande prejuizo! E que 
comprou doses indüstriais de peixe e 
carne. Sobrou tanta comida que, no 
fim, todos os convidados levaram 
comida para casa. Mas, por outro lado, 
foi a melhor propaganda para o Victor 
Couto Catering. E que o Antonio 
Carvalho tinha 13 filhos! Do primeiro 
casamento feito corn prejuizo avultado 

sairam dezenas de casamentos e, até 
hoje, o Victor nâo tem razâo de 
queixa. Um prejuizo que deu lucro e 
simpatia. Victor Couto Catering, foi a 
primeira firma de casamentos a servir 
nos banquetes corn "Stakes" e "pernas 
de Carangueijo"... 
E, sua mulher Olivia, é hoje a sua 
melhor ajudante na cozinha. 
As voltas que a vida dâ ou, se 
preferirem, as voltas que um homem 
pode dar à sua vida! 
Querer é poder, demonstrou Victor 
Couto a si prôprio e a todos os que o 
acompanharam na reviravolta. 
Desde 31 de Maio de 1996 que Victor 
Couto e seus sôcios Luis Amaro e 
Tony Simas, sâo proprietârios do salâo 
Ambiance Convention Hall, em 
Toronto. 
Victor Couto foi durante muito tempo 
sôcio da Casa dos Açores, em Toronto. 
Hoje, nâo tem tempo para socializar 
nos clubes. 
Olivia e Victor Couto, pensam 
reformar-se dentro de alguns anos e 
dividirem o tempo entre Sâo Miguel e 
Toronto, para além de algum turismo 
para conhecerem novas terras e outras 
gentes. 
Um acidente de trabalho causou o 
nascimento de uma profissâo de gosto 
pessoal. Victor Couto, um homem 
marcado pelas coincidências e pela 
alegria de viver. 
E, tudo tem feito, corn conta, peso, 
medida e...tempêro! 

JMC 

Uma fotografia para a posteridade. Olivia e 

Victor Couto rodeiam os filhos Sônia e Victor. 

Victor Couto corn ou sem revezes 

nâo deixa de sortir à vida! 
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É verdade. Mais de meia centena de 
pessoas aderiram ao Winterfest-2000, 
realizaçâo de CIRV-fm e Happy 
Travellers. O dobro do ano anterior. 
Cada vez maior, cada vez melhor! 
Esta a opiniao generalizada dos 
amigos que nos fizeram e fazem 
companhia em Punta Cana, Bavaro, 
Repùblica Dominicana. 
Acomodaçôes de primeira num 
espaço turistico de sonho, sob um Sol 
quente, aguas tépidas e uma 
paisagem paradisiaca, tropical. 
Que mais pode um ser humano 
desejar se, como nos, trabalha 
arduamente num pais frio, por vezes 
gélido? 

Depois, hâ passatempos para todos os 
gostos e todas as idades, quer do 
complexo turistico Flamingo Hotel, 
quer da parte da CIRV-fm e Happy 
Travelers. Jogos diverses na praia ou 
em salas prôprias, ginâstica ao ar 
livre, programas de variedades 
diariamente do Hotel e da CIRV, 
concursos e prémios, comida e bebida 
da boa e à discriçâo. Liberdade 
absoluta para passeios às vilas e as 
compras. De negative, apenas o 
passar dos dias...tào depressa! Que 
pena.... 

As fotos que trouxemos dizem mais 
que as palavras. 

A esquerda um quinteto jovem de se Ihe “tirar o chapéu”, lideradopor 

Ne'lia. À direita, Peter Lukas, de Orbit Satellite Systems, quando junto 

de Frank Alvarez anünciou o vencedor de um sistema satélite, que coube 

ao madeirense Antonio Barreto, um dos fundadores do Canadian 

Madeira Club, em Toronto. 

A CIRV-Happy Travellers escolheram bem. Pelo palco desfilaram “oficialmente” 

Adélia e Valdemar Mejdoubi, Nélia, Liz Rodrigues, Jorge Ferreira, Lisa e John Santos, 

como demonstra a foto à esquerda. A direita, uma das familias que participou no 

Winterfest-2000,numa refeiçâo em feliz convivio. 
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O Padre Janeiro e os sens amigos de Hamilton nào se fizeram rogados, 

quer na praia, quer na marcha do Winterfest-ZOOO. Como surpresa 

agradâvel, o Padre Janeiro realizou uma Missa Campai (Praial) 

no domingo, véspera da saida do primeiro grupo. 

Nas fotograjîas ao alto 

veri/ica-se o encher dos 

barriguinhas e, de 

seguida, o desfazer 

dos mesmas... 

Comida e behida com 

fartura e bailarico até 

0 sono e o cansaço 

chegarem. 

O problema maior foi 

que muitos dos amigos 

présentes no Winterfest- 

ZOOO, quase nào 

sentiram cansaço e 

sono. Desopilaram à 

vontade... 

Osjogos “caseiros” nunca faltaram no 

Winterfest-ZOOO, A rapaziada nào deixou 
dejogar ao Domino e à Sueca. Foram 

partidas bem renhidas e, em certas alturas, 
bem à portuguesa corn todos a discutir ao 

mesmo tempo. Ninguém gosta de perder 

nem a feijôes, aceita-se. Depois de 
“aquecerem” um pouco acabaram empaz 

numa banhoca refrescante... 



6 MISCELANIA 
Quinta-feira, 27Janeiro, 2000 

O MILÉNIO 

Começaram na segunda-feira 
passada, na cidade de 
Montreal, sob protesto de 
varias organizaçôes 

ecologistas, as negociaçôes que vâo 
juntar mais de 130 paises 
concentrados na assinatura do 
protocolo de biossegurança, um 
acordo que visa introduzir regras na 
translocaçào de espécies entre paises 
e que ganhou grande importância 
mediâtica por incluir o problema dos 
organismos geneticamente 
modificados (GM). O protocolo, 
recorde-se, esta inscrito na 
Convençâo de Biodiversidade saida 
da Conferência do Rio em 1992, que 
nâo foi assinada, entre outros, pelos 
Estados Unidos. Depois do fracasso 
das negociaçôes de Fevereiro na 
Colombia, em que o Grupo de Miami 
(liderado pelos EUA) e a Uniâo 
Europeia nâo se entenderam 
relativamente à forma de regulaçâo 
do comércio mundial de produtos 
GM, O encontro de Montreal é visto 
como a ultima chance de conciliar 
posiçôes. A posiçâo americana é 

essencialmente economicista, 
deixando em segundo piano as 
preocupaçôes ambientais corn os 
alimentos GM. A prôpria 
sociedade americana, de resto, 
"tem acompanhado pouco este 
processo, por confiar plenamente 
no Estado", considéra a cientista, 
apesar de, nos tempos mais 
recentes, um pouco por arrasto da 
UE, estar a "despertar para o 
problema". A UE, por seu lado, 
tem manifestado preocupaçàos com 
possiveis repercussôes da 
biotecnologia na biodiversidade e na 
saùde pùblica, pelo que vai lutar em 
Montreal pela possibilidade de 
qualquer pais poder proibir a 
importaçâo de alimentos GM, se 
assim o sugerirem estudos cientificos. 
O protocolo deve "equilibrar as 
preocupaçôes comerciais corn as 
ambientais", afirmou a comissâria 
para o Ambiente, Margot Wallstrom, 
citada na Lusa. O Canada e os EUA, 
no entanto, preferem limitar o âmbito 
do protocolo, que, em sua opiniâo, 
nâo deve incluir as questôes de 

Montreal, onde se procurou 
sensibilizar a populaçâo para as 
negociaçôes que hoje começam 
entre 134 paises. 
Contra a corrente, cerca de uma 
centena de cientistas canadianos 
enviou cartas às cadeias de 
distribuiçâo alimentar 
defendendo as vantagens dos 
alimentos geneticamente 
modificados. 
Os alimentos genericamente 

segurança alimentar, um tema que, modificados sâo alimentos 
sugerem, merece um debate alargado produzidos com genes, manipulados 
em encontros futuros. em laboratôrio, de plantas ou 
Centenas de pessoas manifestaram-se animais. Manipulando os genes, os 
jâ no sâbado passado, em Montreal, cientistas alteram as caracteristicas 
numa jornada de protesto contra a dos organismos, o que pode ter 
liberalizaçào do comércio dos importância a vârios niveis, como no 
alimentos geneticamente aumento da resistência a doenças e da 
modificados. Os manifestantes produtividade. 
gritaram palavras de ordem contra a A primeira planta transgénica - uma 
liberalizaçào, sob fortes ventos planta de tabaco resistente a 
gelados e uma temperatura que antibiôticos - foi criada em 1983, dez 
chegou a atingir os 20 graus anos antes da comercizalizaçào, nos 
negativos. Ao longo do dia, EUA, do primeiro tomate 
sucederam-se também conferências manipulado para ter um 
na Universidade do Quebeque, em amadurecimento mais lento. 

mmmmmmmmmm 

Joâo JaMim nâo se revê 
em nenhum candidate 
Lider do PSD/Madeira anuncia que nâo vai ao 

congresso de Fevereiro, em Viseu. E insiste numa 
nova Aliança Democràtica 

Alberto Joâo Jardim mantém-se 
fiel ao espirito da Aliança 
Democràtica de Sâ Carneiro, 
discorda da estratégia politica 
adoptada pelo PSD nacional e nâo 
se revê em nenhum dos très 
candidatos à presidência do 
partido. Portanto, "estou fora. Nâo 
contem comigo. Nâo concordo 
corn nada disto. Nâo concordo corn 
estas personagens. Nâo vou para 
congressos. Isto é mais uma cena 
(igual) à do Coliseu", disse. 
Chegado de uma reuniào das 
regiôes ultraperiféricas, na Grécia, 
O lider madeirense demarca-se dos 
"senhores do Continente" e réitéra 
aquilo que hâ muito defende. O 
PSD deve acabar de uma vez por 
todas corn o estilo "politicamente 
correcto" 
eleitorado 
"vencedor e de combate", 
"federador do centro e direita 
portuguesa", uma "verdadeira 
Aliança Democràtica", contra o 
"polvo socialista", os interesses do 
"grande capital", a "comunicaçâo 
social controlada pelo PS" e os 
"excessos de poder do Ministério 
Pùblico". 

e apresentar-se ao 
corn um projecto 

Estas sâo as condiçôes que 
levariam Jardim a dar-se à maçada 
de viajar, em Fevereiro, rumo à 
reuniâo magna do PSD, em Viseu. 
Uma coisa é certa. O lider 
madeirense nâo vai repetir a frase 
"quem quiser que me candidate" 
levada ao palco do Coliseu. Desta 
vez, préféré assistir de longe e nâo 
se envolver directamente. E alibis 
hâ muitos. O "futuro" da regiâo 
autônoma, a organizaçâo do 
congresso do PSD/Madeira, no 
Funchal, agendado para Março, e 
as eleiçôes legislativas regionais no 
final do ano. 

Ecologistas do 
Portugal o Espanha 
contra o TGV 
Projecto ferroviârio de alta velocidade é uma 

das medidas a anunciar por Aznar e Guterres 

na reuniâo de Salamanca 

Os ambientalistas que participaram 
na primeira cimeira ecologista 
ibérica, que decorreu no fim-de- 
semana em Salamanca (Espanha), 
querem que os governos português e 
espanhol recuem na decisâo de 
construir uma rede ferroviâria de alta 
velocidade (TGV). 
O elevado consumo energético e o 
impacte ambiental sâo as razôes 
apontadas para abdicar deste meio 
de transporte. O projecto de 
construçào de uma linha de comboio 
de alta velocidade entre Lisboa e 
Madrid faz parte da rede 
transeuropeia de transporte e terâ 
financiamento comunitârio. 
O traçado ainda nâo esta definido, 
mas este sera um dos pontos da 
agenda do encontro entre o ministro 
Jorge Coelho e o seu homôlogo 
espanhol na cimeira luso-espanhola, 
que se inicia amanhâ, em Salamanca. 
Para José Maria Galante, dos 

Ecologistas en Acciôn, o comboio de 
alta velocidade é um transporte 
"enormemente caro e corn grande 
impacte ambiental", além de exigir 
um consumo energético 
"disparatado", équivalente à energia 
necessâria para manter "uma cidade 
corn 50 mil habitantes". Ana Louro, 
da Confederaçâo Portuguesa das 
Associaçôes de Defesa do Ambiente, 
acrescenta que a opçâo passa pela 
melhoria das linhas jâ existentes, 
adaptando-as ao sistema pendular. 
No Manifesto Ecologista de 
Salamanca, assinado pelas duas 
plataformas, é ainda exigida a 
assinatura de um convénio entre 
Portugal e Espanha para protecçâo 
de espaços naturals comuns e defesa 
de espécies em risco, como o lobo e o 
lince ibéricos, bem como a renüncia 
ao piano hidrolôgico espanhol e o 
encerramento de todas as centrais 
nucleares de Espanha. 
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Espanhois gritam “ETA nâo” 
Cinquenta por cento dos espanhois sâo a favor de conversaçôes 
corn a ETA para pôr termo à vîolência, révéla uma sondagem 

Numa das maiores manifest a i, ôos de 
sempre em Espanha, mais de um 

I milhâo de pessoas concentrou-se no 
fim de semana passado nas ruas de 

I Madrid para exigir o fim dos 
assassinios politicos, na setjuència 

i de um novo atentado atribuido aos 
I separatistas bascos. lotîtes do 

Ministério do Interior calcularam 
g em 1,1 milhôes as pessoas que 

percorreram um trajecto de quase 
dois quilômetros, entre a Praça 
Colombo e as Portas do Sol. 
O desfile foi liderado pelo primeiro- 
ministro, José Maria Aznar, pelos 
antigos chefes do Governo Felipe 
Gonzalez, Adolfo Suarez e Leopoldo 
Calvo Sotelo, que transportavam um 
enorme cartaz onde podia ler-se: 
"Pela paz e pela liberdade. 
Terrorisme nâo!" 
Antes do inicio do desfile, Aznar 
declarou à imprensa que a luta 

' contra o terrorisme vai ser "longa, 
dura e dificil", mas que "tem de ser a 
luta de todos nos", acrescentando 
que a ETA vai continuar "a fazer 
sofrer" os espanhois. Todos os 

principais partidos politicos de 
Espanha estiveram representados na 
manifestaçâo, à excepçâo do Partido 
Nacionalista fiasco (PNV), que nos 
ùltimos meses tem vindo a ser 
criticado pelos laços que mantém 
corn a coligaçào basca Herri 
fiatasuna, ligada aos separatistas. A 
manifestaçâo foi organizada para ser 
silenciosa. Mas foram muitos os 
gritos que se ouviram contra a ETA 
e a sua decisâo de pôr fim à trégua, 
que terâ concretizado na passada 
sexta-feira corn um atentado corn 
um carro armadilhado de que 
resultou a morte de um tenente- 
coronel do exército. Pedro Blanco 

Garcia. 
Alguns manifestantes empunhavam 
cartazes onde se lia "ETA nâo" ou 
"Terrorismo = fascismo. Somos 
todos bascos", enquanto outros 
batiam palmas ritmicamente à 
medida que o desfile ia avançando. 
E, jâ nas Portas do Sol, foi possivel 
ouvir vârios gritos de "assassines, 
assassinosi", mas rapidamente a 
multidâo se remeteu ao silêncio que 
era a palavra de ordem da 
manifestaçâo. 
Jâ no final da manifestaçâo, o actor 
basco Imanol Arias leu um 
comunicado em que exigiu "a 
firmeza e a unidade de todos os 
partidos democrâticos" contra o 
terrorismo. "Corn a firmeza das 
nossas convicçôes, podemos dizer 
nâo à violêneia! Nâo ao terrorismo! 
Basta! Que parem corn as mortes!", 
disse, terminando corn um "Basta!", 
repetido em coro por toda a 
multidâo. Nâo se registaram 
incidentes, à excepçâo de uma 
discussào entre alguns 
manifestantes e um grupo de jovens 

de extrema-direita que exigiam o 
restabelecimento da pena de morte. 
A policia interveio para evitar que a 
altercaçâo degenerasse em 
confrontes fisicos. 
Também o diârio madrileno “Diario 
16” publicou uma sondagem, 
realizada no mesmo dia do atentado 
contra o militar, na quai 50 por 
cento dos espanhois se exprimiram 
a favor de conversaçôes corn a ETA 
para pôr termo à violêneia, 
enquanto 29,3 por cento preferem as 
medidas puramente policiais para 
acabar corn o conflito no Pais Basco. 
Um pouco mais de 20 por cento dos 
interrogados disseram nâo saber 
quai a melhor soluçâo e 0,5 
recusaram responder. 
Quanto à necessidade de o 
terrorismo ser um dos temas da 
prôxima campanha eleitoral, 46,3 
por cento dos interrogados 
afirmaram-se a favor, contra 40,5 
por cento que entendem que a 
questâo deve ficar à margem da 
campanha para as eleiçôes 
legislativas do dia 12 de Março. 
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ligaçôes aéreas entre 
ïlhas ebjecte de cencurse 
anuncia Governe Regienal 
A exploraçâo das ligaçôes aéreas 
entre as nove ilhas dos Açores, 
asseguradas em regime de monopôlio 
pela transportada regional SATA, vai 
ser objecto de concurso pùblico 
internacional, anunciou o Governo 
Regional. 
Como primeiro passo para a 
realizaçâo desse concurso, ainda sem 
qualquer data, o gabinete de Carlos 
César, présidente do Governo 
Regional, criou uma comissâo 
encarregada de définir as obrigaçôes 
de serviço pùblico a que ficarâ sujeito 
o vencedor. O novo ôrgâo, a que 
presidirâ o director Regional de 

Transportes e Comunicaçôes, 
integrarâ técnicos locals e do 
Instituto Nacional de Aviaçâo, 
competindo-lhe, também, a 
elaboraçâo do processo do concurso. 
As carreiras aéreas regulares entre as 
ilhas sâo garantidas pela SATA, uma 
empresa de capitals pùblicos que 
antes de 1974 pertencia a privados. 
Para a prestaçâo desses serviços a 
companhia, que opera nas linha 
regionais corn aviôes "ATP" e 
"Dornier", recebe financiamentos do 
Orçamento Regional que em 2000 
atingirâo 1,5 milhôes de contos (7,5 
milhôes de euros). 

Sâo Roque do Rico 
investe 580 mil contos 
em saneamento bâsico 
A Câmara Municipal de Sâo Roque 
do Pico vai investir este ano 580 mil 
contos (2,9 milhôes de euros) em 
obras de saneamento bâsico, 
informou o présidente da autarquia. 
Manuel Joaquim Costa. Estas obras, 
que ocupam 40 por cento do total do 
Piano de Actividades da autarquia 
para 2000, integram o inicio do 
abastecimento ao Lajido e a Santa 
Luzia, no valor de 98 mil contos (490 
mil euros) e abertura de um novo furo 
de captaçâo, corn um custo estimado 
em 60 mil contos (300 mil euros). O 
Piano da Câmara de Sâo Roque 
prevê, também, investimentos na rede 
viâria, nomeadamente repavimen- 
taçâo das vias municipals e de troços 
antigos em Santo Antonio e na 
Prainha. Inscreve para as areas 
culturais, desportivas e de ocupaçâo 
dos tempos livres dotaçôes que 
representam 11,5 por cento do valor 

global dos empreendimentos 
projectados. O présidente da 
autarquia garantiu "nâo existirem 
dificuldades financeiras", mas realçou 
"a necessidade da Câmara receber 
atempadamente os reembolsos dos 
investimentos previstos no âmbito 
dos II e III Quadros Comunitârios de 
Apoio". "A situaçâo financeira da 
autarquia é estâvel, tendo em conta 
que a sua capacidade de 
endividamento esta a 40 por cento do 
limite, corn empréstimos no valor de 
380 mil contos (1,9 milhôes de 
euros)", disse Manuel Joaquim Costa. 
Referiu, no entanto, que o Governo 
Regional e as autarquias dos Açores 
jâ deveriam ter chegado a um acordo 
relativamente ao problema do 
endividamento das Câmaras 
Municipals, para que possam 
aproveitar, da melhor forma, os 
prôximos fundos comunitârios. 
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Criada comissâo para 
preparar negociaçôes 

de acordo 
o Governo dos Açores anunciou a Lajes", revelou o gabinete do 
criaçào de uma comissâo integrada présidente do Governo, Carlos 
por responsâveis das Administraçôes César. O acordo que permite a 
Regionais e parceiros sociais para utilizaçâo da base açoriana por 
preparar a posiçâo do arquipélago forças norte-americanas prevê a sua 
nas negociaçôes de revisào do revisâo no ano em curso. A comissâo 
acordo das Lajes. A comissâo, criada criada pelo Governo Regional dos 
pelo Conselho do Governo Açores vai ser presidida pelo 
Regional, tem por objective secretârio Regional da Economia; 
"recensear as areas e preparar as integrando dez représentantes 
posiçôes estruturantes da Regiâo em governamentais e da Associaçào de 
futures negociaçôes de revisâo ou Municipios, Câmara de Comércio e 
aprofundamento do actual Acordo Industrie dos Açores, Federaçâo 
de Cooperaçâo e Defesa entre Agricole, comissâo de trabalhadores 
Portugal e os Estados Unidos das Lajes e associaçôes ambien- 
relativo à utilizaçâo da base das talistas da ilha Terceira. 

Catolicos de Angra querem 
Igreja envolvida aa 

melhoria social da regiâo 
o Conselho Diocesano de Pastoral 
(CDP) de Angra do Heroismo, Açores, 
defendeu a intervençâo da Igreja 
Catôlica na melhoria da situaçâo social 
na regiâo. 
Como estratégias de aeçâo, o CDP de 
Angra do Heroismo aponta para a 
necessidade de consciencializaçâo da 
missâo dos catolicos enquanto "co- 
transformadores de realidades terrenas 
em realidades mais humanas" e da sua 
participaçâo "na vida da Igreja em 
todas as suas instâneias de diâlogo". 
Reconhecendo a existência nas ilhas de 
"sinais de esperança", aquele ôrgâo da 
Diocese alertou, porém, para o carâcter 
"ambiguo" daqueles sinais. Numa 
mensagem emitida apôs a sua primeira 
reuniâo, o CDP sublinha que. 

"juntamente corn o progresse 
econômico, cresce a pobreza 
transformada em dependências 
viciosas de poderes pùblicos e/ou de 
boas vontades assistenciais nem 
sempre bem conduzidas". E, enquanto 
se desenvolve a consciência social e de 
cidadania "sente-se falta de 
oportunidades e de vontade de 
participaçâo da grandes franjas da 
populaçâo", alerta o documente 
produzido por um ôrgâo da Diocese de 
Angra do Heroismo que agrega clero e 
leigos. 
A primeira reuniâo do Conselho 
Diocesano Pastoral coincidiu corn as 
celebraçôes do dia da Diocese de 
Angra, associadas, este ano, às 
comemoraçôes do Jubileu de 2000. 

Autarca do Nordeste 
admite presidir à 
Associaçào de Municipios 
o présidente da Câmara Municipal 
do Nordeste, ilha de S.Miguel, 
admitiu a possibilidade de substituir 
o présidente da autarquia de Ponta 
Delgada, Manuel Arruda, na 
presidência da Associaçào de 
Municipios dos Açores (AMRAA). 
Em declaraçôes à Agência Lusa, 
José Carlos Carreiro (PSD) remeteu, 
porém, a decisâo para a reuniâo da 
Assembleia Intermunicipal da 
AMRAA que se realiza na segunda- 
feira na Câmara Municipal do 
Nordeste. A gestâo do présidente da 
Câmara Municipal de Ponta 

Delgada, Manuel Arruda (PSD), que 
deixa a AMRAA para participar na 
campanha para as eleiçôes regionais 
de Outubro, tem sido criticada pelos 
autarcas socialistas dos Açores. 
Além da eleiçâo dos ôrgâos da 
AMRAA, a Assembleia Intermu- 
nicipal vai votar o Piano e 
Orçamento da Associaçào para este 
ano e debater a questâo das receitas 
municipais, nomeadamente as 
cobranças de taxas pela ocupaçâo de 
espaços municipais a empresas 
prestadoras de serviços pùblicos ou 
privados e os alvarâs a empreiteiros. 
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Dias 12 e 13 de Fevereiro de 2000, 
dios de Sào Volentim, nôo percam a oportunidade de 
"viver e amar” cm CARMEN SILVA, a nossa fofurinha, e 
ainda a presença da voz do momento, Catarina Cardeal e o som TNT. 
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Por coincidência ou nâo, hâ duas 
semanas, tive oportunidade de 1er 
artigos sobre o mesmo tema, visto de 
perspectivas diferentes: “as 
oportunidades dadas aos jovens de 
hoje”. J.M.C., na sua coluna deste 
mesmo jornal, chama a atençâo para a 
sangria operada na juventude 
canadiana que, por nâo ser 
suficientemente aproveitada, acaba 
por pôr a render os sens créditos 
noutras paragens, permitindo assim 
que outros paises aproveitem 
capacidades e cérebros que o prôprio 
pais desperdiça. 
Uma aluna do Curso de Português de 
3° Ano escreve-me uma composiçâo, 
que mais nâo é do que um grito de 
révolta pelo facto de a sociedade 
canadiana tardar a reconhecer o 
mérito que os jovens têm e quâo 
vâlido poderâ ser o seu contributo 
para a construçâo deste pais, 
realçando a sua vertente 
multicultural. Chega mesmo a 
afirmar que ganha mais contornos de 
notoriedade a percentagem de jovens 
que abandona o ensino, aumentando 
as estatisticas do insucesso, do que 
aqueles que têm singrado em carreiras 
universitârias. Estou absolutamente 
de acordo. Embora o numéro dos 
segundos ainda seja incompa- 
ravelmente menor do que o de outros 
grupos étnicos, a verdade é que 
precisam cada vez mais que lhes dêem 
o lugar de destaque que merecem, a 
fim de que se sintam estimulados a 
prosseguir. Ao fim e ao cabo, é a estes 
que cabe a grande responsabilidade 
de libertar a nossa comunidade da 
imagem estereotipada de que somos 
um povo trabalhador, mas 
praticamente confinados a duas 
actividades: construçâo civil e 
limpeza. Sâo profissôes tâo dignas 
como qualquer outra, mas acabam 
por funcionar como certas étiquetas: 
uma vez postas, por muito que 
tentemos arrancâ-las, fica sempre um 
residuo indelével de cola. Esta retira- 
se corn um pouco de alcool ou 
acetona, a outra, caros jovens, cabe- 
vos a vos limpâ-la, e o ünico produto 

que résulta nâo esta à venda no 
mercado, mas dentro de cada um: é a 
vossa capacidade de triunfar e de se 
impor aos demais, numa atitude de 
orgulho, confiança e auto-estima, e 
nâo mais de quem olha para as raizes 
envergonhado e acha que, à partida, 
lhe negarâo o êxito destinado apenas 
aos mais afortunados. 
A prôpria natureza se encarrega de 
nos fornecer imagens que podem 
servir de metâfora. Jâ alguma vez 
observaram a beleza dos nenùfares 
rompendo corn toda a força por entre 
as âguas imundas e estagnadas dos 
pântanos? Nem por isso deixam de ser 
menos belos que as rosas criadas em 
estufas, às quais nâo faltou o 
tratamento e cuidado diârios. 
Shakespeare, mantém-se sempre 
actual : “Ser ou nâo ser”. Seremos 
aquilo que quisermos, bastando para 
tal que nos nâo faltem forças para 
acompanharmos a selecçâo darwinista 
em que todas as sociedades se vâo 
transformando: cada vez mais 
competitivas e onde apenas 
sobrevivem os melhores. Mas a 
verdade é que continua a haver lugar 
para eles. 
E deste tema que trata a Visâo n° 357. 
Vale a pena 1er o artigo “Jovens e 
Globais”, dedicado a uma amostra de 
vinte jovens portugueses, uma nova 
geraçâo de gestores, analistas, 
consultores, advogados e especialistas 
financeiros, que triunfam no 
estrangeiro, espalhados por Nova 
lorque, S. Paulo, Londres, Glasgow, 
Paris, Toulouse e Madrid. Formam a 
nata de uma nova linhagem (oriunda 
de um pais até hâ pouco sempre 
posicionado na cauda da Europa), que 
disputa os melhores lugares sobretudo 
na area de finanças e negôcios e dâ 
cartas aos naturais desses mesmos 
paises. Hâ bem poucos anos, esta 
mesma geraçâo foi apodada de 
“geraçâo rasca”, o que gerou, na época 
uma forte polémica. Considerando o 
quâo depreciativo é o adjectivo 
“rasca”, que désigna tudo quanto é 
reles e ordinârio, vemos agora como 
este grupo de jovens fez engolir a frase 

a quem a proferiu. Nâo foi certamente 
“desenrascando-se”, mas construindo 
uma nova imagem que passa pela 
afirmaçâo em carreiras, que lhes 
permite ombrear corn outros, de igual 
para igual. 
Muitos anos de ditadura e de atraso 
estrutural criaram em nos uma 
postura de servilismo e subserviência, 
que nâo se deve confundir corn 
humildade. Esta, em doses 
moderadas, fica sempre bem; as 
outras, se nâo as esconjurarmos, nâo 
aprenderemos nunca a olhar de 
frente, a fitarmos novos horizontes 
que traçâmos, mas que nâo nos 
atrevemos a atingir. A palavra 
ambiçâo aparece quase sempre 
conotada de forma negativa, porque 
associada, na maioria das vezes, a 
pessoas que nâo olham a meios para 
atingir os fins. Mas ambiçâo é 
também sinônimo de aspiraçâo e é 
nesse sentido que considero que todo 
o jovem deve ser ambicioso. Negâ-lo é 
o mesmo que aceitar estar disposto a 
acomodar-se e a nada fazer para 
alterar o estado das coisas. Partilho da 
opiniâo do escritor romântico 
brasileiro, José de Alencar, quando 
diz “é na idade da ambiçâo que se 
prova a têmpera dos homens”. Se os 
jovens de hoje, nâo souberem viver a 
idade da ambiçâo, hipotecarâo o seu 
futuro para sempre. 
Subvertam o belo poema de Florbela 

Espanca e em vez da palavra “poeta” 
escrevam: “Ser jovem é ter câ dentro 
um astro que flaineja / E ter garras e 
asas de condor / E ter fome e sede de 
Infinito! / E condensar o mundo num 
sô grito!”. Mas que este grito, até 
agora sempre de raiva e de révolta, se 
transforme num hino de coragem e 
luta, para que possam “dizê-lo, 
cantando a toda a gente” - Consegui! 
Esta luta résulta de um processo 
continuo: iniciado na célula familiar, 
trilha os bancos da escola, salta para a 
universidade para depois mergulhar 
no mercado de trabalho e se provar 
que se estâ à altura do que nos é 
exigido. 
E certo que, no caso da juventude 

luso-canadiana, muitas vezes falhou o 
primeiro patamar - a familia. Mas é 
demasiado cômodo justificar 
insucessos, tentando sempre 
encontrar culpas a montante, para de 
certo modo desculpar a nossa 
incapacidade de construir a jusante. 
Jâ que parti da imagem de um rio, 
este, quando desagua na foz, nâo é 
apenas resultado de um caudal 
formado a trinta quilômetros (leia-se 
anos) de distância, mas sim de outras 
âguas que a ele se foram 
incorporando, quer seja de pequenos 
afluentes ou de minùsculos ribeiros e 
riachos, que vâo aumentando o 
volume do seu leito. As âguas que 
transbordam para as margens, deixam 
os solos mais férteis e preparados para 
sementeiras mais fartas. 
O trabalho dos pioneiros pode 
comparar-se a um rio, incontrolâvel na 
sua fùria de desaguar na terra 
prometida. Galgando obstâculos, 
venceu a aspereza das frâguas 
juntando lâgrimas de dor e solidâo à 
torrente jâ formada. A sua passagem, 
deixou terrenos de aluviâo, prenhes 
de fertilidade, esperando apenas que 
as novas sementes sejam lançadas. 

Caros jovens, espero que tenham 
entendido esta linguagem figurada. 
As sementes, sois vos! O tempo urge e 
nâo se compadece corn hesitaçôes. 
Vamos a despontar altivas como 
hastes de trigo, sem medo do joio que 
se tente infiltrar. 
Alguém disse um dia, e estou a citar 
de cor, “ O passado foi nosso; o futuro 
nâo nos pertence”. Pois é, o passado 
foi nosso e tal como nas corridas de 
estafetas, é a nossa vez de passarmos o 
testemunho aos vindouros - os jovens. 
Agarrem-no bem, lembrem-se da 
parâbola dos talentos e ponham-no a 
render. Nâo o hipotequem, por favor! 

msâ 
^ Jà chegaram OS novos 

^ modelos de Outono e 

^ Inverno em pronto-a-vestir 

^ e caiçado para toda a 

^ familia. ^ 
C Temos muitos 
ilr atoalhados para a sua 

casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

^ Qualidade, baixos preços 

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

PORQUE O IMPREVISTO 
[ÂO TEM HORA MARCADA 

DANIEL FERNANDES 

Tome as ded.sôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Femandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
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MISSISSAUGA CONVENTION CENTRE 
apresenta 

Célébré no 
Mississauga 
Convention 
Centre sàbado, 
12 de Fevereiro, 
corn jantar e, 
domingOf dia 13, 
corn almoço o 
Valentine's Day, na 
companhia do popular 

en contra o espaço e o 
serviço ideais para as 
grandes festas. 

ODW OU 

Informaçôes e réservas pelas Telfs: 
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Ao palco onde decorria o espectàculo do Winterfest-2000, em 
Punta Cana, subiram dois jovens: ele, luso-canadiano e, ela, 
maltesa-canadiana. Perante Frank Alvarez e as centenas de 

présentes, o jovem disse à namorada: Will you marry me? 
A Christine, primeiro surpreendifla e, depois, 

mais que feliz, respondeu: Yes! 
O publico correspondeu com um grande aplauso e, Alvarez, 
entregou ao feliz e jovem casai, uma prenda de 100 dolares, 

oferta da Artnova Furniture Plus pois, o casai Silva, também 
estava presente. £ as nossas felicitaçôes, 

como nâo poderia deixar de ser. 

Curiosidades do 

Liz Rodrigues ofereceu um espectaculo fora de série em Punta Cana. 
O pùblico reconheceu os méritos de Liz, especialmente, um grupo de 
italianos que fez companhia a um 
casai português à nossa festa. Ficaram 
tâo entusiamados que contrataram de 
imediato a LIZ para uma grande festa 
em Toronto, num dos restaurantes de 
que sâo proprietârios. A festa é 
dedicada aos amantes do peixe e, 
seg^undo nos disseram, é a maior festa 
do género em Toronto, a Festa dos 
Pescadores. Liz Rodrigues, prosseg^e a 
sua caminhada certa ao encontro da 
carreira que merece. 

Cimeira: Guterres réfuta ideia de 
ajuda à pré-campanha de Aznar 

Antonio Guterres recusou a ideia de ter ajudado a 
pré-campanha eleitoral do lider do Partido Popular 
(PP) espanhol, José Maria Aznar, durante os dois 
dias de cimeira luso-espanhola. Apesar de no 
sâbado, numa reuniâo da Internacional Socialista 
ter subscrito uma moçâo de apoio a uma eventual 
vitôria do PSOE nas eleiçôes de 12 de Março 
proximo, por varias vezes terça-feira e quarta-feira, 
o primeiro-ministro português acabou por estar 
envolvido em sucessivos "banhos de multidâo" 
preparados pelo partido de Aznar, em Salamanca, 
^sempre que este saîa à rua. A situaçâo politica de 
Espanha foi mesmo um dos temas mais 
longamente abordados na conferência de imprensa 
que se seguiu ao final da cimeira luso-espanhola e 
José Maria Aznar nunca hesitou em atacar 

duramente os socialistas do seu pais, mesmo tendo 
ao seu lado o primeiro-ministro português, que 
preside à Internacional Socialista. Antonio 
Guterres justificou depois que importa separar o 
seu papel enquanto chefe do Governo português e 
de présidente da IS. "Tenho gosto em estar corn p 
meu amigo José Maria Aznar e em passear ao seu 
lado" pelas ruas de Salamanca, reagiu, antes de 
afirmar ter "a certeza" que o primeiro-ministro nâo 
lhe "levarâ a mal por no sâbado passado ter 
recebido em Sintra o secretârio-geral do PSOE, 
Joaquin Almunia". Antes, jâ o lider do PP espanhol 
tinha separado âguas corn os socialistas de 
Almunia e alertado para os riscos de um regresso 
dos comunistas ao Governo do seu pais. "Temos um 
projecto centrista, que cria empregos e melhorou o 
bem-estar dos espanhôis", disse, referindo-se aos 
alegados resultados dos seus ùltimos quatro anos 
de Governo. "Nas ultimas 48 horas, porém", 
segundo Aznar, "passaram-se na politica espanhola 
coisas extraordinârias". "Em menos de dois dias, o 
PSOE tentou fazer um pacto corn os 
independentistas da Catalunha e ofereceu o 
Governo de Espanha aos comunistas", denunciou, 
deixando as perguntas sobre "quai o programa dos 
socialistas e quai o candidato" à chefia do Governo 
de Madrid. Aznar também comentou corn dureza a 
ausência de condenaçào ao atentado de sexta-feira 
da ETA por parte do Partido Nacional fiasco 

(PNV), acusando-o de "ter um süêncio cùmplice 
corn o terrorismo", tendo mesmo chegado ao ponto 
de garantir que nâo farâ corn o PNV qualquer 
acordo no futuro. "A ETA jamais conseguirâ os 
seus objectives, jâ que ira ter pela frente milhôes de 
pessoas dispostas a sair para a rua", frisou, usando 
um torn de voz dramâtico. Antonio Guterres 
transmitiu "ao povo espanhol a total solidariedade 
e o complete empenhamento do Governo 
português" no combate ao terrorismo. "Actos desta 
natureza nâo se podem repetir e merecem o nosso 
repûdio, porque sâo totalmente inaceitâveis num 
pais democrâtico e moderne como a Espanha", 
acrescentou o primeiro-ministro português ainda 
em referêneia ao atentado da ETA, que provocou a 
morte de um militar, em Madrid. 

-ifi Ciubu W 
Amr, ^ ^ î ^ 
Casamento, fk J^; 
NegôciüseSaûdeS,,h^pJ " 

(416) 603-7755^:^y^ 
447|Bathurst St. (ao sul da College). 

Nenhum problema, 
quer ele seja 

grande ou 
pequeno, 
fica por 
resolver. 
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OArquipélago da Madeira é- 
nos apresentado geogra- 
ficamente como sendo 
constituido pela Ilha da 

Madeira e do Porto Santo, pelos Ilhéus 
Désertas, (Grande Bugio, Châo) e 
Selvagens (Grande, Pitào Grande e 
Pitào pequeno) tendo hoje como 
Capital a cidade do Funchal. 
A natureza destas Ilhas é vulcânica e 
as altitudes variam entre 1816 metros 
no Pico Ruivo de Santana e 517 metros 
em Porto Santo. 
Apesar da maior altitude se encontrar 
no centro da Ilha da Madeira e o seu 
relevo ser bastante acidentado, as suas 
encostas prolongam-se até se 
espraiarem junto ao mar podendo 
encontrar-se algumas formaçôes 
planâlticas entre os 1400 e os 1600 
metros. 
A composiçâo do solo da Ilha inclui 
determinados materials designados - 
eruptivos- tais como os tofos, cinzas 
escôrias e lâpilis bem como outros de 
origem basâltica. 
Na descida até à encosta, aparecem 
vales e crateras prôprias da estrutura 
vulcânica em que se encontram. 
As Ribeiras que estâo incluidas na 
rede hidrogrâfica, corn fortes 
inclinaçôes descem as encosta até 
nivel do mar. 
Os ventos Alisios sâo uma presença 
constante e que influenciam 
decisivamente o clima da Ilha, que 
tem temperaturas médias entre 15 
graus centigrados e 22 no mês de 
Agosto. 
A precipitaçâo concentra-se mais no 

Outono e no Inverno. É mais fraca no 
Verâo, sentindo-se mais forte na 
vertente Norte dada a sua exposiçâo 
aos ventos. 
Possui uma flora forte e variada, tendo 
vindo a ser enriquecida gradualmente 
desde os primeiros anos de 
permanência portuguesa. 
Laranjas, mandarinas, maracujâs. 

abacates, pamplumossas, anônas, 
figos, maçâs, goiabas, pêssegos, cerejas 
tabaibos, mangas, pitangas, 
magnolias, azaleas, bananeiras e 
hibiscos, sâo apenas algumas das 
muitas espécies que se introduziram 
na Madeira e que ainda hoje se 
cultivam em ôptimas condiçôes. 
As jâ referidas videiras que produzem 

varias castas, de que o Vinho da 
Madeira é o mais conhecido e rico, 
contam-se entre os êxitos obtidos neste 
capitulo. 
Procurarei dedicar uma ou mais 
crônicas acerca deste aspecto pois a 
sua vastidâo e interesse assim o 
justificam. 
Recordo que hâ pouco tempo a 

Madeira foi incluida nas terras 
consideradas Patrimônio Mundial 
dada a sua peculiaridade e aspectos 
raros nâo sô no que diz respeito à 
fauna e flora mas também pelas 
restantes particularidades sociais, 
culturais etnogrâficas, paisagisticas, 
ambientais, arquitetônicas, arqueolô- 
gicas e outras. 

Por: 
Nuno 

Miller 

Algumas espécies sâo ûnicas no 
Mundo e têm interesse nâo sô como 
beleza natural de que o Turismo dâ 
conta, mas também despertam a 
atençâo de investigadores de vârios 
dominios cientificos. 
Todas estas circunstâncias concorrem 
no sentido de ajudar a tornar a 
Madeira num paraiso natural 
admiravel chamado por todos de - 
Pérola do Atlântico-. 
A Ilha desde logo apresentou 
excelentes recursos naturais que, 
como se veio a verificar, foram 
devidamente conservados, ampliados 
e melhorados, devidamente 
optimizados ao longo dos tempos, 
adquirindo valores bastante 
sigificativos no contexto do conjunto 
da produtividade do pais e em alguns 
casos mesmo superior aos congénères 
continentais admitindo a 
proporcioncilidade dos recursos e o 
facto da sua insularidade. 
Veja-se por exemplo, os valores que 
conseguiram atingir no piano da sua 
contribuiçâo para a balança comercial 
e as exportaçôes ao longo dos anos e o 
peso que o seu turismo tem no 
contexto da economia nacional. 
Observaremos aspectos culturais da 
Madeira nas prôximas crônicas onde 
encontraremos por certo uma riqueza 
capaz de ombrear corn toda a sua 
magnificência natural. 

transferência dos 30 milhôes de 
marcos e um porta-voz de Helmut 
Kohl considerou mesmo as alegaçôes 
de mera campanha. 
O antigo chanceler, em declaraçâo 
tornada püblica pelo seu porta-voz, 
desmentiu categoricamente estas 
revelaçôes, considerando-as como 
"apelo à morte politica". Entretanto, o 
tesoureiro de Kohl suicidou-se a 
semana passada, presumivelmente por 
nâo aguentar a questâo em torno de 
Helmut Kohl. 

Kohl mantém segredo sobre 
identiflGoçâo dos doadores 
France e AZD denunciam 
evèntual pagamento de 
Mitterrand para a reeleiçâo 
do chanceler 

Um porta-voz de Helmut Kohl 
desmentiu formalmente que o antigo 
chanceler esteja decidido a revelar os 
nomes dos doadores do seu partido, a 
Uniâo Cristâ Democrâtica (CDU). De 
acordo corn o porta-voz, as 
informaçôes segundo as quais Kohl 
estaria disposto a identificar os 
doadores sâo "falsas e nâo passam de 
pura invençâo" e nâo foram 
difundidas nem pelo antigo chanceler 
nëm em seu nome. 
A declaraçâo, atribuida a Kohl, fora 
publicada horas antes pelo grupo 
parlamentar da CDU no parlamento 
regional de Berlim e aparecera mesmo 

em rodapé na NTV, cadeia alemâ de 
informaçâo continua, para além de ter 
chegado às agências noticiosas em 
forma de fax. De acordo corn a 
contestada declaraçâo, Kohl estaria 
disposto a revelar os nomes dos 
doadores secretos a uma comissâo 
composta por "personalidades de alto 
nivel", de forma a acabar corn as 
acusaçôes de que as decisôes do seu 
Governo foram compradas. "Estou 
agradecido aos doadores que 
concordaram livremente corn este 
processo para acabar corn as 
especulaçôes. Estâo a ajudar-me no 
meu dever de esclarecer as questôes", 
afirmava o texto atribuido a Kohl. O 
mesmo texto adiantava que Kohl 
revelaria os nomes a uma comissâo 
constituida pelo Présidente alemâo, 
Johannes Rau (SPD), pelo présidente 
do Bundestag (câmara baixa do 

Parlamento), Wolfgang Thierse (SPD), 
pelo antigo chefs de Estado Roman 
Herzog (CDU) e pelo vice-presidente 
do Tribunal Constitucional federal, 
Hans-Juergen Papier. O texto foi 
conhecido horas depois da cadeia de 
televisâo alemâ ARD revelar que o 
Governo de François Mitterrand terâ 
pago 30 milhôes de marcos (très 
milhôes de contos) para garantir a 
reeleiçâo do chanceler em 1994. De 
acordo corn a ARD, o dinheiro foi 
transferido como parte de um 
eventual suborno - totalizando 85 
milhôes de marcos - pago pela 
empresa francesa Elf-Aquitaine pela 
compra, em 1992, da refinaria Leuna 
da ex-RDA. Estes subornos têm sido 
objecto de investigaçâo na Suiça e em 
França. A ARD sublinhou que nâo 
existe qualquer prova de que o antigo 
chanceler tivesse conhecimento da 
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A jovem NÉLIA, nascida nos 
Açores e radicada nos EUA, foi 
uma das grandes "culpadas" do 

êxito artistico do Winterfest- 
2000, em Punta Cana. Ela é 

divertida e simpâtica no 
convivio do dia-a-dia e, no palco, 

tern fogo no corpo... Nélia deu 
espectâculos cheios de ritmo -no 

corpo e nas cantigas- pondo os 
présentes de pé e "cantarolando" 

com ela. Nélia é uma chama 
viva onde quer que actue. 

ueceu" tanto o palco como o 
Sol que radiosamente nos 

acompanhou dia-apôs-dia... 

No fîm de uma das actuaçôes de NÉLIA nâo 
resistimos à tentaçâo de cUzer ao pùblico présente: 
“A Nélia além de ter o “diabo” no corpo, tem mn 
corpo do diabo, nâo acham?” Todos concordaram! 
Como podem ver pelas fotos nâo dissemos nada de 
anormal e, o pûblico présente, nâo resistindo ao seu 
encanto e ritmo, pôs-se de pé e participou na 
“loucura” da festa que ela lhes oferecia. Nélia nasceu 
para encher o palco de mûsica, cantigas e aquele 
veneno bom que sô certas artistas sabem espalhar. 

Céline Dion 

Céline Dion, acompanhada de seu marido René Angelil, anunciou que se 
encontra grâvida. A cantora canadiana que acaba de completax 33 
primaveras, anunciou que no final do Verâo 2000 vai ser mamâ de filhos 
gémeos. Em 1999, Céline abandonou a carreira devido a doenca de seu 
marido e, também, na espectativa de realizar o seu maior sonho. Ser mâe! 
A natureza foi-lhe benéfica. René Angelil e Céline Dion vâo receber a 
"cegonha" com um par de bébés. Como diz a sabedoria popular: Nâo hâ 
fome que nâo dê em fartura! Sera que vamos ter o Duo René & Céline? 

Constituiu um grande êxito a festa de 12o. aniversârio de carreira artistica do 
consagrado Tony Carreira, no Olympia de Paris/Bruno Coquatrix. 
Tony Carreira canton 20 temas do seu repertôrio e o pùblico que encheu o 
recinto, nâo se cansou de o aplaudir e de cantar corn ele grandes êxitos, tais 
como "Tudo por Tudo", "Teu Amor Secreto", "A Minha Velha Guitarra" e " 
Morena Bonita",.. 
Fernanda, sua mulher, que hâ cerca de très meses lhe deu o terceiro filho, a 
pequenita Sara, era, no final, uma mulher feliz. Tony, junto delà, exclamou: "O 
meu grande suceso é a minha familia". Na fotografia, no final do espectâculo 
do Olympia de Paris, Tony Carreira abraça os filhos Micael e David, tendo ao 
lado a sua mulher Fernanda. Uma familia feliz e de sucesso. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMACÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 

L J 
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SitMPMWS. 
Os Palhaços sâo a alegria da pequenada e, porque nâo, dos graùdos. 
No Winterfest-2000, dois Palhaços estiveram présentes tal como no ano 
anterior. Valdemar e Adélia Mejdoubi. Um par de simpâticos cidadâos que, 
ao mudarem de "farpela", se transformam no bom sentido de nos divertirem 
corn as suas parodias, graças e pantominices. Desta feita tiveram ainda a 
colaboraçâo do John Santos que nâo desmereceu a confiança... 
Se O Valdemar é um profissional no verdadeiro sentido do termo, 
apresentador, mùsico, cantor, locutor e palhaço, portanto nâo 
surpreendendo as suas actuaçôes, o mesmo nâo poderemos dizer da Adélia, 
que outros afazeres a retiraram dos palcos, mas que mantém a fibra, o 
azougue, a alegria e o "descaramento" de quem nasceu sô para aquilo. E pena 
que a Adélia e o Valdemar, nâo actuem mais vezes. Deviam pôr um prato 
especial no Lisboa-à-Noite, chamado "Pintado-à-Maneira" e apenas por 10 
"palhaços"! Parabéns! 

Jülio Isidro deu os primeiros passos na Televisâo do Estado nos anos 
60. Acaba de realizar a festa dos 40 anos de apresentador televisivo e, 
sempre, na RTP. Jülio Isidro é um comunicador por natureza. Embora 
feliz corn a efeméride e também corn tudo o que de bom lhe 
proporcionou a profissâo televisiva, que o afastou do curso de 
engenharia, lamenta que a televisâo nâo ame quem a ama na mesma 
proporçâo. A injustiça e a marginalizaçâo campeiam no seio das 
Estaçôes Televisivas. Jülio Isidro, que jâ passou a chamada "meia-vida" 
casou hâ pouco mais de um ano e é pai de uma linda menina, a 
Mariana Isidro. 
Um comunicador talentoso e um papa "babado". Câ de longe, um 
abraço solidârio e de felicitaçôes ao Jülio Isidro. 

Eva Herdg 
brincadeir 
nâo profbiilÂ' 
A top-model Eva Herzigova tem 
novo amor. Hâ sempre um 
jovem desconhecido que espera 
por... EVA! 
Como duas crianças 
brincalhonas, Eva e o namorado 
divertiram-se na praia corn o 

maior dos 
à-vontades e, por vezes, ele 

Tapalni 
agarrar. Mas, por vontade 
viu-se atrapî^ado para a 

prôpria, ela deixava-se 
apanhar e... bom, depois, eles 
é que sabem! 
As areias de Saint-Barthélemy 
é que podem também 
"testemunhar" as brincadeiras 
dos dois enamorados. A 
menina que se "fez" à custa 
das campanhas do 
Wonderbra e da sua beleza 
natural, "despachou" o seu 
primeiro marido, o mùsico 
Tico Torres e, é agora, mais 
feliz corn um desconheciso 
namorado que sabe brincar e 
a seduz. 

MMNDETTA 
TELECOMMUNirATTONS INf * . . 4* TELECOMMUNICATIONS INC. 

42^ para Portugal-® 

Contmerite, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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0 caso do assassfnio da menina Farah Khan 
Pai e madrasta suspeitos 
de ter assassinado Farah 
Khan 

O casai acusado de ter morto e 
esquartejado uma criança de cinco 
anos, foi detido pela policia a semana 
passada quando os detectives 
encontraram a cabeça de Farah Khan, 
junto da margem do rio Humber. 
Embora o casai nâo seja muito parecido 
com o esboço que foi publicado pela 

policia, sabe-se que se trata do pai, 
Muhammad Khan, 36 anos, e da 
madastra, Kaneez Fatima, 45 anos, de 
Farah. Muhammad e Kaneez vao ficar 
detidos até o dia 4 de Fevereiro, dia em 
que Farah faria seis anos e no qual se 
apresentarào em tribunal. A cabeça de 
Farah foi levada para o necrotério para 
testes e exames que possam determinar 
as causas de morte ou algum indice de 
violência. As autoridades ainda nâo 
revelaram o resultado da autopsia feita 
à cabeça de Farah, no entanto revelou 
que os membros indicam sinais de 
violência e espancamento. A policia 
continua a procurar o tronco de Farah, 
sem o quai talvez nunca se consiga 
determinar exactamente a causa da 
morte da pequenina. Porém, as 
autoridades nâo se mostram muito 
optimistas quanto a este ultimo aspecto, 
uma vez que o torso pode ter ficado 
exposto à luz do dia e ao contacto de 
outros animais ou se for encontrado 
poderâ estar jâ em estado muito 
avançado de decomposiçâo. Os testes 
de DNA apontavam para origem sul 
asiâtica, sabendo-se agora que Farah 
era paquistanesa. 

Pal de Farah casou por 
interesse 

Muhammad Khan, o pai e presumivel 
assassinio de Farah Khan, terâ casado 
corn Kaneez Fatima, nove anos mais 
velha do que ele, por motivos de 
interesse e pela possibilidade de poder 

viver no Canadâ, uma vez que Kaneez é 
cidadâ canadiana desde 1988. Kaneez 
Fatima encontrava-se a viver no 
Paquistâo desde o inicio da década de 
90, apôs ter saido de um primeiro 
casamento de violência e vivido num 
centro de abrigo para mulheres. 
Um amigo do casai, Ahmad, informou 
os meios de comunicaçâo social que 
Muhammad, enquanto vivia no 
Paquistâo, era uma pessoa de bom 
carâcter, corn uma extraordinâria 
personalidade. No entanto, informou 
que também o casamento entre 
Muhammad e Kaneez foi realizado por 
interesse, pois Muhammad nunca 
escondeu o desejo de emigrar e 
demonstrou interesse, simplesmente, 
pela cidadania canadiana de Kaneez. 
Segundo algumas pessoas que 
conhecem o casai, em 1997, ano em que 
Muhammad e Kaneez casaram, as 
autoridades em Islamabad ficaram 
preocupadas corn o facto de o 
casamento ser um de interesse, nâo 
obstante ser comum no Paquistâo, uma 
vez que se desconhecia quem tinha a 
custôdia de Farah. Ahmad disse ainda 
que a mâe de Farah a abandonou 
quando esta tinha somente quatro 
meses e o pai entregou-a aos cuidados 
de um tio e restante familia. 

Mâe de Farah recebeu a 
noticia do assassinato 
esta semana 

A mâe de Farah Khan deve ter recebido 
a noticia de que a filha de cinco anos 
tinha sido assassinada e esquartejada, 
apenas no inicio desta semana. O alto 
comissârio do Canadâ em Islamabad 
disse que as autoridades paquistanesas 
confirmaram a noticia de terem 
localizado a mâe de Farah e informado 
sobre a morte da filha e dos 
presumiveis responsâveis. As 
autoridades canadianas informaram 
que deve ter sido dificil localizar a mâe, 
devido ao facto de esta viver numa zona 
fronteiriça corn a India, a 140 kms de 
Lahore. No entanto, desconhecem os 
detalhes, uma vez que apenas se 

■mantêm informados sobre cidadâos 
canadianos. 
Porém, hâ também a possibilidade de 
um outro sector do governo 
Paquistanês ter actuado sob a 
informaçâo vinda do Canadâ, sem 
terem avisado a policia para a situaçâo. 
O assassinate de Farah nâo tem sido 
muito publicado no Paquistâo, apenas 
alguns diârios paquistaneses em lingua 
inglesa mencionaram o ocorrido sem 
contudo terem dado relativa 
importâneia e uma vez que nesta cidade 
de um milhâo de pessoas, nâo haver 
nenhum diârio local em paquistanês. 
Entretanto, à hora de encerramento 
desta ediçâo, a policia dava mais uma 
conferêneia de imprensa sobre o 
funeral de Farah. Os detectives que 
cuidam do caso informaram que a 
situaçâo poderâ levar ainda duas a très 

semanas a ser resolvida, uma vez que 
vârios factures que tem que ser 
considerados. O primeiro é o de 
respeitar o desejo da familia em relaçâo 
ao funeral de Farah, pois hâ que ter em 
conta as crenças religiosas e culturais 
dos paquistaneses. A policia informou 
que quanto a este aspecto vai também 
sondar a comunidade sul asiâtica para 
ter uma melhor ideia sobre os rituais da 
sociedade. O segundo aspecto que 
preocupa os detectives é o aspecto legal, 
pois nâo se sabe ao certo se a mâe de 
Farah teria realmente abandonado a 
filha e desistido da sua custôdia. Caso 
a versâo de o pai ser o ùnico corn direito 
à filha ser mentira, entâo o desejo da 
mâe tem que ser respeitado. O outro 
aspecto legal envolta da questâo do 
funeral estâ directamente ligado ao pai, 
uma vez que este pode demonstrar 
algum desejo em como procéder ao 
funeral de Farah; caso nâo tenha, as 
autoridades têm que redigir um 
documento legal que serâ assinado por 
Muhammad para provar que nâo tem 
nenhum interesse no funeral da filha. 
Os detectives nâo sabem ainda quando 
vâo entregar os restos mortais para o 
funeral jâ que a investigaçâo ainda nâo 
estâ concluida. O ùltimo aspecto, estâ 
ainda ligado â mâe de Farah, uma vez 
que esta demonstrou intéressé em 
querer vir ao Canadâ para o funeral da 
filha. A policia crê que esta tenha 
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Patk Apartamenti onde 
moravam o pal e a 
madrasta doFarah 

quando foram 
encontrados mais 

restos mortais. 
Em Dezembro: 
Encontram membros de 
corpo de criança em 3 
sacos de piàstico 

Ontario 

algumas dificuldades financeiras, no 
entanto, jâ foi providenciada ajuda para 
que se possa deslocar ao pais o mais 
râpido possivel. Os detectives 
concluiram a conferêneia de imprensa 
sob a nota de que a investigaçâo ainda 
nâo estâ perto de ficar compléta, mas 
têm esperança de poder vir a resolver o 
mistério e encontrar o tronco de Farah 
para determinar as causas de morte da 
menina e para que esta possa descansar, 
finalmente em paz. 
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ERVANÂRIA VrrÔRIA inc, 
PRODUTOS NATUR/tlS E MEDICIN/t HOhÆOŸÂTlCA 

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

\iarijiic uma entreinsta coin o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd corn uniitos anos de experiêcia, 
que o poderâ ajudar na süluçûo dos sens probleiisas. 
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Françæ 70 jornalistas 
mortos em 1999 

A Associaçâo mundial de jornais, AMJ, informou que 70 jornalistas e 
outros trabalhadores dos "media" foram mortos no exercicio da sua 
profissâo em 1999, em 19 paises. De acordo corn a AMJ, este total de 
vitimas é o mais elevado registado desde 1994, quando 73 profissionais 
da comunicaçâo social perderam a vida em serviço. Em 1998, recorda a 
associaçâo, foram mortos 28 jornalistas, 26 em 1996 e 51 em 1995. "As 
guerras foram responsâveis por um grande numéro de mortes no ano 
passado, mas, em numerosos pontos do globo, jornalistas foram 
assassinados por causa dos seus artigos e das suas investigaçôes", 
declarou o director gérai da AMJ, Timothy Balding. A Jugoslavia é o pais 
que apresenta o balanço mais pesado : 18 jornalistas morreram nos 
bombardeamentos, pelos aviôes da NATO, das instalaçôes da televisâo 
sérvia e da embaixada chinesa. A AMJ représenta 17 000 jornais e 
agrupa 63 associaçôes nacionais de editores e directores de jornais de 93 
paises, 17 agências noticiosas e sete organizaçôes regionais de imprensa. 

Pinochet: juiz britânico adia 
decisâo sobre recursos 

O juiz Maurice Kay do Supremo 
Tribunal de Justiça de Londres 
suspendeu a audiência relative à 
apreciaçâo dos recursos visando impedir 
ou retarder a eventual libertaçâo pelo 
Governo britânico do ex-ditador chileno 
Augusto Pinochet. A sessào, iniciada na 
manhâ de quarta-feira, foi interrompida 
e prosseguirâ na manhâ de quintaTeira, 
tendo o juiz présidente anunciado que a 
decisâo final do tribunal nâo deve ser 
esperada antes de sexta-feira ou mesmo 
da prôxima segunda-feira. O magistrado 
deve decidir se os recursos interpostos 
pela Bélgica e por seis organizaçôes de defesa dos direitos humanos, entre 
as quais a Amnistia Internacional, podem ou nâo ser examinados na sua 
essência pelo Supremo Tribunal. Os recursos pôem em causa o 
procedimcnto seguido pelo ministro britânico do Interior, Jack Straw, 
que anunciou estar inclinado para negar provimento ao pedido de 
extradiçâo do general e senador vitalicio chileno, alegando corn razôes 
ligadas à alegada saûde precâria de Pinochet, conforme atestou um 
relatôrio médico. A audiência sera retomada quinta-feira corn as 
intervençôes dos advogados représentantes da Bélgica e das organizaçôes 
internacionais, em resposta aos argumentos do représentante do 
ministério britânico do Interior, Jonathan Sumption. 

Internet no loceil de 
trabalho: Empresa britânica 
desenvolve software espiâo 

A companhia britânica JSB software anunciou uma explosâo de vendas 
graças à procura da aplicaçâo que arquitectou para permitir às empresas 
controlar os funcionârios que navegam na Internet durante as horas de 
serviço. O programa. Corporate Internet Access Control (CIAC), permite 
às administraçôes fiscalizar os endereços visitados, corn vista a evitar 
eventuais perdas de produtividade. Um porta-voz da JSB, Torn Moriarty, 
indicou que metade do tempo gasto no local de trabalho em incursôes 
pela Internet nâo tem relaçào corn a actividade profissional do 
empregado. A JSB indicou que o seu volume de negôcios cresceu 86 por 
cento no primeiro semestre do exercicio fiscal que terminou no final de 
Novembro de 1999, situando-se na altura nos 1,080 milhôes de contos. 
Segundo um comunicado da empresa, o mercado das aplicaçôes para 
controlo do acesso à rede mundial nas empresas continua a registar um 
crescimento dinâmico, em consequência do impacto da Internet na 
produtividade, ocupaçâo de redes de comunicaçôes e na segurança 
interna dos sistemas informâticos. 

Morreu Anne Hébert, 
figura de proa da 
literatura do Quebeque 
A escritora Anne Hébert, uma das 
figuras de proa da literatura do 
Quebeque, Canadâ, morreu, sâbado, 
em Montreal, na sequência de um 
cancro nos ossos, segundo fonte 
hospitalar. Romancista, dramaturga e 
acima de tudo poétisa, Anne Hébert 
coleccionou prémios literârios tanto 
no Quebeque como em França, onde 
viveu durante 30 anos, em Paris. 
Nascida a 01 de Agosto de 1916 numa 
pequena aldeia perto do Quebeque, 
publicou os seus primeiros poemas em 
periôdicos, antes de publicar uma 
primeira colectânea intitulada "Les 
songes en équilibre", em 1942. A sua 
prosa dâ indicaçôes da sua solidâo e 
de um espirito sufocado no seio da 
familia ou da sociedade. Esta angùstia 
transparece nomeadamente em "Le 
torrent", recolha de novelas publicada 
em 1950, ou em "Les Chambres de 
bois", em 1958. 
Entre as suas muitas obras, uma das 
mais populares é "Kamouraska" 
(1970), levada para o cinema por 
Claude Jutras. Em 1982 "Les Fous de 
Bassan", uma obra também 
transpostada para o cinema, outorgou 
o prémio Femina a esta mulher 
discreta e jâ coroada duas vezes corn o 

Aime Hébert 
Les fous 
de Bassan 

prémio do Governador do Canadâ, 
em 1960 e 1975. Hâ alguns meses, de 
regresso à cidade de Montreal, Anne 
Hébert, adoeceu depois de terminar o 
seu ultimo romance "Un habit de 
lumière". 
O primeiro-ministro do Quebeque 
Lucien Bouchard exprimiu num 
comunicado divulgado sâbado a sua 
tristeza corn a partida desta "mulher 
intensa, discreta e nobre". 

OFEREÇA A PESSOA AMADA UM FIM DE SEMANA ROMANTICO E INESQUECfVEL 

Toronto - BILHETES À VENDA - Hamilton 
Novo Brasil e Portugal Mix Video Europa e Alves Meat 
Tel: (416) 536-2362 Tel:l-905-528-9498 

Domingo, 1 3 Fevereiro, 
em Hamilton, 
no St. Elizabeth Hall 
às 13:00 horas, 
corn delicioso almoço, seguindo-se variedades corn o 

Conjunto Starlight, Elizabeth Novo e Lucas & Maiheus 

apresenta 
um grandiose espectàculo no dia dos namorados corn 

Sâbado 12 de Fevereiro, em 
Toronto, 

no Ukrainian Hail 
às 6:00pm 

com deiiciosojantar 
seguindo-se actuaçôes de 

Shawn Fernandes, 
Eiizabeth Novo e 

Lucas é& Maiheus 
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Dieta dos Incas 
era medicinal 

Frutos do mar, sopas e bebidas à 
base de ervas medicinais 
compunham a alimentaçâo dos 
antigos Incas, para quem a 
gastronomia era uma forma de 
harmonia corn a natureza, révéla 
um estudo cientifico. A âgua, pelo 
contrario, era entendida como 
fonte de problemas e estava banida 
da dieta dos Incas. Fruto de uma 
procura na tradiçâo oral, o estudo 
publicado em Dezembro e intitulado 
«Cozinha das naçôes confederadas do 
Tawantinsuyo», do andino Francisco 
Calderon Quillaputa, apresenta uma 
visâo original dos «mestres do sol». 
Tawantinsuyo era o nome dado ao 
grande império inca que, antes da 
chegada dos conquistadores 
espanhôis, ocupava os actuais 
territôrios da Colombia, Equador, 
Peril, Bolivia e o norte do Chile. 
«Para os Incas, a alimentaçâo é 
medicina, porque é um sinal de boa 
saùde, de bem-estar e de 
tranquilidade social», escreve 
Calderon Quillaputa. Primeiro 
dogma; a âgua estava banida. O Inca 
considerava-a um veneno, um ponto 
de cultura de todos os tipos de 
parasitas. Foi entâo substituida pela 
azwa, uma bebida à base de milho, 
que cada um tinha de consumir um 
litro por dia. «O azwa desempenhou 

um papel muito importante porque 
permitia controlar a peste e outras 
contaminaçôes epidérmicas e lavar o 
estômago, facilitando a assimilaçâo 
dos alimentos», explicou. Os anciâos 
sul-americanos faziam também sopas 
à base de frutos do mar e de visceras 
de peixe, capazes de aumentar as 
funçôes reprodutoras. As sopas 
(chupes) eram compostas por leite, 
ovos, batatas, ervas aromâticas e 
continham um elevado teor calôrico, 
sendo o prato principal da dieta 
alimentar. «A chupe favorecia o 
fornecimento de calorias e proteinas, 
contrariamente ao tradicional prato 
de sopa ocidental, servido como 
primeiro prato, tornando mais diflcil 
a digestâo dos alimentos seguintes», 
concluiu. O livro nâo termina sem 
uma mençâo à folha de coca, cuja 
mastigaçâo, ainda hoje, é considerada 
preventiva de doenças graves e 
problemas de mâ nutriçâo. 

Alimentacao 
mediterranica é a 
melhor do mundo. 

Cientistas recomendam corte 
radical na gordura 

A adopçâo da dieta mediterrânica 
pelos norte-americanos, europeus do 
norte e leste, e outros povos, foi 
recomendada no sâbado por um 
grupo de cientistas em Londres. Esta 
dieta previne a diabetes, doenças 
cardiovasculares, envelhecimento 
précoce, cancro e morte prematura. 
Reunidos na Real Universidade de 
Medicina da capital britânica, 
clinicos e investigadores dos dois 
lados do Atlântico debruçaram-se 
durante os dois ùltimos dias sobre a 
relaçâo entre o regime de alimentaçâo 
e a eclosâo de doenças crônicas, pelo 
que recomendaram um corte radical 
na gordura, especialmente a saturada. 

Transplante de 
mâos e antebraçes 
Uma équipa internacior 
médicos efectuou, pela ptimeira voz 
na histôria da cirurgia, um 
transplante de duas mâos e parle 
inferior dos antebraços. A operaqâo 
foi efectuada na quinta-feira,pass^a 
num homem francos de 33 arms, 
cujas mâos foram amputadas em 
1996, na sequência de ferîmentos 
provocados por uma explosâo. Uma 
équipa de 50 pessoas, entre as quais 
18 cirurgiôes, dirigida pelo 
professor Jean-Michel IDubcrnard, 
chefe da cirurgia de transplantes no 
hospital Eduard-Herriot, na cidade 
de Lyon, em França, efectuou esta 
operaçâo que demorou J7 horas, 
referiu um comunicado di^ hospital. 
Estes transplantes, denominados 
compostos, por envolvercrn mais do 
que um ôrgâo, pele, lartérias, 
téndôes, mùsculos e nervq^ «abrem 

tlmajT elsperança enorme para 
i|lill^ares; de pessoas privadas de 
^e^brol», especificou o cirurgiâo. 
A Hécïlica de imunossupressâo 
ùtiJizad^ no primeiro transplante de 
uma sô mào, em Setembro de 1998, 
f(j^ usada nesta^^tcrvençâo. Esta 
técnica associé quatre das mais 
poderosas / - substâneias 
imunoasupressorâs. O doente 
encontra-se ainda hoje em estado 
estâvel satisfatôrio. Um homem 
neozelandês, a quem Dubernard e a 
sua équipa internacional 
efectuaram, em 1998, o transplante 
de uma mâo, também numa estreia 
mundial, nâo apresentou qualquer 
sinal de rejeiçâo. O transplantado 
recuperou a sensibilidade dâ nova 
mâo 4c à ponta dos dedos, sentindo 
progress ivamente o calor e o frio, e 
pressas ligeiras ou fortes. 

-ijïïJi LUlLLü- ÜLL 

Um peixe fossilizado corn 400 
milhôes de anos, descoberto 
recentemente perto de uma barragem 
australiana, poderâ ser um dos 
"parentes" mais antigos da espécie 
humana, de acordo corn cientistas do 
Museu Australiano. 
Alex Ritchie, investigador do museu, 
explicou que a caixa craniana do 
animal - o primeiro do género a ser 
encontrado em boas condiçôes de 
conservaçâo - apresenta um 
pedünculo ligando o cérebro e os 
olhos. 

Até agora, segundo o investigador, 
pensava-se que o pedünculo era uma 
caracteristica dos peixes arcaicos corn 
armadura e de alguns tubarôes. O 
animal poderâ assim ter feito parte de 
uma linhagem que originou nâo sô 
peixes corn barbatanas corn ossiculos, 
como os vertebrados terrestres e 
humanos. A équipa do museu 
descobriu o fôssil hâ seis meses numa 
barragem na cidade de Wee Jasper, 
estado de New South Wales, regiâo 
que terâ sido um recife hâ 400 
milhôes de anos. 
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Priiwiro macact 
etoaado chaan-se Taira 

A sonda Galileo, da NASA, registou 
novas e poderosas provas da 
existência de um oceano liquido 
numa das luas de Jüpiter. A 
existência de um mar subterrâneo em 
Europa era jâ suspeitada, mas as 
novas provas magnéticas recolhidas 
pela nave norte-americana no dia 3 de 
Janeiro, parecem ser convincentes. 
A superficie de Europa é coberta por 
uma crosta de gelo, mas nâo havia até 
agora provas da existência de âgua 
em estado liquido. «Parece-me que 
estas descobertas nos dizem que hâ, 
de facto, uma camada de âgua liquida 
sob a superficie de Europa», disse a 

principal investigadora para o 
magnetômetro levado pela Galileo, 
Margaret Kivelson. Estas descobertas 
dào provas indirectas da existência de 
vida sob a crosta gelada do objecto. 
Alguns peritos acreditam que 
organismes primitives possam 
sobreviver como sobrevivem no 
fundo dos oceanos terrestres, perte 
dos escapes vulcânicos. «Certamente, 
se procurâmes um ambiente onde 
formas de vida se formem e sejam 
capazes de sobreviver, este pode ser 
um bom exemple», disse Torrence 
Johnson, um dos cientistas a 
trabalhar no projecto Galileo. 

O primeiro macaco 
clonado chama-se Tetra 
e foi apresentado ao 
mundo na quinta-feira 
passada. Foi criado por 
um método diferente 
do utilizado corn a 
ovelha Dolly, numa 
experiência que se 
espera venha a dar 
bons resultados na 
produçâo de animais 
geneticamente idên- 
ticos para testes. 
Do tipo «Rhésus», o macaco fêmea 
nasceu de um quarto de célula de 
embriâo e esta de boa saùde. Tetra 
foi criada a partir de um embriâo 
dividido em quatre partes, um 
método jâ utilizado em gado, mas 
nunca em primatas. Esta prâtica é 
diferente da usada corn a ovelha 
Dolly, cujo método de clonagem 
consistia em transferir o nûcleo de 
uma célula adulta, usando-a para 
reprogramar um ovo nâo 
fertilizado. «O nascimento de Tetra, 
uma fêmea saudâvel, clonada a 
partir de um quarto de embriâo, 
prova que este método pode 
resultar em crias vivas», pode ier-se 

no artigo da revista 
Science de sexta-feira, 
que descreve o trabalho 
de investigadores no 
Oregon Regional Pri- 
mate Research Center, 
nos EUA. 
Segundo o lider da 
équipa de investiga- 
dores, Gerald Schatten, 
a técnica copia a 
propria natureza, ao 
dividir a célula em 
partes. 

O objectivo desta nova técnica é, 
segundo o especialista, criar 
animais de laboratôrio. 
«Para podermos levar as 
descobertas do laboratôrio até ao 
doente, precisamos de ter animais 
geneticamente iguais que forneçam 
a informaçâo necessâria antes de as 
novas terapias serem 
experimentadas em seres 
humanos», disse. 

E acrescentou: «A nossa 
contribuiçâo é ajudar a fornecer 
modelos idênticos geneticamente, 
nos quais as curas que salvam vidas 
possam ser aperfeiçoadas.» 

CHEVROLH 

DLÜüMOBIlt 

Contacte Victor Maciel 
ou Marcos Vinicius, 
os seus représentantes 
portugueses em I 
West York Chev-Olds. I 

CHEV-OLDS 

West York Chev-Olds realiza até ao fim do mês um saldo especial de 
carros novos e usados, corn juros de 1.9 % nos carros novos da GM. 
Grande variedade de carros usados das melhores marcas corn 
financiamento desde 3.9 %. 
Sâbado, 29 de Janeiro/os primeiros 50 leitores que experimentarem 
um carro novo ou usado, entre as 10 am e as 4 pm, receberâo um 
estojo de limpeza para o seu carro. Descontos de mil dôlares aos 
recém-graduados de Universidades ou Colégios. 

  ^ , Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 

Victor, 

1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 

A West York Chev-Olds faz agora os testes anti-poluiçâo para o governo do Ontario 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

A sua atençâo gira em torno do lar, 
da famüia, de uma alteraçào no 
ambiente doméstico que pode 
incluir mudança de residência. 
Encontre uma forma de garantir a 
protecçâo dos seus entes queridos. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Pique na moita, faça o jogo da espera. 
Combata a tendência de enxergar as 
pessoas e os relacionamentos como 
queria que fossem em vez de encarâ- 
los de forma mais realista. Um nativo 
de peixes tem papel misterioso 
durante a semana. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Aceite desafios que requerem 
experiência de construçâo e 
arquitectura. Os seus 
conhecimentos sobre estes assuntos 
vào surpreendê-lo. Um nativo de 
Caranguejo tem papel importante 
neste momento da sua vida. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Leia a mensagem para Gémeos. 
Recolha informaçôes, tenha os 
fatos à mâo, esteja preparado para o 
debate. Antes do fim do dia, vai ter 
a confirmaçào de que a viagem ao 
exterior é um facto concreto. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

As suas melhores qualidades vâo 
brilhar. A sua criatividade floresce, 
você amarà e sera amado. Destaque 
para a originalidade, as inovaçôes, a 
ousadia. Um nativo de Aquàrio 
participa neste cenàrio. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

<P1 J 

Destaque para a variedade de 
propostas, entre as quais de 
carreira e casamento. No cenârio, 
um jantar delicioso preparado corn 
frutos do mar. Mais uma vez, 
aquele nativo de Caranguejo prova 
ser um excelente cozinheiro. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Ria das suas fraquezas, investigue 
e descubra, abra linhas de 
comunicaçào. No cenârio, um 
evento social fora do comum ligado 
a politica. Gémeos e Sagitârio 
participam neste momento. 

ESCORPIAO 
2.3/10 a 21/11 

Você é o tipo de pessoa disposta a 
lutar quando a causa é justa. As 
pessoas percebem isso e evitam 
irritâ-lo. Uma pessoa do sexo oposto 
faz-lhe uma declaraçâo de amor. Mas | 
va devagar para nâo se machucar. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Você tem maior mobilidade, mais 
liberdade de pensamento e de 
acçâo. Leia, escreva, discuta corn o 
professor. Você anda emanando 
uma aura de magnetismo pessoal 
e sensualidade. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

A principio, pensou ter encontrado 
um objecto valioso. Depois de 
verificar, entretanto, acabou por 
descobrir que se trata de uma 
imitaçâo. Nâo fique desanimado. 
Hâ um nativo de balança envolvido 
nesta histôria. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

AOLARIO Ajude a revelar o mistério, combata 
21/1 a 19/2 , - ... aqueles que so querem proibir, 

censurai. Disséminé a verdade, 
deixe que os outros percebam a 
beleza de estar do lado certo. Um 

lIBi nativo de Virgem marca presença. 

As pessoas apreciam os seus dons 
psiquicos. Vai ser-lhe confiado a 
liderança de uma manobra 
financeira que poderâ tornâ-lo rico. 
Nâo reçue, você possui as 
qualidades necessârias. 

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

PAIAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTALS 

l-Choupana;delgado.2-Su- 
primir;lacrar.3-Calamid£ 

de;combinara.4-Ainda;or- 
las; Instituto Camées(al- 
la) .5-Anestesiar por meio 

e'ter;despido.6-Lavras;ba- 
trdquio;sxmb.quîm.do alu- 
œlnio.7-Slmb.qulm.do ba- 

rio;sfmb.qulm.do amerl- 

cio;lntuito(fig.).8-sim- 
bolo qulm.do erbxo;enfa- 

donha(f±g.)9-Nota musi- 

cal ;plano; nome de mulher 
10-Brutal;sofrlmenco.11- 
Pouco abondantes ;dotara. 

12-Alas;ligarem pelo ca- 
samento. 

VERTICAIS: 1-Catre;£ecun 

dara.2-Matança;anfiteatros.3-Palînilha;ralva.4-Forma arcaica de 
o;estiveram;pedras de moinho.5-Simb.quim.do bismuto;rodearas de 
arame.b-Consoante dupla;repetiçao;o'xido de calcio.7-Produz;de- 

feito;nota musical.8-Casa grande;campeSo.9-Mau Humor;pouco abun 
dante;oferece.10-Raiva;lavrar.ll-Venta;ame apaixonadamente.12- 
Profecia(fIg.);lavram. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 
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EM SUA CASA 

“PRODUTOS NATIRAIS ” 
SAÙDE 

0 MITO DOS 
Nos ûltimos anos do século passado, 
isto é, muitô recentemente, têm-se 
verificado um intéressé crescente 
pelas chamadas “terapêuticas 
alternativas”, e pelos “tratamentos 
naturais”. Os ûltimos cinquenta anos 
têm sido, sobretudo nos paises mais 
ricos do norte do hemisfério, tempos 
de relativo sossego e estabilidade, 
sem as grandes preocupaçôes que 
outrora, quase constantemente, 
ocupavam a mente das populaçôes, 
como a sobrevivência de doenças, de 
fomes ou de guerras. Hoje, a mente 
das pessoas preocupa-se sobretudo 
corn O adquirir de fortuna, o gozar do 
prazer, da saüde, ou viver o mâximo 
possivel; procura novos elixires da 
longa vida, e vê nas vitaminas, nas 
ervas, nas medicinas alternativas e 
complementares, a possivel fonte 
natural para aumentar a saüde e os 
anos de vida. Nos séculos passados a 
morte era para muitos uma 
misericôrdia; hoje é para a maioria a 
maior preocupaçào. 
Hoje fala-se de uma medicina 
convencional e de uma medicina 
alternativa. Sera que existe uma 
alternativa credivel à Medicina? Sera 
que os chamados “produtos naturais” 
estejam fora do âmbito das ciências 
médicas? Sera que esses produtos, 
incluindo ervas e vitaminas, sejam 
menos perigosos, tâo efectivos, e mais 
baratos que os medicamentos 
farmacêuticos? Uma sondagem 
recente à populaçâo canadiana deu 
um parecer favorâvel à veracidade 
destas perguntas. Como médico, 
como cientista, e como homem 
interessado na saüde do meu 
semelhante devo responder a estas 
perguntas corn um enfâtico nâo. 
As ervas, outras plantas, e as 
vitaminas sempre fizeram parte da 
medicina como ciência. Foi corn estes 
produtos naturais que começaram os 
primeiros tratamentos, se efectuaram 
as primeiras curas, e se mataram as 
primeiras pessoas por intoxicamento 
corn drogas. Muitas das drogas que 
hoje tratam as doenças mais 
variadas, como a digoxina para o 
enfraquecimento do coraçâo, os 
dilatadores dos brônquios para a 
asma, a penicilina para as infecçôes, a 
morfina para as dores mais violentas, 
começaram corn extractos de plantas 
como a dedaleira, o estremônio, o 
fungo penicilum e a papoila 
dormideira. Algumas pessoas mais 
idosas ainda se lembram de procurar 
nos prados a dedaleira, ou digital, 
conhecida pelo povo como couves de 
sapo, que era comprada por alguns 
comerciantes e boticârios. A sua folha 
seca era receitada pelos médicos e 
vendida pelos farmacêuticos de 

outrora, em dosagens rigorosas de 
acordo corn os conhecimentos da 
ciência desse tempo. Essas ervas 
selvagens, corn flores bonitas em 
forma de campânula ou dedal, eram 
recusadas pelas cabras e outro gado 
de pasto que, instintivamente, 
evitavam morrer intoxicadas. 
Foi assim, corn plantas naturais, que 
começou a ciência da terapêutica 
farmacolôgica. Foi assim também que 
começou o negôcio brutal e 
desumano das drogas mais perigosas, 
desde a cocaina aos narcôticos. E 
esses produtos que prostituem, 
matam e desumanizam, sâo todos 
eles “produtos de origem natural”, 
derivados de plantas. 
Quando a medicina e a indûstria 
farmacêutica estavam ainda na 
infâneia, e as drogas terapêuticas 
eram as folhas secas, as infusôes, as 
combinaçôes corn o alcool em 
tinturas e elixires, a grande 
dificuldade era a determinaçâo das 
dosagens adequadas para o 
tratamento de uma doença sem criar 
efeitos secundârios perigosos ou 
intoxicaçôes. Este problema era 
causado por dois grandes factores. O 
primeiro era a diferente concentraçâo 
da droga activa em plantas da mesma 
espécie; às vezes até em folhas 
diferentes da mesma planta. O 
segundo problema era a falta de 
estudos adequados para melhor se 
conhecerem as virtudes e os perigos 
dessas drogas, muitas vezes altamente 
potentes, mas escondidas dentro das 
folhas, dos caules, ou das flores, 
dessas plantas medicinais mas 
potencialmente tôxicas. Foi assim que 
se avançou para os extractos 
purificados de certas substâneias 
ricas em uma ou mais drogas. A 
partir dai, corn o avanço da quimica, 
criaram-se drogas sintéticas anâlogas 
às naturais, e depuis outras, sem 
qualquer relaçâo corn a natureza, mas 
corn propriedades terapêuticas. Corn 
o ayanço da ciência, o uso de 
produtos farmacêuticos de origem 
natural tornou-se mais controlâvel, 
mais previsivel, mais efectivo, e mais 
seguro. 
As ciências médicas continuaram a 
avançar, e hoje, tanto o exercicio da 
prâtica médica, como o uso de 
medicamentos e drogas, esta 
completamente regulamentado e 
obedece a principios especificos, e a 
leis, na maioria de paises onde existe 
um minimo de protecçâo ao 
consumidor. Uma droga terapêutica 
sô é autorizada a entrar no mercado 
depuis de experiências clinicas 
rigorosas terem provado a sua eficâcia 
e a sua segurança. No Canada, 
qualquer droga de receita vendida 

numa farmâcia teve de ser 
autorizada, e para que essa 
autorizaçâo fosse permitida ela teve, 
em estudos clinicos, de mostrar 
eficâcia nas suas indicaçôes, 
segurança para a maioria das pessoas, 
e ter uma medida exacta dos 
ingredientes activos. Os mesmos 
regulamentos nâo existem, pelo 
menos até agora, para muitas das 
ervas e produtos végétais utilizados 
como remédios. Estes produtos 
podem ser, ou nâo ser efectivos, ou 
estarem à venda sem restriçôes. As 
suas indicaçôes terapêuticas sâo 
geralmente pouco especificas, isto é, 
nâo sâo recomendadas para uma 
doença como por exemplo curar 
infecçôes, baixar o colesterol ou a 
tensâo arterial, mas simplesmente 
recomendadas para tratamentos 
pouco especificos tais como: fortificar 
o sistema imunolôgico, melhorar a 
saüde do coraçâo, dos rins, ou 
melhorar o vigor sexual. A 
efectividade dos remédios de origem 
natural é sempre dévida a drogas 
neles contidas, e a sua segurança por 
serem produtos naturais é apenas um 
mito. 
Seja quais forem as razôes por este 
crescente interesse pelos remédios de 
origem natural, ou os motivos por trâs 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

das sondagens à opiniâo pûblica, 
certamente esta tendência jâ esta a ser 
usada para o seu aproveitamento e 
promoçâo pelas forças do mercado. A 
prôpria indûstria farmacêutica jâ esta 
a capitalizar nos chamados 
“medicamentos de origem natural” 
sejam eles vitaminas, xaropes para a 
tosse ou pastilhas para dormir. 
Os remédios de origem natural sâo 
vâlidos como quaisquer outros 
medicamentos, mas neste momento 
existem problemas a que nâo 
podemos ficar indiferentes. O maior 
problema nâo esta • na sua 
efectividade, mas sim nas 
deficiências em experiência clinica, 
segurança, regulamentos, controlo de 
dosagens e formaçâo de profissionais. 
Quando estas deficiências estiverem 
resolvidas, estas terapêuticas poderâo 
ser verdadeiras alternativas, ou 
complementos, à farmacologia 
convencional. Mas, para que isso seja 
vâlido, têm-se de destruir o mito de 
que os remédios feitos de ervas e 
plantas nâo sâo drogas e sâo livres de 
perigos. E este mito que os torna 
realmente perigosos. 

Açores: 

Cem mil contos 
para a Cultura 

A Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo vai investir, este ano, cem 
mil contos (500 mil euros) em 
actividades culturais, corn o 
objective promover o concelho, 
anunciou o présidente da autarquia. 
Sérgio Âvila, que falava em 
conferêneia de imprensa, salientou 
que 0 projecto se destina a 
transformar "Angra do Heroismo 
na capital cultural dos Açores, 
através de uma oferta diversificada 
que vai do erudito ao popular". Das 
verbas previstas para a Cultura, 
cerca de 50 mil contos (250 mil 
euros) destinam-se a suportar os 
custos da organizaçâo das 'Testas 
Sanjoaninas", que se assumem 
como o principal cartaz tradicional 
da ilha e polo de convivência entre 
as comunidades locals e os 
émigrantes açorianos. Sérgio Âvila 
anunciou que, este mês, esta 
previsto um festival de müsica 
clâssica, enquanto que, em 
Fevereiro, o destaque vai para o 
carnaval "corn as danças tipicas da 

ilha". No mês seguinte, realiza-se o 
II Festival de Teatro de Angra do 
Heroismo corn a estreia de algumas 
peças nacionais. O mês de Abril é 
consagrado ao III Encontro de 
Coros, Maio a um encontro de 
filarmônicas, Junho às Sanjoaninas 
e Julho a um festival etriogrâfico 
dirigido especialmente aos 
émigrantes. O mês de Agosto é 
preenchido corn o festival 
internacional de folclore, 
organizado pelo Cofit, enquanto, 
em Setembro, se realiza o primeiro 
festival "Rock Angra" que decorre 
corn uma competiçâo entre as 
bandas participantes. Para o ültimo 
trimestre do ano esta previsto o 
Festival Internacional "Angra Jazz", 
orçado em 16 mil contos (80 mil 
euros) e os Encontros de Cinema. O 
I Festival de Müsica Clâssica 
começa quinta-feira no Teatro 
Angrense corn "uma viagem pela 
opera" protagonizada pelo baritono 
Rui de Luna, a soprano Lia Altavilla 
e o pianista Fernando Domingos. 
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TAP: Durâo Barroso acusa 
governo de "bizarria e 
incompetêncla" 

O présidente do PSD, Durâo Barroso, criticou a forma "bizarra e 
incompetente" como o governo tem conduzido o processo de privatizaçào da 
TAP e acusou o ministro da tutela de desvalorizar a transportadora perante os 
investidores estrangeiros. O lider do maior partido da oposiçâo falava aos 
jornalistas à saida de uma reuniâo corn a comissâo de trabalhadores e 
sindicatos da TAP, durante a quai os problemas financeiros da transportadora 
e a respectiva privatizaçào foram os temas em anâlise. Para Durâo Barroso, as 
revelaçôes feitas por Jorge Coelho na Assembleia da Repüblica, acerca da 
impossibilidade de a TAP pagar salârios a partir de Março, terâo como efeito 
a desvalorizaçâo da companhia junto de potenciais investidores estrangeiros. 
"Alguma vez no nosso pais aconteceu fazer-se uma privatizaçào, dizendo que 
a prôpria empresa nâo vale o suficiente para pagar aos trabalhadores?", 
questionou Durâo Barroso. 

Coimbra: Analfabeto 
era “roi” dos bnrISes 
em terra de doutores 
Um pedreiro analfabeto que se apresentava como "professor doutor" é o 
presumivel autor de crimes de burla, um dos quais lesou em mais de 5.000 
contos um doente que veio a falecer, informou a PJ. A Directoria de Coimbra 
da PJ desenvolveu uma investigaçâo que permitiu indiciar por esses crimes o 
homem, de 29 anos, que divulgava regularmente na imprensa regional 
especiais aptidôes de "astrôlogo" na cura de diversas maleitas. Em comunicado 
divulgado, a Policia référé que uma das suas vitimas foi um "paciente corn 
doença grave", a quem prometeu reabilitaçâo e administrou medicamentos 
nâo convencionais. O cliente morreu, depois de ter desembolsado mais de 
5.000 notas de mil escudos como honorârios. A PJ tinha identificado 
recentemente o presumivel burlâo e suspeita que ele enveredou pela "prâtica 
reiterada de tais ilicitos". Submetido a interrogatôrio judicial, o arguido 
aguarda os ulteriores trâmites processuais em liberdade, sob a condiçâo de 
cumprir determinadas obrigaçôes. 

Portugal e Espanha vâo 
organizar uma conferê- 
ncia ao mais alto nivel 
corn todos os responsâveis 
politicos e policiais de 
combate ao trâlico de 
droga. 
A decisâo foi tomada na 
reuniâo sectorial entre o 
ministro da Adminis- 
traçâo Interna, Fernando 
Gomes, e o seu homôlogo 
espanhol, Jaime Mayor 
Oreja, no inicio da XVI 
Cimeira Ibérica, em Salamanca. A 
data para o encontre ainda nâo esta 
definida, mas deverâ acontecer no 
prôximos raeses. 
De acordo corn o ministro 
português, no primeiro semestre 
deste ano estarâ ao serviço do 
Estado uma lancha râpida, de 
patrulha da costa, prevendo-se a 
entrada em aeçâo de mais uma 
embarcaçâo por cada mes a partir 
de Julho. 
O objective de ambos os paises é 
encontrar meios para superar os 
meios dos traficantes de droga. 
Entre os dois ministros foi ainda 
abordada a cooperaçâo de contrôle 
de fronteiras maritimas e a criaçâo 
de mais dois postos mistos 
fronteiriços, em Vila Real de Santo 
Antonio e Quintanilha, este mais 
centrado no combate à imigraçâo 
clandestina. 
No encontre entre Antônio 
Guterres ejosé Maria Aznar, foram 
os assuntos europeus que 
centraram a discussâo. A 
preparaçâo do Conselho 
Extraordinârio de Lisboa, o acerto 
de uma estratégia comum para o 
Mediterrâneo (ponto que transita 
da presidência fînlandesa) e a 
assinatura de um acordo corn o 
México, à margem da reuniâo de 
Lisboa, foram os temas. Outras 
questôes da actualidade 
internacional foram referidas, 
como a situaçâo na Russia, nos 
Balcàs e as consequêneia da 

Conferêneia da Organizaçâo 
Mondial do Comércio, em Seattle. 
Na conversa corn o primeiro- 
ministro português, Aznar 
manifestou ainda o interesse em 
que Portugal tenha uma presença 
significativa na Capital Europeia 
da Cultura de 2002, em Salamanca. 
Os ministros da Economia, Pina 
Moura e Rodrigo Rato, também 
tiveram um encontro de trabalho e 
entre ambos surgiu uma posiçâo 
coincidente quanto a um acordo 
relative ao pacote fiscal que tem 
vindo a ser adiado ao longo de 
vârias presidências da Üniâo 
Europeia e a intençâo de chegar a 
um consenso na prôxima reuniâo 
do Ecofin {de ministros das 
Finanças dos Quinze), marcada 
para Março, no Porto. 
O documento. da presidência 
portuguesa sobre o emprego 
recebeu também sinal positive do 
ministro espanhol, e em cima da 
mesa estiveram igualmente o 
acordo Unîâo Europeia-México, a 
relaçôes da Europa com o Mercosul 
e as consequêneias da reuniâo de 
Seattle. 
Estâo previstas reuniôes sectoriais 
do Emprego e Equipamento, Do 
encontro entre Jorge Coelho e 
Rafael Arias espera-se mum 
compromisse de criaçâo de uma 
comissâo técnica comum para 
estabelecer prazos, equipamentos e 
do traçado do comboio de al ta 
velocidade. 

Pense aos 35 Anos corn se Tivesse 65 

Para Poder Viver aos 65 como se Tivesse 35 

RRSP TOTTA & SOTTOIVIAYOR 

Porque o Seu Futuro é Importante 
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Sàbado, dia 29 

-Baile corn o DJ Zip-Zip, no Sport Club 
Angrense. 

-O Graciosa Community Centre realiza 
O seu baile corn "Os Vadios". 

-"Noite Regional Terceirence", corn as 
tradicionais SOFAS e ALCATRA. A 
noite sera animada corn o DJ Eddie 
Silva. Informaçôes: (416) 532-3501. 

-Baile de apresentaçâo da nova 
Direcçâo do Clube Português de 
Mississauga, com a participaçâo do 
conjunto Mexe-Mexe. 

-No First Portuguese C.C.Centre, 
realiza-se "Encontros Fadistas", corn 
Fâtima Ferreira e Armando Jorge, a gartir das 20:00 horas. 

.eservas: (416) 531-9971. 

-A "Casa do Alentejo", em Toronto, 
promove uma Passagem de Modelos, 
antecedida de jantar, para além de uma 
surpresa. Réservas e informaçôes: 
(416) 537-7766. 

Domingo, 6 de Fevereiro 

-A “Casa do Alentejo”, em Toronto, 
realiza um almoço-convivio seguindo-se 
a Tomada de Posse dos novos Corpos 
Gerentes-2000. Este convivio 
alentejano termina corn um 
espectâculo corn a “Prata da Casa”. 
Os nossos desejos de sucesso para a 
nova Direcçâo da Casa do Alentejo. 

Dia 13 de Fevereiro; 

i 

-A "Casa dos Açores", em Toronto, 
realiza um Torneio de "TENIS DE 
MESA-2000", corn inicio às 09:00 am. 
As inscriçôes terào lugar até o dia 5 de 
Fevereiro. O Torneio, por équipas, é à 
melhor de 5. 
Inscriçôes: (416) 603-2900 ou 
(905) 454-5326. 

Precisa-se de cozinheiro c/ pelo menos 5 anos 
de experiência em cozinha portuguesa. 

Ordenado anual de 35000 dôlares. 
Restaurante situado no 1595 Dupont St. 

Envie résumé para dept (1^ 
fax: 416-954-3107 

West York Chev-Olds précisa de vendedores de 
automôveis que falem português e inglês. 
Tel: 416-656-1200 

Empregado para Bar/Restaurante. 
Tel: 65B-9577 

Pessoal corn carta de conduçâo para armazém. 
Tel: 665-5224 

Carpinteiros de acabamento. Tel: (905)874-6461 

Cozinheira coin experiência. Tel:537-2098 

Pessoal para limpeza. Tel: 653-6561 

Cabeleireira corn experiência. Tel: 532-3433 

Pedreiros e operârios. Tel: 762-5947 

Vendedores com ou sem experiência para loja de 
mobilias. Tel: 534-4067 

Cozinheira para padaria na baixa de Toronto. 
Tel: 363-4247 _______ I 

Bilhares/Restaurante - Localizado no I 
2873-2875 da Keele St, corn espaço perfeito j 

para Churrasqueira. Se interessado fale I 
coin Sam no Goodboy billiards, situado I 

na mesma morada. I 

ALUGA-SE 
Mississauga- Apartamento na cave, 1 quarto, sala, 
cozinha e casa de banho. Ideal para 1 pessoa ou 

casai sem filhos. Despesas incluidas. 
Para mais informaçôes contacte Antonio Filipe 

TEL: (905) 629-2218 

Assine e divulgue 

O MILÊNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, para os EUA $75 e 

Europa $130. 

Nome:   

Morada:    

  Telefone:  

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 

Ainei|oa$ na 
Calaplana 

Ingredientes: 

7,2 kg de amêijoas 
100 gr de presunto 
1 cebola 
3 dentes de alho 
1 tomate 
3 colh. sopa de azeite 
1 ramo de coentros 
2 malaguetas 
Sumo de limào q.b. 
Sal q.b. 

Receita: 
Ponha as amêijoas de molho em âgua e sal, para 
que se libertem da areia. Leve a cebola cortada 
em rodelas finas, os dentes de alho e os coentros 
picados a refogar no azeite, na cataplana, mas sem 
deixar queimar. Junte o tomate pelado e sem 
pevides, cortado em pedaços, as amêijoas e o 
presunto cortado em cubinhos. Feche a cataplana 
e leve a lume forte, durante cerca de 15 minutos. 
Jâ na mesa, quando estiver pronto a servir, abra a 
cataplana e regue corn umas gotas de sumo de 
limào. 

Bolo de Bolacha 
com Calé 

Ingredientes: 

300 gr de bolacha maria 
1,5 dl de café forte 
8 folhas de gelatina 
4 dl de natcLS 

Receita: 
Forre um pirex corn pelicula aderente. Pique as 
bolachas. Amoleça a gelatina em âgua fria, 
dissolva-a no café morno e deixe arrefecer. Bata as 
natas muito bem e junte o café quase frio. Envolva 
bem 200 gr das bolachas. Coloque uma camada 
de creme no pirex, polvilhe corn 50 gr das 
bolachas e tape corn o restante creme. Leve ao 
congelador durante 3 horas. Desenforme e 
polvilhe corn as restantes 50 gr da bolacha. 
Décoré a gosto, fazendo marcas corn peças 
prôprias, e leve ao frigorifico até servir. 
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Andebol 

Zagreb - Sô jogando de forma superior ao que se viu ante a Eslovénia é que Portugal 

poderia sonhar corn a vitôria ante uma veUia senhora do andebol mundial, uma Rüssia 

que nâo esta bem, que acusa a falta de Koudinov e nâo tem Toutchkine a 100 por cento. 

A selecçâo portuguesa ainda sonhou, ainda foi para o intervalo a ganhar, por dois, e 

ainda chegou a exibir-se em bom piano, mas claudicou na ûltima meia hora. 

A derrota portuguesa, acima de tudo pelo 
produzido na primeira parte, acaba por nâo 
deslustrar, pois, repita-se, do outro lado estava uma 
das melhores équipas do Mundo, servida, por isso, 
por grandes jogadores. A frieza, os anos de 
experiência de competiçâo ao mais alto nivel, para 
lâ das capacidades individuais e colectivas do 
conjunto de Vladimir Maximov, a exemplo do 
sucedido nas anteriores partidas, acabou por ditar 
leis num jogo ganho na defesa, a melhor arma no 
andebol, a antecâmara do contra-ataque, que, 
quando funciona em pleno, é mortifero. Se a tudo 
isto adicionarmos uma série de erros cruciais no 
ataque, é fâcil concluir o porquê da derrota e da 
diferença que ainda sépara Portugal da Russia. 
Saliente-se, contudo, que, hâ uns anos, séria 
impensâvel vermos a selecçâo portuguesa a jogar ao 
nivel exibido na primeira meia hora e, ainda por 
cima, a ganhar a um crônico candidato a tudo que 
é titulo. Em suma, o andebol estâ, claramente, a 

encurtar a distância que ainda o sépara dos 
melhores. Corn muito trabalho na formaçâo, corn 
maior disponibilidade dos atletas para treinar mais 
e corn melhores técnicos, Portugal pode, 
decididamente, assumir-se como um sério 
candidato a um lugar vitalicio nos maiores eventos. 
Embora imitado nas pontas - Ricardo Costa, corn 
amigdalite, acabou por nâo ser inscrite -, a turma 
lusa logrou contrariar a defesa 5:1 russa, 
funcionando a primeira e segunda linhas. A defesa, 
que utilizou uma vasta gama de sistemas - 3:2:1, 6:0, 
3:3 e 4:2 -, foi, desta feita, mais compacta em 
relaçâo ao encontro corn a Suécia. Para lâ de tais 
factos, a équipa nacional conseguiu, ainda, evitar as 
trocas (très) de ataque/defesa da Rüssia, o que lhe 
facilitou a vida no ataque. E, ainda por cima, soube 
para onde deveria ludibriar o guarda-redes Lavrov. 
No segundo tempo, Portugal entrou mal e sô voltou 
a estar ao seu nivel na ponta final, quando a Rüssia 
jâ tinha construido o resultado. Primeiro, porque. 

para lâ do adversârio ter defendido muito bem, 
Lavrov foi rendido por Soukossian, o quai rubricou 
uma grande exibiçâo, embora a primeira linha 
portuguesa tivesse contribuido em grande medida: 
o guarda-redes russo jâ estava no .ângulo curto à 
espera que a bola fosse ter consigo. Em segundo, 
porque a équipa de Garcia Cuesta, que falhava 
algumas bolas menos dificeis, via a Rüssia passar 
para a frente e distanciar-se, roubando-lhe 
discernimento - o caso de Eduardo Filipe é 
paradigmâtico - para tentar inverter o rumo dos 
acontecimentos. O treinador espanhol ainda jogou 
uma cartada, ao deslocar Resende para lateral- 
direito, saindo Filipe Cruz, que se movimentava 
quase sempre para o centro, o que lhe rendeu um 
golo. Mas nada mais poderia fazer, pois Portugal 
nâo tem "banco" e, ainda por cima, o meia-distância 
do FC Porto esteve longe do seu nivel. 

Santa Clara adquire 
ginàsio para instalar 

posta cimïco 
o Santa Clara anunciou o propôsito de 

aquisiçâo de um ginàsio em Ponta Delgada 
para instalar um poste clinico de apoio à 

sua équipa profissional envolvida no 
campeonato de futebol da I Liga. 

A informaçâo foi avançada pelo présidente do 
clube açoriano, apôs uma audiência corn o 
chefe do Governo Regional. Paulino Pavâo 
justificou projecto corn a necessidade de 
"colmatar uma lacuna em termos de 
estruturas" corn que se debate o Santa Clara. 
A râpida ascensâo dos "encarnados" de Ponta 
Delgada no futebol português - da II Divisâo B 
à I Liga em épocas consecutivas - tornou 
"urgente" a aposta em estruturas fisicas para o 
clube, referiu o dirigente. 
O ginàsio, cuja compra "sera um bom 
negôcio" para o Santa Clara, ficarâ, ainda, à 
disposiçâo dos restantes escalôes, sôcios e da 
populaçâo, constituindo uma fonte acrescida 
de receitas, acrescentou. Paulino Pavâo 
referiu, por outro lado, aguardar resposta da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada sobre a 
cedência de um edificio anexo â actual sede 
para instalaçâo dos serviços administrativos 
do clube. 

Benfica eliminado da Taça de 
Portugal, na luz, pelo Sporting 
O Sporting qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o 
Benfica por 3-1, no ültimo jogo da ronda dos "oitavos", disputado no Estâdio da Luz, em Lisboa. 
Os "leôes" jâ ganhavam por 2-1 ao intervalo, depois de o argentine Alberto Acosta ter inaugurado 
0 marcador aos 11 minutes, de o chileno Cristiân Uribe ter empatado aos 33 e de o brasileiro 
André Cruz ter voltado a colocar os visitantes em vantagem aos 36. O resultado foi fixado em 3- 
1 aos 75 minutes, quando Alberto Acosta converteu uma grande penalidade a castigar uma falta 
cometida sobre si pelo grego "Duffy" Machairidis. 

Taça de Portugal 
Resultados dos oitavos-de-fînal 

Guimarâes (I L) - Gil Vicente (I L), 3-0 
Rio Ave (I L) - Naval (II L), 0-0 (final do tempo 
regulamentar) 
Académica (II L) - Moreirense (II L), 0-0 (final do 
tempo regulamentar) 
Estrela Amadora (I L) - Dragôes Sandinenses 
(III), 1-2 
Salgueiros (I L) - Fafe (II B), 1-1 (final do tempo 
regulamentar) 
Boavista (I L) - Felgueiras (II L), 2-1 
Benfica (I L) - Sporting (I L), 1-3 

Isento: FC Porto. 
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Vale e Azevedo: 
«Isto é um caso de Policia» 

Joâo Vale e Azevedo responsabilizou terça-feira 

"exclusivamente" a Olivedesportos pela inviahilizaçân 

da transmissâo televisiva do "derby" da Taça. No rescaldo 
deste 
processo, 
O prési- 
dente do 

Benfica classificou as 
relaçôes entre a 
empresa de Joaquim 
Oliveira e a RTF de 
"promiscuas", 
"complexas" e "estra- 
nhas", sustentando que 
se esta perante "um 
caso de Policia". Assim, 
reiterou que o clube da 
Luz vai avançar como 
uma queixa à 
Procuradoria-Geral da 
Repùblica. 
"Entendo que esta situaçâo entre a 
RTF e a Olivedesportos é um caso 
de Policia. Por isso, o Benfica vai 
apresentar uma queixa na 
Procuradoria-Geral da Repùblica. 
Inclusive, como foi dito, vamos 
envolver o poder politico nesta 
situaçâo", prometeu Vale e 
Azevedo, acrescentando que 
também jâ pediu à Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF) para 
"investigar as relaçôes entre RTP e 
Olivedesportos". 
Depois da reuniâo na sede 
federativa. Vale e Azevedo 
deslocou-se para o Estâdio da Luz, 
onde deu a conhecer a posiçâo do 
clube. 
O lider directive dos encarnados 
contou que ele prôprio solicitou a 
realizaçâo do encontre na FPF, 
mas corn a presença de José 
Roquette. E acrescentou que 
decidiu participât na reuniâo, 
mesmo depois de informado de 
que o Sporting estaria 
representado por Horta e Costa. 
Antes de avançar corn explicaçôes, 
o présidente benfiquista leu o fax 
dirigido a Gilberto Madail. Nessa 
comunicaçâo, além de sublinhar 
que o Benfica tinha "uma palavra 
final a dizer nesta matéria", por o 
jogo se disputât no seu estâdio, e 
que "os compromisses e as 
posiçôes pùblicas do Sport Lisboa 
e Benfica contra os intermediaries 
no futebol deveriam ter sido 
respeitados", frisa-se que "a 
proposta da Olivedesportos nâo 
dévia ter sido considerada". E 
argumenta-se que "corria-se o 
risco de a Olivedesportos, se nâo 
tivesse a conivência de um 

operador (neste caso a RTP), nâo 
ter canal para transmitir o jogo". 
Vale e Azevedo contou, depois, 
que os dois clubes até chegaram a 
um acordo, entretanto desfeito. 
"Nesta reuniâo, houve um facto 
muito intéressante: a certa altura, 
houve um entendimento entre 
Benfica, Sporting e Federaçâo. 
Depois, o représentante do 
Sporting entendeu que era melhor 
falar corn o Sr. Joaquim Oliveira. 
Ao fim de meia hora, manteve a 
posiçâo inicial desse clube: a 
Olivedesportos tinha de ser 
ouvida. Apôs essa conversa, voltou 
tudo à estaca zero." 
O présidente benfiquista revelou 
que a TVI apresentou terça-feira 
uma nova proposta, 
"substancialmente superior à 
primeira", e que a prôpria SIC 
decidiu "cobrir o valor mâximo", 
ou seja, ofereceu 65 mil contos. 
E conclu!: "Os clubes concor- 
daram em transmitir o jogo e 
tinham acordo quanto ao valor, 
mas devido aos compromissos 
entre o Sporting e a 
Olivedesportos, que este clube nâo 
quis abdicar, e também às relaçôes 
complexas entre aquela empresa e 
a RTP, o jogo nâo é transmitido." 
Mais à frente, insistiu: "O que 
sinto, nesta matéria, é que o 
Sporting esta excessivamente - 
perigosamente, dire! - 
comprometido corn a Olivedes- 
portos. 
Esta na mesma situaçâo de 
subserviência em que se 
encontrava o Benfica, quando fui 
eleito". Benfica que, reafirmou 
Vale e Azevedo, "tudo fez para que 
houvesse transmissâo". 

Rali de Portugal - Seat 
prépara prova portuguesa 

A équipa espanhola Seat Sport esta a 
preparar nas estradas de terra de 
Gerona os sens dois Côrdoba WRC 
Evo- 2 para o Rali de Portugal, quarta 
prova do Mundial da especialidade, 
que se disputa de 17 a 19 de Março. 
Depois do brilhante quarto lugar 
conquistado em Monte Carlo, por 
intermédio de Toni Gardemeister, na 
prova de abertura do Mundial, a Seat 
esta a aproveitar para testar os sens 
carros na terra, que se estreia, corn 
excepçâo do atipico Rali Safari, em 
Portugal. O jovem piloto finlandês 
Toni Gerdemeister (24 anos) esta em 
Gerno, nos arredores de Barcelona, 
desde segunda-feira, enquanto o 
veterano francês Didier Aurior inicia 
os trabalhos quinta-feira. A maior 
preocupaçâo da Seat é testar a 
suspensâo e os diferenciais dos 
Côrdoba WRC Evo-2, de forma a 

preparâ-los convenientemente para o 
Rali de Portugal. Segundo 
Gerdemeister, o veiculo "evoluiu muito 
em relaçâo ao ano passado, mas ainda 
nâo esta a 100 por cento das suas 
potencialidades". "Estamos a trabalhar 
corn muita intensidade e, corn os testes 
desta semana, taremos. um carro 
pronto a lutar corn os melhores", 
garantiu. "A quarta posiçâo que obtive 
em Monte Carlo constituiu um bom 
inicio de ano. Antes da prova, o meu 
objectivo era ficar nos seis primeiros, 
mas, desde que a competiçâo arrancou, 
vi que poderiamos terminar mais 
acima", explicou Gerdemeister. A 
segunda prova do Mundial de Ralis 
disputa-se de 10 a 13 de Fevereiro na 
Suécia e a Seat vai apresentar très 
carros, que serâo conduzidos por 
Gerdemeister, Auriol e Harri 
Rovanpera. 
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FC Porto, Sporting o Benfica 

Pinto da Costa, Vale e Azevedo e José Roquette. 
Nâo fossem os lucros dos transferências, nenhum deles teriapago salârios ajogadores e técnicos. 

Os très grandes do futebol português 
afinal nâo passam de aristocratas 
falidos, segundo um estudo da 
Deloitte & Touche. Geram mais 
receitas que todos, mas depuis... 
quando se trata de gastar, sâo uns 
màos largas. 
FC Porto, Sporting e Benfica 
absorvem 71 por cento do total das 
receitas produzidas no futebol da I 
Liga, mas nem por isso deixam de ser 
instituiçôes que vivem acima das suas 
possibilidades, gastando dez por 
cento mais do que as receitas que 
geram. Honrosa excepçâo para o 
Vitôria de Guimarâes e 
Campomaiorense, que, apesar de 
mais pequenos, seguem 
escrupulosamente o ditado: "Nâo 
gastes o que nâo tens." 

CONFERiNCIA ORIENTAL 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 49 63 
OTTAWA 46 58 
BOSTON 50 49 
BUFFALO 49 45 
MONTREAL 47 . 40 

Révéla o 
estudo que, em 
matéria de 
receitas geradas pelos clubes de 
futebol portugueses da I Liga, à 
excepçâo do Maritimo e Vitôria de 
Setùbal, que nâo disponibilizaram 
informaçâo, os valores ascendem a 
27,481 milhôes de contos na época 
1998/99, enquanto os custos se 
cifraram em 30,198 milhôes de 
contos, o que dâ um resultado 
negative de 2,777 milhôes de contos. 
Feito o balanço, os leôes ganham de 
caras o campeonato dos prejuizos. O 
clube de José Roquette lidera corn um 
resultado negative de 510,4 mil 
contos, seguido do FC Porto corn 
383,3 mil contos e do Benfica corn 
143 mil contos. Nos outres, a situaçâo. 

SMeira 
Tampa Bay 1 Buffalo 2 

Phoenix 0 Carolina 0 

NY Rangers 4 Fittaburj^ 3 

Edmonton 5 Vancouver 4 , 

Colorado 4 San José 3 ^ 

CONFERiNCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste : , 

Equipa J P 

COLORADO 50 58 
CALGARY 48 52 
EDMONTON 49 52 
VANCOUVER 48 44 

em termes relatives, nâo é a melhor, a 
nâo ser na casa dos galgos alentejanos 
e no clube do reeleito Pimenta 
Machado. Sâo as duas ùnicas 
instituiçôes a registar lucros, tende o 
primeiro fechado o exercicio corn 
resultados na ordem dos 144,4 mil 
contos e o segundo de 38,2 mil 
contos. 
Regressando ao capitule das receitas, 
e retirados os valores que provêem da 
transferência de jogadores, os très 
continuam a dominar. Captaram no 
mercado futebolistico, sob a forma de 
receitas corn bilheteiras, televisâo, 
publicidade, quotas, etc., cerca de 11,6 
milhôes de contos. Repare-se; o total 
dos 16 clubes, incluindo os très 
grandes, arrecadou 13,9 milhôes de 
contos. Os dados da Deloitte 
concluem que é o clube de Joâo Vale 
e Azevedo, corn 4,616 milhôes de 
contos, que mais dinheiro géra, 
seguido do FC Porto (3,934 milhôes 
de contos) e Sporting (3,057 milhôes 
de contos). 
Venda de bilhetes, cativos, prémios de 
participaçâo em jogos, entre outros, 
retirando receitas de televisâo e 
publicidade, renderam 4,7 milhôes de 
contos. 

Em quotas, os sôcios das dez 
instituiçôes desportivas portugueses 
analisadas passaram para a mâo dos 
clubes 2,0 milhôes de contos. Aqui, o 
Benfica leva a palma, corn 1,0 milhôes 
de contos. O curioso é que o FC Porto 
bate o Sporting, arrecadando em 
quotizaçâo 540 mil contos, contra os 
477 mil angariados pelo clube de 
Alvalade. 
Em matéria de publicidade, a 
distância entre grandes e pequenos é 
gritante: num total de 1,8 milhôes de 
contos, o trio embolsou 1,342 
milhôes. 
O FC Porto é sem dùvida o mais 
exagerado, jâ que cobrou, neste 
capitulo, 658,3 mil contos, contra 
466,2 do Benfica e 217,8 do Sporting. 
Feitas as contas, a Deloitte remata 
corn uma comparaçâo entre o poder 
financeiro dos clubes portugueses, 
ingleses e espanhôis. As équipas de 
Sua Majestade arrecadaram dez vezes 
mais receitas, apurando um lucro de 
3,3 milhôes. Nuestros hermanos, por 
sua vez, geraram 81,4 milhôes de 
contos e lucraram 2,9 milhôes. 
Em suma, na desejada Liga europeia, 
os maiores de Portugal jogariam para 
nâo descer. 

JtSilMIWlIt 
eaTtiwnt 
o Sporting Clube Português de Toronto, informa que, 
no dia 6 de Abril prôximo, para participarem no seu 
vigésimo aniversârio, visitam Toronto as seguintes 
individualidades: 
- Maria Isabel Trigo de Mira, membro do Conselho Directive para a ârea 
das filiais, delegaçôes e nücleos sportinguistas. 
- Mario Casquilho, Director-Geral. 
- Artur Agostinho, Présidente dos Stromps. 
- José Goulâo, Director do Jornal Sporting. 
E, no dia 7 do mesmo mes, chega a Toronto o Présidente do Sporting 
Clube de Portugal, Dr. José Roquette. 
O Sporting Clube Português de Toronto estâ de parabéns por trazer a 
Toronto, para o seu vigésimo aniversârio, tâo importante comitiva 

Resultados e Classifleaçies 

Os très grandes 

“falidos” 
Todos sâo iguais na Liga, mas, feitas 

as contas, FC Porto, Sporting 
e Benfica sâo mais iguais que os 

outros, até nos prejuizos 
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L^a 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

iRfOBT» 

2 SPORTING 

3KNRCI 

4GUIMARjES 

snwiSTx 

OMARiTIMO 

TimiKNSfS 

0 GU VICENTE 

pmAMABORR 

lOALVERCA 

tlIRAGA 

12SAIGÜEIR0S 

nCAIWQIIAiORBtSI 

14 RIO AVE 

liWIlOUyRIA 

16 SANTA CLARA 

liTIRHEIISE 

ISSETÜRAl 

V E 

1S » 

10 12 
fl fl 

18 10 

m 
18 

18 

18 

18 
18 

ill 

8 
■ 
I 

lii 

1 

18 B 

18 6 

18 S 

18 

16 

18 

18 

18 

4 

4 

8 

4 

» 
5 

t 

4 

ï 
2 
3 

2 
4 

5 

B 

6 

B 

4 

t 

2 
3 

4 

< 

5 

4 

I 

8 

8 

8 
10 
« 
g 
9 

9 

I 

II 

M 

» 
32 

24 

31 

1» 
22 
21 

22 
20 

21 
22 

14 

18 

19 

15 

21 
12 
13 

8 
15 

12 
19 

14 

15 

15 

20 

Resultados 
(18“jornada) 

Relenenses - EsLAniadara VI 

Renlica-RioAve.1-0 

Campomaior - Gil Vicente, 0-0 

ViiGuimaries - V-Setûbal, 4-0 

Sporting-Santa Clara4-1 

SaOraga-Alverca3-1 

Uniio leiria - Farense, 2-0 

Maritime - Saigneiroa 0-1 

FC Porta-RaairistaVO 

48 

40 

35 

34 

30 
29 

28 

25 

26 23 

24 21 

23 20 

25 18 

29 

28 
30 

33 

32 

H 
15 

15 

14 

13 

(19®jornada) 

farense - V.Gnimarâes 

Reavista - Campomaior 

Gil Vicente - Relenenses 

EstAmadora - Uniâa leiria 

Santa Ciara - Maritime 

Rio Ave - SaRraga 

Aberca - FC Porte 

Salgueiras - Renfica 

VitAetûbal - Sporting 

Melhoies Marcadoies 
25gMW: 

MâriolAROEl -FC Parta 

Hgrtos: 
Eric Gomes "GAüCHO T - Estrela da Amadora 

10 «lias; 
Mariano TOEOTU - Maritime 

Idelbrande Dalsota 'IRANOiO" - Guimaries 

Acosta-Sporting 

. 8pi«i 
NüNO GOMES-Renfica 

8|Mig 
CLAYTON Cmz - Santa Clara 

HÜGOHENRIQUE-RioAve 

Classificaçôes 
CL EQUIPS P Resultados ns'jomada) 

1SVES 
2SCSDÉMICS 
3IEIU-MSI 
svssnM 
SPENSHU 
6 ESPINNO 
lUNÜiQlSMSS 
8 CUVES 
9P.FEHEIU 
lOFElCUEIRSS 
nues 
12 FSESMUVBE 
13 mesTsi 
14 SUIS 
15MCSEIIEVSE 
16C0VUHX 
nuvsL 
18 ESPOSENOE 

18 35 
18 34 
18 34 

18 33 

18 33 
18 30 
18 29 

18 27 
18 26 
18 25 
18 23 

18 20 
18 19 
18 19 

18 18 

18 15 
18 13 
18 11 

Mirilriiit - SpiisliSi. 0-0 
liiri Mit - BMBJIvei. 4-1 
Vinin-Si.Cavitlii.0-0 
lnortal-FrMmusOa.1-1 
Scidinlci-Ntvil.5-0 
E(RUM0t-FCMali.2-1 
Piairaira - Vnlia laaias. 8-1 
lasi.Chavaa-laça. 1-1 
PaRailal-Fal9aairai.4-1 

Préxima jornada 
(19* jomada) 

Uçi . Mmltun 
ÜLIWMM - uinMat 
aawtnt - PMUIM 

FiMinlns - «itilai 
SaCMiad . Imitai 

Itnaiiiat - tcaatnlca 
aani . tmMMt 

FCIIala . F.FairtIn 
MMiLamt - DtaaCkims 

SÉRIE AÇORES 
Eaiioi J P 

IMieSEUIISE 13 32 
IPRSIENSE 13 30 

3VltSFMHCS 13 19 
4 MSDSIEU 13 19 

5FSYR1 13 17 

SAGOU 13 16 

7ST.SNTAHI0 13 13 
8UIENSE 13 13 

OVIUNOVENSE 12 12 
106EIM 12 4 

Resultados da 13* lemada 

PralaiM-Aevia,4-l 

MaOalaia-UjaRaa.2-1 

Mlcitlaiia-lalra,4-0 

VIlaiawRaa - Saata SRtéRla, 1-1 

vils FraRCR-Faval. 1-0 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Clasiiücaçôci (Zona Node) 
CL EQUIPA J 

Oaiimcaçôcs (Zona Ceniro) 

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

P Resultados 
Vilanovense • Sandinenses, 1-0 
Caçadores Taipas - FC Porto "B", 

14 31 Marco - Famalicâo, 3-1 
14 27 Leixôes - Ermesinde, 1-0 
14 26 Fafe - Vizela. 2-0 
14 24 Trofense - Sp. Braga "B“. 1-0 
14 24 Canelas - Lourosa, 2-2 
14 21 Joane - Lixa, 1-0 
14 20 Vianense - Infesta, 0-2 
14 20 
14 18 15* jornada 
14 18 Vilanovense - Caçadores Taipas 
14 17 FC Porto "B" - Marco 
14 17 Famalicâo - Leixôes 
14 15 Ermesinde - Fafe 
14 14 Vizela - Trofense 
14 14 Sp. Braga "B" - Canelas 
14 12 Lourosa • Joane 
14 12 Lixa • Vianense 
14 9 Sandinenses - Infesta 

CL EQUIPA 

I OVARENSE 
: 2 SAfWANENSE : xi: 

3 OLWËIRENSE 
À 4 TORRES NOVAS : 
iéSPPOMBAL 
/vëARRIFANENSE iV 
/^iVILAFRANQUENSE • 
;8:MARINHENSe 
SCALOAS 
TOCAMARATÈ ; ; 
II PENICHE 
12 FEIRENSE 
13 OLIV.BAIRRO : : t : 
14 ACÂD VISEU : " ^ 
15TORREENSE ;■ 

:16GUARDA:ii V 
:;»ÇENEDITEI^E 
:1Ô AGUEDA : i; b :. i f 

: i;i3 LOURINHÂNENSE 
20CUCUJÂES 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
I7i 
17 

37 
s 36 :f. 

31 
27 
26 
26 
26 
26 
24 
23 

■ 
21 
21 
20 
19 
19 

; 18 
17 

i;;'fi4 
11 

Resultados 
Peniche « Torres Novas; 0-4 
tofteense - Cucuiies^ Sri 
Aittfanense - OfiveIrensé.iO'l : , 
Guarda r Caldas. 2-1 
Mannhensie i Oliveira do Bairfo,f2"2::;f 
Sanjoanense - Sp. PombaL 1-0/li; : ; SiOi: 
Beneditêrise; * Ov^rOTse, 0-1 : i; ^ 

: AguSas Camarate - Agu^a, 2-i 
Vîlafrancpjônse - Lourinhanense, 3-1 

: Feir^sç Acad- Vfseu. 0-0 

18* jornada 
Felrense - Torres Novaà i - 
Cüc^jâes - Peniche 
OlfvetreFise - Torreense 
Caldas-Arrifanertse 
Oliveira do Balrro - Guarda i, 

: Sp. Pombal % Marinhense 
(>arense - Sanjoanense 
Agueda - Beneditense 
Lou rinhartensé * Aguias Camarate i 
Acad. Viseu - VHaf ranquense 

Cla$$iiicaçôc$ (Zona Sul) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 OLHANENSE 
4 CÂMARA LOBOS 
5 U. MADEIRA 
6 BARREIRENSE 
7 ESTORIL 
8 BENFICAB 
9 LUSITANIA 
IOOPERARIO DES. 
11 MACHICO 
12 CAMACHA 
13 ORIENTAL 
14 LOULETANO 
15MARITIMOB 
16 AMOR A 
17SESIMBRA 
18 RIB. BRAVA 
19ALCOCHETENSE 
20 JUV. ÉVORA 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

35 
32 
32 
31 
30 
28 
27 
26 
25 
24 
24 
22 
21 
21 
19 
18 
15 
12 
10 
8 

Resultados 
Oriental • Câmara de Lobos, 0-0 
Uniâo da Madeira - Benfica "B“, 2-3 
Ribeira Brava - Operàrio Desp.. 1-2 
Alcochetense - Juventude, 1-2 
Lusitânia - Louletano, 0-1 
Amora • Machico, 1-1 
Estoril-Praia • Olhanense, 1-1 
Barreirense • Nacional da Madeira, 1-2 
Camacha - Sesimbra, 2-1 
Portimonense - Maritimo "B", 6-0 

18* jornada 
Portimonense - Câmara de Lobos 
Benfica "B" - Oriental 
Operàrio Desportivo - Uniao da Madeira 
Juventude • Ribeira Brava 
Louletano • Alcochetense 
Machico • Lusitânia 
Olhanense - Amora 
Nacional da Madeira - Estoril-Praia 
Sesimbra - Barreirense 
Maritimo "B" • Camacha 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 LIMIANOS 
4 RIBEIRÂO 
5 AMARES 
6 SÂO MARTINHO 
7 SERZEDELO 
8 MACEDO CAV. 
9 VILAVERDENSE 
10 MERELINENSE 
11 VALENCIANO 
12 MARI A FONTE 
13CABECEIRENSE 
14ÂGUIAS GRAÇA 
15 VIEIRA 
16 MONTALEGRE 
17 MONCÀO 
18 JUV. RONFE 

16 
15 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
15 

32 
31 
30 
27 
26 
25 
25 
24 
22 
22 
18 
18 
16 
16 
14 
14 
14 
14 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAR : fi 
2 PAREDES 
3DRAGÔES SAN.: 

/4LOUSADA 
5P.RUBRAS 
6 VILA REAL : 
7 AMARANTE:;;»^ 
8 FIAES'::i/f4;m>/' 
9 PEDROUÇOS •: 
10ESMORIZ 

VIILAMEGO 
12RIOTINTO 
13î,î«ON(X)RVO 

: ^ 14-REGU A 
isÂvim'Es^^ ii 
16LOBÂO 

:f17VALONGUENSE 
T8CAST.MAJA 

16 
il 6 - 

16 
16 
16 
16 

il 6' ^ 
il6 

16 
16 
16 
16 
16 

.16 
16 
16 
16 ; 
16 

39 
. 34 

31 
:30 
28 
26 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
19/ 
16 

: 16 ; 
11 
11 
3 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 AVANÇA 
2 ESTARREJA 
3 SÂO ROQUE 
4 SÂO JOAO VER 
5 U. COIMBRA 
6 VALECAMBRENSE 
7 OL, HOSPITAL 
8 SOURENSE 
9CESARENSE 
10MANGUALDE 
11 F. ALGODRES 
12 MIRANDENSE 
13 MEALHADA 
14 TOURIZENSE 
15 MILEU 
16 VOUZELENSES 
17 ANADIA 
18 0LIV. FRADES 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

31 
29 
29 
26 
26 
26 
26 
22 
22 
20 
20 
20 
19 
18 
15 
15 
15 
15 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FÂTIMA 
2 PORTOMOSENSE 
3 BENFICA CB 
4ALCAINS 

: 5E.PORTALEGRE : 
6 FAZENDENSE 
7 FERROVIÂRIOS 

:8 U.TOMAR ^ : . 
9CORUCHENSE 
10VIT. SERNACHÊ 
11 U.SANTARÉM : 
12ALCANENENSÊ 
13B1DOE1RENSE 
14R1ACHENSE 
15CARANGUEJE1RA 
16PONTERROLENSE 
17 IDANHENSE 
18AVISÊNSES 

.38 
34 
32 
31 
29 
tr 
26 
25 
20 

^ 19 
:18 
16 
16 
16 
14 
13 
U : 
:10: 

Série E 
CL EQUIPA 

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

Sérte f 
J P CL EQUIPA J P 

16 38 1 Lusitano Évora 16 38 
16 32 2Desp. Beja 16 36 
16 28 3SeixaJ 16 33 
16 27 4VendasNovas 16 32 
16 26 S Pescadores 16 31 
16 25 6 Pinhaincfvense 16 27 
16 25 : 7 V. da Gama de Sines 16 27 
16 24 8 Palmelense 16 25 
16 21 9 Quarteirense 16 22 
16 20 lOOurlQue 16 20 
16 18 11 Almansitense 16 20 
16 18 12AJmada 16 19 
16 17 , l3EsperançadôLagos 16 17 
16 16 14U. Montemor 16 15 
16 15 ISLusitano V. R. 16 13 
16 15 16P0fte! 16 10 
16 14 17Aljustraiense 16 8 
16 13 18 Lagoa 16 4 

Montalegre - Juv. Ronfe, 0-0 
Maria da Fonte - Serzedelo, 0-1 
Vilaverdense - Bragança, 2-2 
Valenciano - Sào Martinho, 1-2 
Limianos - Merelinense, 2-1 
Âguias Graça - Monçào, 0-4 
Ribeirâo - Cabeceirense, 2-0 
Macedo Cavaleiros • Amares. 2-1 
Pevidém - Vieira, 4-1 

; Amarante * Esmoriz, 1-0 
: Lousâda - Gondomar, 2-1 
: Valonguense - Tôrre:de Moncorvo, 0-1 

Régua * Dragôes Sandinenses, 1*1 
FiaeS • Casteio da Maia. 1-1 
Pedras Rubras - Vila Real, 3-2 
Avintes • Sp. Lamego, 1*0 

, Paredes-tobâo, 5-3 
Rio Tinto - Pedrouços, 1-0 

Sourense - Mirandense. 0-0 
Sào Roque - Tourizense, 2-0 
Vouzelenses • Avança, 0-6 
Mangualde - Fornos Algôdres, 1-0 
Sào Joào Ver - Estarreja. 2-2 
Mileu - Mealhada, 3-0 
Uniâo de Coimbra - (Desarense. 2-2 
Valecambrense - Oliv. de Frades, 3-0 
Oliveira do Hospital - Anadia, 3-2 

Riachense - Ferroviàrios, 1-3 
Benf. Cast. Branco ^ U. de Tpmar. 2-1 

. Fâtima - Alcanenense, 4-0 
Fazendense - Portomosense, 3-2 
Coruchense - Uniâo de Santarém, 2-1 
Vftôria Semache -Avisenses, 1-0 
Bidoeirense - Caranguejeira, 2-0 . : . 
Estrela - îdanhense, 2-0 
Ponlerroiense - Alcains, 1-1 

Casa Pia - Sao Vicente. 2-0 
Fanhôes - Pontassolense, 3-0 
Loures - Samora Correia. 0-1 
O Elvas • Olivais e Moscavide, 0-3 
Atlético - 1® Maio, 6-1 
Mafra - Real, 1-1 
Portosantense - Futebol Benfica, 2-2 
Vialonga - Sacavenense, 2-0 
Sintrense - Cacém, 3-0 

Desp. Beja - L^oa, 4-3 
Aijustralense - É^verança de Lagos. 1-3, 
PInhainovense - U. Montemor, 1-0 
Portai - Almansilmise, 0-0 
Seixal - Aimada, 2-1 
Pescadores - Palmelense, 3-1 
Quarteirense - LusHano Evora, 0-0 
V. Novas - V, da Gama de Sines, 0-1 
LusFtano V. R. - Ourique, 0-0 
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O MILÉNIO 

Corn algumas surpresas pelo caminho -a 
vitôria do Salgueiros no Funchal, ao 
Maritimo, é uma delas...) prossegue a Liga do 
futebol profissional português corn os très 
grandes a marcarem o ritmo, coin vantagem 
jâ bem visivel do F. C. do Porto. 
Porto (43 pontos), Sporting (40), Benfica (35) 
e O "intruso" Guimaràes (34), seguem na 
frente, tendo deixado o Boavista (30) mais 
atrasado do que o previsto. 
No fundo da Tabela, Campomaiorense, Rio 
Ave, Uniâo de Leiria, Santa Clara, Farense e 
Vitôria de Setübal, lutam desesperadamente 
pela sobrevivência mas, Farense e Setübal, jâ 
nâo têm muitos motivos de esperança, 
embora a esperança seja a ultima coisa a 

morrer... 
Antes da prôxima Jornada mais uma 
eliminatôria da Taça de Portugal, o que 
agrava mais a situaçâo. Paragem e perda de 
ritmo para uns, esforço duplo para outros. É 
assim o futebol, como tudo na vida! 
A Jornada 19 apresenta-se corn Jogos de dificil 
prognôstico. 
Rio Ave - S. Braga, Alverca - F.C.Porto, 
Boavista - Campomaiorense, Gil Vicente - 
Belenenses, E. Amadora - Uniâo de Leiria, 
Farense - Guimaràes, Setübal - Sporting, 
Santa Clara - Maritimo e Salgueiros - Benfica. 
Destaque para o Jogo entre ilhéus, Santa 
Clara - Maritimo, corn o Santa Clara a 
precisar de pontos como de "pào para a boca". 

O mundo em sua casa. * 

MSS;NDETTA 
•■**5^* TELECOMMUNICATIONS INC. 

INTERNET 
^ Gratuita até 2 meses 

BIRTHDAY ClUB 

Pap mais informaçôes 

42^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
Canada I Oÿ 

7 dias por semana 

nsMçâo Gràtis 

ÉairfiqiGta 

- Nâi hâ mfnimos 
iGeniSâls,. / 


