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No almoço-convi'vio que teve lugar no Renaissance Convention Centre, em 
Mississauga, estiveram présentes da Administraçâo da SATA, o Présidente do 
Grupo SATA, Eng. Antonio Manuel Cansado, Présidente da SATA International, 
Dr. Antonio Sousa, Vice-Presidente das Operaçôes SATA International, Liberal 
Correia e. Présidente da SATA Express, Dr. Luis Silveira. Como convidados, a 
presença do Prof. Duarte Ponte, Secretario Regional da Economia dos Açores, 
Dr. Luis Meneses, Director Regional do Turismo e, Eng. Paulo Meneses, 
Director Regional dos Transportes. Continua na pagina 4 

hlstôrla. 
os unir 

agoraoquoo 
mar sépara” 
Palavras do Présidente do Grupo SATA, 

Eng. Antonio Manuel Cansado, no almoço- 

convivio comemorativo do primeiro voo da SATA 

Internacional a Toronto (Boston-Toronto), 

com O seu aviâo Airbus 310-300. 

Canadian 
Madaiia Chib 

16 anas da 
Felclera 

Na sede-social do Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, realizou-se um jantar-homenagem aos 
Grupo Folclôrico do Canadian Madeira Club que comemorou 
16 anos de existência. 16 anos de luta, trabalho ârduo, 
sacrificios e muita alegria à mistura. Ainda, a felicidade de ver 
os mais pequenos. Continua na pagina 5 
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ColuanLa 
sem "vérlelkreLS 
Na düzia de canais que se podem ver na televisâo 
da Repüblica Dominicana, dois sâo em lingua 
espanhola (um local e outro da Galiza) e, os 
restantes, na lingua inglesa, o que quer dizer, 
canais com programas dos EUA. 
Os programas corn pedidos de auxilio para 
crianças carenciadas é uma constante, tal como 
acontece entre nos. 
O que me preocupa nâo é o "markting" à volta do 
apoio às crianças pois, considero na sociedade 
em que vivemos, um mal necessârio. 
O que me surpreende la e câ, e por todo o lado, 
é que as crianças carenciadas sâo sempre de raça 
negra ou mestiça. Porquê? 
Entâo, as crianças de raça branca, nâo contam? 
Nâo temos crianças brancas carenciadas? 
Nâo é isso que nos temos a infelicidade de ver, 
também, um pouco por todo o mundo. 
As crianças, brancas ou negras, amarelas ou 

mestiças, sâo as maiores vitimas da sociedade de 
consumo que os paises industrializados criaram. 
Porquê, na televisâo, jornais e revistas, sô as 
fotografias de meninos e meninas negras ou 
mestiças? 
A sociedade branca pretende esconder os sens 
fracassos corn "poeira para os olhos"? 
Os politiqueiros que temos querem votos e 
simpatias, atirando para os ares "piedosas 
ajudas", às minorias de paises em atraso 
confrangedor? 
Nâo é violento vêr na TV e nos jornais, grandes 
vedetas da televisâo, cinema, desporto, modelos 
e princesas, que esbanjam dinheiro a rodos corn 
estravagâncias e coisas piores, agarradas a 
pobres crianças indefesas, esfomeadas e tristes, a 
"pedirem" para que as ajudemos? Ainda por 
cima, sô e apenas, negras e mestiças? 
Tapar o Sol corn uma peneira? 
Que diabo, mesmo no campo do "markting", a 
honestidade de processos deve ser um principio 
sagrado. 
Nâo brinquem connosco e, muito menos, corn as 
crianças! 
Na sociedade em que vivemos -criamos o 
monstro, temos de viver corn elel-, somos 

forçados a ajudar crianças e idosos, e tantos 
outros, através da "esmola e da pedincha", o que 
a todos envergonha. Sejamos leais uns para os 
outros, ajudemos o mâximo que nos for possivel 
mas, por favor, apresentem-nos os factos corn 
todas as suas reais cores e...dores! 
Tornar-se-â menos penoso e vergonhoso, e, quem 
sabe?, talvez até a prôpria sociedade de consumo 
se...consuma menos. 

JMC 

TU CA TU LA com os 
Olà, amigos. 
As semanas passam a correr, nâo é? 
Ainda dizem que a vida sâo dois dias, bolas! 
Esta semana recebemos varias comunicaçôes e, de 
entre elas, destacamos as que mencionamos a 
seguir. 

A Associaçâo 25 de Abril - Delegaçâo de Toronto, 
informa de que os fundos conseguidos para os 
Ôrfàos de Timor (5.800 dôlares) foram, segundo 
informaçào do Ministério dos Negôcios 
Estrangeirqs, em Lisboa, entregues através do 
Banco Nacional Ultramarino, em Dili, ao Padre 
Joâo de Deus Pires, Director do Orfanato de Santa 
Terezinha, em Kelikai. Portante, missâo cumprida! 
A Associaçâo 25 de Abril - Delegaçâo de Toronto, 
agradece reconhecida a todas as entidades oficiais, 
instituiçôes bancârias, jornalistas e outros que, de 
uma forma ou de outra, ajudaram a dar seguimento 
ao processo de entrega dos donativos aos Orfàos de 
Timor. Obrigado. 

O Grupo Português de Apoio à Familia (sedeado 
no Toronto Western Hospital-Toronto), realiza a 15, 
22 e 29 de Fevereiro e, também, a 7, 14 e 21 de 
Março, entre as 13:00 e as 15:00 horas, sessôes de 
esclarecimento e apoio às familias portuguesas corn 
casos de abusos de ÀLCOOL e DROGAS. As 6 
sessôes serâo realizadas em português, em 

ambiente seguro e culturalmente sensivel, para que 
os participantes possam adquirir um conhecimento 
mais profundo das substâncias que provocam 
dependência e o impacto sobre si prôprio e a 
familia. Estas sessôes têm como objectivo educar as 
pessoas sobre o âlcool e outras drogas, dar apoio 
mûtuo, ensinar novas estratégias de lidar corn o 
assunto e, dar conhecimento, ao acesso a serviços 
na comunidade. 
Se tem em casa PROBLEMAS DE ÀLCOOL E 
OUTRAS DROGAS contactem Maria Benevides 
pelo telefone: (416) 603-5974 ou, ainda, Isabel Sales: 
(416) 603-5868. NÀO PERCAM ESTA 
OPORTUNIDADE. Deitem para "trâs das costas" 
o medo e a vergonha! 

O Sporting Clube Português de Toronto comemora 
em breve o seu Vigésimo Aniversârio (em Abril), 
coisa natural, tal como acontece corn os outros 
clubes e associçôes. O que é de destacar, para jâ, é 
a habituai coragem dos dirigentes "leoninos" locals 
em trazer figuras gradas do Clube-mâe sempre que 
estào em festa. Desta feita, o Sporting Clube 
Português de Toronto esta a contar corn a chegada, 
a 6 de Abril, de Maria Isabel Trigo Mira-Membro 
do Conselho Directivo para a ârea das Filiais, 
Delegaçôes e Nùcleos; Mario Casquilho-Director 
Gérai; o grande comunicador Artur Agostinho- 
Presidente dos STROMPS; José Goulâo-Director 

do Jornal "SPORTING" e, dia 7 de Abril, o Dr. José 
Holtreman Roquette, Présidente do Sporting Clube 
de Portugal e o grande impulsionador da "viragem 
positiva" do clube de Alvalade. Uma comitiva de 
respeito! 
Parabéns pelo aniversârio e pela iniciativa. 

Pela terceira vez consecutiva realiza-se no Europa 
Convention Centre (na Bramalea e Derry Road) a 
FESTA DAS AMIGAS. 
Uma iniciativa que começou corn o convivio de 6 
ou 7 amigas e, no passado ano, jâ juntou 242. No 
passado ano, por gentileza da amiga Mariana 
Alves, sortearam uma viagem cuja receita foi 
transferida para o Centro ABRIGO e, por iniciativa 
da amiga Nelma Oliveira, procederam à recolha de 
alimentes que foram canalizados para o Interim 
Place I e II (Abrigos para mulheres vitimas de 
violêneia). 
A AMIZADE nâo tem fronteiras por isso, este ano, 
o convivio esta alargado a amigas de outras etnias. 
Este ano vào ter lugar maior quantidade de sorteios 
e outras iniciativas para angariaçâo de fundos para 
doar a Centres de Apoio Social às Mulheres. 
A amiga MARIA do CEU aceita a inscriçâo das 
amigas para o convivio-2000, até o dia 11 de 
Fevereiro. Telef: (905) 459-7999. 
Parabéns às AMIGAS por esta excelente ideia. 

JMC 
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Marotos". 
Uma équipa de trabalho que sabe o que 
fazer e o que quer. 
O Professor Damiâo Patacho da Costa, 
das muitas e boas recordaçôes que tem 
de alunos de Faro; Ponta Delgada e 
Toronto, a de maior destaque vai para o 
mais sossegado de todos, o menino 
Anibal, o conhecido e 
mediâtico...Professor Dr. Anibal 
Cavaco Silva, o menino de Boliqueime, 
que chegou a Primeiro Ministro de 
Portugal. 
Em 10 de Junho de 1991, o Présidente 
da Repüblica, Grâo-Mestre das Ordens 
Honorificas Portuguesas, conferiu a 

Damiâo Patacho da Costa, nasceu na 
cidade de Lagos, Algarve, em 4 de 
Julho de 1927. 
Foi no Algarve que completou o seu 
curso de Professor e, em Lisboa, fez os 
exames finais de Estado, para poder 
leccionar. 
A primeira Escola onde ensinou, foi na 
de Faro, a Escola Industrial e 
Comercial local. Em 1954, o Professor 
Damiâo Costa transferiu-se para Ponta 
Delgada-Sâo Miguel, onde leccionou 
durante 11 anos. O Conselho Escolar 
da Escola Industrial e Comercial de 

Ponta Delgada deu "um voto de louvor 
pela alta competência profissional de 
que deu sempre provas durante os anos 
em que leccionou na Escola, bem como 
pela pronta e leal colaboraçâo prestada 
a todas as actividades circum-escolares 
a que foi chamado a colaborar", em 15 
de Outubro de 1965. 
Ainda em Faro, na Escola Industrial e 
Comercial, o Professor Damiâo Costa 
conheceu e enamorou-se da Professora 
Virginia Maria Isabel Cremilde Jacques 
de Sousa Prazeres Jorge Tricate 
Cerqueira, natural de Faro, onde 
nasceu em 3 de Maio de 1925, e corn 
quem casou em 10 de Abril de 1954, na 
Sé de Faro. 
Jâ residindo em Ponta Delgada, o casai 
Virginia e Damiâo Costa, teve a 
suprema felicidade de ver nascer duas 
filhas: Ana Maria Cerqueira e Costa e, 
Margarida Solange Tricate Cerqueira e 

abriu a Escola Comunitâria Portuguesa 
do Clube Transmontano, oficializada 
pelo Ministério da Educaçào, por 
despacho de 10 de Setembro de 1980. 
As jovens filhas do casai Costa, Ana 
Maria e Margarida, formaram-se nas 
Universidades de Toronto e de Guelph, 

Nutna/esta portuguesa, Damiâo Costa e sua mulher Virginia, 

tendo ao lado afilha Ana Maria Cerqueira e Costa. 

Damiâo Patacho da Costa, o Grau de 
Comenda da Ordem de Mérito, que lhe 
foi entregue, em Toronto, pelo Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Pessanha Viegas. 
Os Professores Damiâo e Virginia da 
Costa, uma vida dedicada ao ensino, 
uma vida-sacerdôcio, plena de 
sacrificios e recompensas. 
Virginia e Damiâo da Costa, hoje 
reformados, continuam corn o mesmo 
entusiasmo de sempre, a gerir a Escola 
Comunitâria do Clube Transmontano, 
em Toronto. Corn um sorriso 
simpâtico, Damiâo da Costa, informou- 
nos de que agora vai passar 5 meses no 
seu Algarve e, os outros meses, em 
Toronto. Se a raiz os chama, os netos 
Andreia e Alexander da Costa Pinto, 
também têm o seu quinhâo de amor e 
atracçâo. Là e câ, enquanto o destino o 
permitir. Esperemos que por muitos e 
bons anos. Obrigado, professores. 

JMC 

Costa, ambas naturais da Ilha Verde. 
A familia Costa, emigrou para o 
Canadâ em 1954, corn licença 
ilimitada, onde chegou a 10 de 
Outubro. 
Em Toronto, Damiâo Costa começou a 
trabalhar como técnico de mâquinas 
fotogrâficas e, paralelamente, como 
professor (tal como sua mulher. Prof. 
Virginia Costa) na recém-criada Escola 
Oficial de Português do First 
Portuguese. Nessa 
altura, o Professor 
Damiâo Costa conheceu 
a Professora Maria José, 
que se mudou para 
Montreal, e a Professora 
Branca Gomes, 
organizadora da Escola 
do First e sua professora 
e, Débora Raposo de 
Morais, a Directora. Em 
1968/69 e até 1980, o 
Professor Damiâo Costa, 
foi Director da Escola do 
First Portuguese. Por 
divergências de opiniâo, 
o Professor Damiâo 
Costa saiu do First e 

respectivamente, colaborando 
corn os pais na Escola. 
Ana Maria Cerqueira e Costa, 
fez um curso de Folclore e, na 
Escola Transmontana, para 
além de ensinar português, é 
também a ensaiadora dos très 
Ranchos Folclôricos da Escola: 
Rancho Infantil; Grupo 
Estudantil e, o fantasioso e 
engraçado rancho, "Os 

Em cima, casamento de Virginia e 

Damiâo da Costa, junto dos familiares 

mais chegados, no ano de 1954. 

Ao lado os netos Andreia e Alexander e, 

na foto de baixo, a mamâ Margarida da 

Costa Pinto, Jîlha mais nova do casai 

Virginia e Damiâo. 

A tempo. 
Na ültima ediçâo de O Milénio 
demos à estampa a histôria de 
Victor Couto onde, talvez pela 
pressa de irmos para Pimta Cana, 
cometemos algumas gafes. 
Primeiro, em relaçâo à quantidade 
de filhos dos senhores Ferreira e 
Carvalho, trocamos os nùmeros. O 
Joâo Ferreira, pai do Isac Ferreira, 
13 filhos e, o Antônio Carvalho, 7. 
Contas saldadas! 
Também, segundo o Victor Couto, 
houve confiisâo no nosso diélogo, 
relativamente ao corner da boda 
pois, nâo foi uma...làstima, como 
julgamos entender. É que, aos olhos 
dos especialistas, como é o caso, é 
fâcil ver aquilo que os outros nâo 
vêem. Se lun simples espectador 
esté apreciando mn programa de 
TV jtmtamente corn um técnico de 
televisâo, mn e outro vêem o 
mesmo programa mas, o técnico, 
détecta falhas que o outro nem 
sequer nota. Em tudo na vida é 
assim. Dai, talvez, o nosso 
desentendimento, em relaçâo à 
comida servida. Rectificamos assim 
a posiçâo de Victor Couto. 
Por quaisquer inconvenientes, as 
nossas desculpas! 

JMC 
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“Estamos fazenda 
historia. 
Podemos unir agora 
0 que 0 mar sépara” 
Acompanhou a comitiva, uma equipa da RTP- 
Açores. Presente, também, o Vereador da Câmara 
Municipal de Toronto, Mario Silva. 
A sala estava repleta de agentes de viagens, orgàos 
de informaçâo luso-canadianos e outros convidados. 
As boas vindas foram dadas por Orlando Medeiros, 
Director da SATA Express no Canada, que 
salientou a importância do acontecimento e 
apresentou o Présidente do Grupo SATA, o sempre 
risonho e simpatico, Eng. Antonio Manuel Cansado. 
Pleno de energia e felicidade, o Eng. Cansado disse, 
resumidamente: "Estamos fazendo historia. 
Podemos unir agora o que o mar sépara. Quebramos 
amarras de mais de 50 anos. Agora, podemos entrar 
em casa logo à partida! Somos uma Transportadora 
Nacional, finalmente!" 
Por sua vez, o Prof. Duarte Ponte, Secretârio 
Regional da Economia, falou da sua felicidade por 
se encontrar mais uma vez entre nos e do orgulho de 
estar com o Conselho de Administraçâo da SATA 
num momento tâo importante para o Grupo, 
sintomâtico de progresso, melhor serviço e de tâo 
grande importância para a economia dos Açores. 
Aproveitâmos o feliz acontecimento para dialogar 
um pouco corn o Eng. Antonio Manuel Cansado e, 
logo a seguir, corn o Prof. Duarte Ponte. 

Milénio - As nossas boas vindas. Esta deve ser uma 
ocasiâo muito especial para a Sata e um capitulo 
fundamental para a historia da companhia. 
Eng. Antonio Cansado - Jâ hâ muitos anos que é um 
capitulo importante na nossa companhia. Aproveito 
para dar um abraço muito especial a toda a 
comunidade e esta é uma promessa que volto a 
cumprir. Demorou um pouco mais do que o 
previsto a concretizar-se, uma vez que gostariamos 
de o ter feito antes, mas... enfim, as possibilidades 
foram estas. Nâo podemos lançar pianos 
estratégicos que nâo podemos cumprir. Este é, 
portanto, o momento para as rotas concretas entre 
Açores, Canada e Estados Unidos. Posso dizer que 
vamos cumprir horârios e serviços. 
M>-Jâ agora, como madeirense, gostava de saber se 
a Madeira esta incluida na rota. 
Eng.°A.C. - A SATA, a partir de 1 de Janeiro de 
1999, criou a rota do Funchal. Como ilhéus, temos 
uma oportunidade de reunir os dois arquipélagos de 
Portugal. Em 2000, espero que a obra do aeroporto 
do Funchal esteja acabada e a partir dai 
começaremos a trabalhar. Uma pista nova e corn 
outras dimensôes permitirâ operaçôes corn rapidez 
corn o nosso equipamento. A partir dai vamos 
abraçar os madeirenses. 
Passamos para o Secretârio Regional da Economia. 
M - A nivel econômico o que représenta a vinda 
deste Airbus ao Canadâ e aos Estados Unidos da 
América? 
Sec. Reg. Duarte Ponte - Eu penso ser muito 
importante porque as comunidades açorianas 
existentes aqui tem um meio mais fâcil e econômico 
para ver os sens amigos, familiares e passar as suas 
férias, a visitar a sua prôpria terra. Estamos, assim. 

a cumprir a estratégia de unir as cidades, ilhas e 
todos os oriundos dos Açores. A Sata farâ também 
ligaçôes directas corn o norte da Europa; agora corn 
o novo equipamento, unir ao continente africano. 
California e agora Toronto, uma das maiores 
cidades de oriundos de açorianos. 
M -E o turismo? Mantém-se neste governo do PS a 
mesma ideia de que os Açores é um polo turistico 
para elites ou vâo procurât outras vias, 
particularmente o turismo da diaspora? 
D.P. - Os Açores estâo a apostar no turismo. 1999 foi 
o melhor, nâo sô porque atingimos o maior numéro 
de entradas, como foi o melhor em produçâo e 
divulgaçâo no estrangeiro. Hâ um aumento da 
capacidade hoteleira nos prôximos très ou quatros 
anos e esperemos que a oferta se multiplique. Este 
governo aposta no turismo porque os Açores têm 
capacidade para o desenvolver. E uma parte do pais 
ligada â natureza, ao ambiente e ao clima o que 
intéressa nâo sô aos açorianos, mas a todos os que 
no estrangeiro procuram um clima de paz e beleza 
naturais numas ilhas encantadoras corn 
temperaturas amenas. 

M - Como estâ o clima politico dos Açores neste 
momento? 
DP - Penso que de paz e estabilidade. Nôs estamos a 
ter um crescimento econômico notâvel, a melhor 
época de sempre. Quando o clima econômico é 
bom, o politico também é bom. 
M - Espéra uma boa resposta dos açorianos? 
D.P. - O povo açoriano das ilhas vai correspondçr ao 
trabalho desenvolvido até aqui. Este governo provou 
que estâ a desempenhar um certo papel e medidas 
importantes para a nossa economia, tarifas 
eléctricas, aéreas, construçâo civil, turismo. Nunca 
até agora houve tanta vontade de investir nos 
Açores. Quando entrâmos, havia problemas até de 
pagamentos, hoje temos estabilidade e crescimento. 
M - O que é que a regiâo dos Açores oferece aos 
imigrantes neste caso? 
D.P. - Permite um movimento positivo que vai ser 
bom, pode alugar imôveis a amigos, restaurar o 

patrimônio e restabelecer os laços de amizade. 
M - Uma saudaçâo para os açorianos do Canadâ... 
D.P. - Aqui, sentimos que os Açores sâo bem maiores 
do que as nove ilhas do arquipélago. Tiveram que 
emigrar, mas estâo a ajudar a construit um pais. Um 
abraço para os que aqui desenvolvem no dia a dia os 
nossos Açores. 

Para complétât este apontamento, extraimos do 
"Press Release" os seguintes pontos: 
Depois de muitos anos a operar os voos Charter 
para os Estados Unidos da América e Canadâ corn 
o recurso ao fretamento de aeronaves de outras 
companhias aéreas, a Azores Express e a SATA 
Express começaram, em Janeiro de 2000, a utilizar 
nos sens voos aviôes fretados à SATA International. 
O Grupo SATA atribui um significativo valor 
estratégico às suas empresas corn sede nos EUA e 
Canadâ. Estas empresas além de contribuirem 
positivamente para os resultados do Grupo têm 
funcionado como elementos de estabilizaçâo nestas 
rotas onde se mantêm, hâ quinze anos, 
ininterruptamente, enquanto outros vâo entrando e 
saindo ao sabor das conveniências. 
A entrada da SATA International nestas rotas 
contribuirâ para consolidât as operaçôes, estando 
prevista para o ano 2000 a seguinte programaçâo: 

AZORES Express: 
Ponta Delgada / Boston - um voo semanal durante 
todo o ano a que acresce um segundo voo semanal 
entre Maio e Outubro. 
Ponta Delgada / Providence - um voo semanal de 
Junho a Setembro. 
Terceira / Boston - um voo semanal de Junho a 
Setembro. 
Lisboa / Boston - um voo semanal de Junho a 
Setembro. 

SATA Express: 
Ponta Delgada / Toronto - um voo semanal durante 
o ano a que acresce um segundo voo semanal de 
Maio a Outubro. No periodo de Verâo um terceiro 
voo semanal serâ operado corn a Air Transat via 
Montreal. 
A operaçâo SATA Express efectua-se partilhando a 
capacidade dos aviôes corn a Lawson Tours. 
A SATA International efectuarâ ainda, corn o 
operador turistico SUNTRIPS, um voo semanal 
entre a Terceira e Oakland/Califôrnia, entre 6 de 
Junho e 26 de Setembro. 
Na execuçâo destes voos a SATA International 
utilizarâ dois modernos Airbus 310-300 corn 220 
lugares e duas classes de serviço, ficando 
responsâvel pelo transporte de cerca de 75% da 
totalidade dos passageiros entre a América do 
Norte e os Açores, realizando mais de duzentas 
rotaçôes por ano. 
Parabéns e as maiores felicidades. 

JMC 
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Canadian 
Madeira Cinb 
16 anos de Folclore 

Continuaçào da pagina 7 

meninas e meninos, jâ influenciados e envolvidos 
no folclore. 
Apadrinhou a festa, o Rancho Folclôrico do 
Arsenal do Minho, corn o rigor, colorido e beleza 
de sempre. Depois da festa, outra festa corn os 
minhotos, com os seus habituais "cantares ao 
desafio" ao toque da concertina, pâo e vinho (longe 
da vista e dos ouvidos da maioria, claro!)... 
No salâo principal, para além do Arsenal do 
Minho, actuaram os mais jovens do Canadian 

Madeira Club, bem "amparados" pelos mais 
crescidos e veteranos, tal como pelo pùblico 
présente. 
Os mais responsâveis do folclore madeirense, 
Alberto Poeira-Director e, José de Freitas- 
Ensaiador (ambos também componentes do 
Grupo) e, ainda, da Claudia Silva, que nâo "larga" 
os mais pequenos, sob o olhar embevecido do 
fundador do Grupo Folclôrico, Gilberto Araüjo, e 
da apoiante Olivia Abreu (que foi brindada corn 

um lindo ramo de flores), a festa teve o 
ritmo desejado e a fantasia necessâria. 
Apenas o senâo generalizado entre nos 
de atrazos no começo dos espectâculos... 
"Miùdos e graudos" deram o melhor de 
si prôprios e ofereceram, na noite fria, 
um calor e uma beleza que hâ muito nâo 
viamos naquela sala. Os vermelhos dos 
trajes minhotos e madeirenses, em 
conjunto corn as cantigas e bailares 
diferenciados, dispuseram bem o pùblico 
que correspondeu com fortes aplausos. 
Além do Bolo Comemorativo hâ que 
registar as medalhas entregues aos 
müsicos mais antigos do Grupo 
Folclôrico do Canadian Madeira Club, 
Francisco Marques (Violino) e César 

Andrade (Braguinha). 
Assim é que é bonito. De registar também o bom 
trabalho dos voluntârios que fizeram e serviram o 
jantar. 
As nossas felicitaçôes a todos os participantes. 

JMC 

Portugueses continuam mal informados 
sobre a Unisio 
Barômetro DN/TSF/Marktest révéla que muitos 
portugueses nâo sabem quem preside aos Quinze 

Os portugueses continuam a estar mal informados 
sobre a Uniâo Europeia, mesmo quando, por força 
do calendârio, o dia-a-dia comunitârio se aproxima 
do Pais. Segundo o barômetro DN/TSF/Marktest, 
apenas uma escassa maioria - 49,2 por cento contra 
47,8 - sabe que é Portugal que ocupa, neste 
momento, a presidência rotativa da Uniâo. 
Um desconhecimento flagrante na camada mais 
jovem da populaçâo (entre os 18 e os 34 anos) e fora 
das grandes cidades. A pergunta "sabe quai é o pais 
que estâ a presidir à Uniâo Europeia durante o 
primeiro semestre de 2000?", 50,4 por cento dos 
inquiridos nesta faixa etâria responderam 
negativamente, contra os 46,4 que souberam a 
resposta correcta. Situaçâo idêntica verifica-se entre 
a populaçâo corn mais de 55 anos. O grande 
desequilibrio é encontrado, no entanto, quando se 
analisam os dados, por sexos. E, aqui, o barômetro 
révéla que sô 33,9 por cento das mulheres 
inquiridas sabiam que é Portugal que preside 
actualmente aos destinos dos Quinze, contra 63,3 
que desconheciam, e ainda um numéro residual 
que atribuiu a presidência a outros Estados, como a 
França, ou a Bélgica. 

Curiosamente, é nestes dois Estados que se 
concentra o maior nûmero de respostas erradas. 
Ou seja, a maioria da populaçâo que nâo sabe que 
é o Governo português que detém a presidência, 
embora julgue conhecer a resposta, crê que o cargo 
estâ nas mâos da França (que, de facto, o assume no 
prôximo semestre) ou da Bélgica (onde funciona, 
corn carâcter permanente, a maioria das 
instituiçôes comunitârias). 
Os portugueses mais informados sâo, de longe, os 
das classes alta e média alta (78,9 contra 21,1 por 
cento), estando a classe média também 
razoavelmente informada. Sô nas classes baixa e 
média baixa é que hâ uma concentraçâo de 
respostas no "nâo sabe". 
A divisâo por intençâo de voto nas legislativas, 
entre os dois maiores partidos, nâo é significativa, 
embora os dados revelem que sâo precisamente os 
eleitores do partido do Governo que revelam maior 
desconhecimento. 
Estes resultados vâo ao encontro das estatisticas da 
Uniâo (elaboradas pelo Eurostat), que têm 
revelado, sem grande variaçâo, que os portugueses 
sâo os cidadâos europeus que menos sabem sobre a 
Uniâo em que estào inseridos. Por outro lado, e 
contrariando o discurso de muitos dos chamados 
lideres de opiniâo, é intéressante verificar que a 

maioria dos portugueses - 37,1 por cento contra 
32,3 - acredita que o alargamento da Uniâo a novos 
Estados, e a partir de Fevereiro haverâ jâ 12 em 
negociaçôes, trarâ mais vantagens que 
inconvenientes a Portugal. E aqui, os dados sô se 
invertem na classe alta e média alta e entre os 
inquiridos do Litoral Centro, que encontram mais 
inconvenientes que vantagens. 
Foram entrevistados 803 individuos maiores de 18 
anos, entre 14 e 23 de Janeiro. O erro de 
amostragem é de 3,45 por cento. 
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ONU culpa exército 
indonésio 

Inquérito conclui 
que os militares 

paxticiparam 
activamente na 

violência de 
Setembro em Timor 

e sugere Tribunal 
Internacional Um inquérito das Naçôes Unidas 

sobre violaçôes dos direitos do 
homem em Timor-Leste 
denuncia que o exército 
indonésio participou directa- 

mente nas atrocidades e sugere a 
criaçâo de um tribunal internacional 
para julgar as violaçôes dos direitos 
do homem. A investigaçâo foi levada 
a cabo a pedido do secretârio-geral 
das Naçôes Unidas, Kofi Annan, e as 
suas conclusôes foram entregues à 
Assembleia Gérai e ao Conselho de 
Segurança da ONU. A maior onda de 
destruiçâo em Timor-Leste ocorreu a 
partir de 30 de Agosto, depois de o 
povo timorense ter optado, em 
referendo, pela sua independência, o 
que provocou a ira dos prô- 
integracionistas. Annan encontra-se 
actualmente fora de Nova lorque 
devido às suas visitas a Moscovo e 
Genebra, e os responsâveis da ONU 
recusaram-se a fazer qualquer 
comentârio ao inquérito. Segundo 
fontes prôximas dos investigadores, 
no estudo conclui-se que "a 
intimidaçâô, terror, destruiçâo de 
bens, abandonos forçados e 
evacuaçâo da populaçâo nâo teriam 
sido possiveis sem a participaçâo 
activa do exército indonésio e o 
conhecimento e total aprovaçâo das 

altas patentes". Os inquiridores, très 
homens e duas mulheres, corn a 
deputada da Costa Rica Sonia Picado 
à frente da delegaçâo, estiveram em 
Timor-Leste entre 25 de Novembre e 
3 de Dezembro de 1999. A delegaçâo 
ouviu os testemunhos de 170 pessoas 
que constam nas 57 paginas do seu 
relatôrio. 
Os investigadores, que propôem no 
seu texto a criaçâo de um tribunal 
internacional para apurar as 
responsabilidades das violaçôes dos 
direitos do homem em Timor-Leste, 
referem no texto que o ministre dos 
Negôcios Estrangeiros indonésio jâ 
rejeitou a investigaçâo por a 
considerar "parcial" e conter 
"acusaçôes vagas e nâo provadas". 
Em carta enviada a Kofi Annan, Alwi 
Abdurrahman Shihab considéra 
"totalmente inaceitâvel" criar um 
tribunal internacional para julgar as 
presumiveis violaçôes dos direitos do 
homem em Timor-Leste "numa altura 
em que esse territôrio fazia parte 
intégrante da Indonésia". A criaçâo 
desse tribunal nâo farâ mais do que 
"criar obstâculos" ao desenvolvimento 
das relaçôes amigâveis e de 
reconciliaçâo "entre a Indonésia e a 
sua antiga provincia", concluiu 
Shihab. 

para conhecer o novo homem-forte do Kremlin 

A secretâria norte-americana, 
Madeleine Albright, partiu no fim 
de semana directamente de Davos, 
onde participou no Forum 
Econômico Mundial, em direcçâo a 
Moscovo. 
A deslocaçâo da senliora Albriglit à 
capital russa prende-se corn uma 
reuniâo multilateral sobre o 
processo de paz no Médio Oriente, 
mas a visita valerâ sobretiido pt:lo 
facto de constituir para a 
Administraçâo americana a 
primeira ocasiâo de eslabele(c;r um 
contacto directo a alto mvel cnm n 
sucessor de Boris leltsin e 
grande favorito para as 
presidenciais de 26 de 
Março. A visita tem ainda 
O interesse adicional de 
ocorrer num momento 
em que as relaçôes russo- 
americanas atravessam 
uma fase dificil, marcada 
por inùmeros pontos de 
desacordo - do conflito na 
Chechénia aos désarma'^ 
mento e à proliferaçâo 
nuclear, à cooperaçâo 
entre a Russia e o Irâo, à 
atitude internacional face 
ao Iraque, sem falar numa 
embaraçosa série de casos 
de espionagem. 

O chefe da diplomacia americana 
"quer ter uma ideia de como Putin 
pretende actuar agora que é 
présidente interino. Vamos julgâ-lo 
segundo os seus actos", disse ainda 
James Rubin. 
Os responsâveis americanos têm 
confessado amiûde a sua 
perplexidade face ao passado de 
Vladimir Putin, antigo agente do 
KGB, os serviços secretos da era 
soviética, e que se aproximou dos 
meios reformadores durante a sua 
passagem pela prefeitura de 
Sampetersburgo. 

O problema da 
Chechénia sera sem 
düvida um dos principals 
temas em discussâo e 
arrisca-se a criar novos 
pontos de fricçâo, mesmo 
se até agora, e apesar de 
intimeras condenaçôes 
verbals, os Estados 
Unidos se têm abstido de 
ameaçar Moscovo corn 
sançôes. Washington 
considéra que semelhànte 
atitude séria contrapro- 
ducente num momento 
em que a Russia atravessa 
uma fase delicada da 
transiçâo democrâtica e 
da abertura econômica. 

Al investiga na fronteira de 
corn a Namibia 

Entre os incidentes, conta-se o 
massacre de 11 civis, na margem 

angolana do rio Kavango 

A Amnistia Internacional esta a 
investigar na Namibia as denùncias de 
violaçôes dos direitos humanos no 
Nordeste do pais e na zona fronteiriça 
corn Angola, nomeadamente um 
massacre de civis namibianos por 
soldados angolanos. 
Tor-Hyne Olsen, um dos membros da 
organizaçâo, indicou que entre os 
incidentes que estâo a ser averiguados 
se conta o massacre de pelo menos 11 
civis na margem angolana do rio 
Kavango, que faz fronteira entre os dois 

paises, na sequência de uma ofensiva 
do exército angolano contra 
guerrilheiros da UNITA em Dezembro. 
A AI esta igualmente a investigar a 
emboscada de 3 de Janeiro passado no 
Nordeste da Namibia, da quai resultou 
a morte de très irmâos franceses, de 10, 
15 e 18 anos, e ferimentos nos pais. O 
Governo namibiano responsabilizou a 
UNITA por este ataque, mas o 
movimento de Jonas Savimbi 
desmente. Igualmente sob investigaçâo 
estâo os casos de tortura de suspeitos 

por parte das forças armadas da 
Namibia na faixa de Caprivi, durante a 
repressâo de uma rebeliâo separatista 
em Agosto do ano passado. A rebeliâo 
em Katima Mulilo causou 14 mortos e 
na sua sequência foram detidas e 
acusadas de alta traiçâo 115 pessoas, 
que aguardam ainda julgamento. Desde 
que em Dezembro a Namibia autorizou 
Angola a lançar a partir do seu 
territôrio operaçôes de perseguiçâo a 
guerrilheiros da UNITA, o Nordeste da 
Namibia tornou-se uma zona de grande 

instabilidade, corn ataques a civis e 
pilhagens atribuidos ora a elementos da 
UNITA em fuga ora a militares das 
FAA descontrolados. A Amnistia 
Internacional foi alertada para a 
situaçâo na Namibia pela chegada em 
grande numéro de refugiados ao 
Botsuana idos de Caprivi em 1998/99, 
depois de ataques por militares e 
paramilitares namibianos na regiâo. 
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□EPOIS DE TRIIMTA AIMOS À 

A igreja e o Centro Social vâo ser modemos 
e polivalentes. Idosos e crianças, todos terâo 
lugar e a ideia é promover o convivio 
intergeracional. Falta sô négociât o apoio do 
Govemo para a segunda fase. 

Hâ mais de 30 anos que a parôquia do Livramento 
aspira por uma igreja. Neste momento, os fiéis têm 
missa numa capela emprestada por uma familia, mas, 
ainda este ano, vai surgir uma igreja prôpria e um 
Centro Paroquial e Social. A obra esta avaliada em 
400 mil contos e tem comparticipaçâo do Governo 
Regional. O projecto é da autoria de um arquitecto 
madeirense radicado no Continente e foi o primeiro 
que este fez para edificios religiosos. 
O padre Humberto, que estâ na parôquia hâ jâ cinco 
anos, falou-nos do projecto e dos objectivos previstos 
para esta estrutura. 
«Este projecto do Centro Social jâ é um projecto 
avançado em relaçâo aos outros centres que temos 
aqui na Madeira. E um centre jâ corn uma 
polivalência diferente. Tem como objective o 
convivio intergeraçôes. Jâ tem um ginâsio 
polidesportivo, tanto para as crianças, como para os 
mais idosos», explicou. 
Além deste convivio intergeracional, o padre 
Humberto salientou que «hâ muita gente idosa» e 
que «estâo sôs». Dai, enfatizar o papel do centre como 
«polo de encontre dos mais idosos». 
As crianças também terâo um papel importante na 
vida do centro. A freguesia do Monte, na quai se 
inséré a parôquia do Livramento, «é um pouco pobre 

em espaços. Hâ sô um infantârio junto ao Hospital 
Douter Joào de Almada e é muito pequeno 
(Sanatôrios)». 
Por isso, o centro vai permitir aos pais, enquanto 
trabalham, um local onde podem deixar os filhos. 
Para tal, a parôquia tenciona estabelecer protocoles 
corn a Secretaria Regional de Educaçâo, no sentido 
de ter pessoal formado nesta ârea. 
Mas, neste momento, mesmo sem as estruturas 
adequadas, a parôquia, através da contraria de Sào 

Vicente de Paulo, «apoia os mais necessitados, corn 
géneros alimenticios. Todos os dias distribuem meio 
litre de leite a cada criança carenciada». 
Esta distribuiçâo é necessâria porque a parôquia do 
Livramento, que estâ encaixada entre o Monte e o 
Imaculado Coraçâo de Maria, ainda apanha parte da 
Levada da Corujeira, local onde se registam 

«situaçôes muito dificeis, principalmente devido ao 
alcoolisme. Temos gente que vive corn o rendimento 
minime e é tudo para o âlcool», confessa-nos o padre 
Humberto. 
Por esta razâo, 40% das vagas existentes para crianças 
no projecto estâ destinado a estas, as mais 
carenciadas. «E nâo terâo nada a pagar, nem 
mensalidade», afirma o padre Humberto. 
Outra ideia para o projecto é que o centro funcione 
como complementar à Escola Primâria. As crianças 
poderâo, nos tempos livres, frequentar aulas de 
mùsica e’ outras actividades. 
Este projecto nâo vai ser sô inovador pelos objectivos 
e pelo estilo arquitectônico. Inovadora foi também a 
forma encontrada para a parôquia financiar a sua 
parte nos custos dos projecto. 
Nuns terrenes pertencentes à parôquia, foram 
construidas moradias que, depois de vendidas, a 
preços nâo especulativos, permitiram investir neste 
projecto. Além disse, todos os empréstimos 
bancârios, pois foram vendidas a paroquianos que 
estavam «agora a começar a sua vida», foram tratados 
corn o apoio da parôquia. A qualidade das mesmas é 
corroborada corn a afirmaçâo que, depois de prontas, 
houve quem oferecesse praticamente mais 7 mil 
contos do que o preço por que foram vendidas aos 
paroquianos. 
A construçâo da Igreja e do Centro Paroquial e Social 
jâ se iniciou hâ dois anos. Por agora, sô estâ pronta a 
primeira fase. Para a segunda, falta negociar o apoio 
do Governo Regional. 
De qualquer forma, a segunda fase da obra jâ se 
iniciou corn as escavaçôes para o centro. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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Winterfest-2000„regresso e até à prôxima 
Os divertidos e bem morenos companheiros do Winterfest-2000 da 
CIRV/Happy Travellers, regressaram de Punta Cana corn intençôes de voltar 
no proximo ano, onde quer que seja, ainda corn mais entusiamos e...mais 
foliôes! 
Foi vê-los chegar ao Aeroporto de Toronto, sorridentes, bem dispostos, 
confiantes que no proximo ano possam conseguir a desejada passagem para 
prosseguirem o convivio que jâ usufruiram até aqui. 
A verdade é que CIRV/Happy Travellers jâ iniciaram os contactas para 
escolha dos dias e lugar onde decorrerâ o Winterfest-2001. 
Até la hâ que viver bem os dias que nos separam do acontecimento e continuar 
a saborear os bons momentos passados. Recordar é viver! 
A propôsito, vamos recordar através de imagens algumas pessoas e momentos, 
no Hotel Occidental Flamenco Bâvaro, em Punta Cana, Repüblica 
Dominicana... 

1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B9 
Tel: (416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 

C:\ fé 

Mâquinas espresso 
coiitercial« e doiiiéstlcas 

Assistêncla 
Garantida 
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CiltV 
CIRV-FM R mSMÛSICA 

NAMORADOS^ a ^%rsâUl « papalar 
CARMRN STEJÏfJL « ^aajaata 

D ^çAJ 

Jante no Sâbado, dia 12, ou almoce 
no Domingo, 13 de Fevereiro, por 

apenas $35,00 dis, adultos e 
$25,00 dis, crianças, no 

ARMEN^ILVÀ 

Dias 12 e 13 de Fevereiro de 2000, 
dias de Sào Vdentim, nào percam a oportunidade de 
“viver e amar” cm CARMEN SILVA, a nossû fofurinhü, e 
ainda a presença da voz do momento, Catarina Carded eosm TNT. 

OASIS CONVENTION CENTRE 
1036 Lakeshore Rd. East Informaçôes e Réservas: (905) 891-7777 

CP 

n 

Tony & Maria 
Fidalgo 

^/hone:(416)535-8637 
Fax:(416)535-0204 

1442 Dundas St. W 
Toronto, Ontario M6J1Y6 

I casa ORQjüiDEa * 
Jikik YOUR FAMILY CLOTHING STORE 

Teresa and Tony 

763Dundas St,W.Toronto(416)603-4293 
325Central Parkway W. Miss (416)615-1402 

OPEN 24 HOURS 

BAKERY & PASTRY 

652 College St. Toronto (416)534-1107 
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As forças russas anunciaram a 
rendiçào de dezenas de combatentes 
rebeldes em Grozny, mas a capital 
tchetchena, tal como as areas 
montanhosas do Sul, foi palco 
durante todo o dia de ontem de 
violentos confrontos. Segundo o 
estado-maior russo, citado pela NTV 
e pela AFP, 128 combatentes 
tchetchenos entregaram-se no fim de 
semana passado as forças fédérais no 
bairro de Staria Sunja, na parte leste 
da capital tchetchena. Ainda segundo 
a NTV, durante o fim-de-semana 
renderam-se no total mais de 200 
combatentes tchetchenos. Segundo 

diminuir a violência dos confrontos 
na parte leste da cidade, bairros 
Leninski e Oktiabrski, e sobretudo 
em torno da estratégica Praça 
Minutka, que os russos ainda nâo 
coseguiram tomar ao cabo de duas 
semanas de combates violentos. Nada 
indica de resto que os rebeldes 
chechenos estejam dispostos a 
entregar Grozny às forças fédérais, e 
estas rendiçôes parecem mesmo 
suscitar algum descontentamento 
entre os militares russos, receosos de 
que os combatentes tchetchenos 
autorizados a sair de Grozny lhes 
surjam amanhâ de novo pelas costas. 

Russos celebraxn as 
primeiras rendiçôes 
de tchetchenos em 
Grozny, mas a cidade 
continua a ser palco 
de violentos comhates 

Bislan Gantamirov, chefe de uma 
guerrilha tchetchena prô-russa, as 
rendiçôes surgem na sequência de 
negociaçôes e das promessas de uma 
amnistia, e permitiram às forças 
russas assumir o controlo de mais 
duas âreas de Grozny (os 3.° e 4.“ 
distritos d'a cidade). 
As rendiçôes "sâo o sinal de que 
mesmo os lideres mais fanâticos (dos 
rebeldes tchetchenos) estào a perder a 
esperança" - declarou o chefe de 
estado-maior adjunto das forças 
russas Valeri Manilov. Os êxitos 
reivindicados pelos russos nâo 
pareceram porém bastantes para 

E enquanto Bislan Gantamirov 
anunciava negociaçôes para a 
rendiçào dos rebeldes na localidade 
de Duba-Iurt, no Sul, o vice- 
comandante das tropas russas no 
Câucaso, general Guennadi Trochev, 
declarou à NTV que estava 
determinado a "exterminar os 
bandidos até ao fim". Mesmo uma 
vez controlada Grozny - e admitindo 
que as defesas tchetchenas começam 
pouco a pouco a dar sinais de ceder - 
, as forças fédérais terào pela frente 
um trabalho longo e dificil para 
garantir que nâo se répété o cenârio 
de 1996. 

mom 
.Êà ne nnvnc ^ Jà chegaram os noYos 

^ modelas de Outono e 

W Inverno em pronto-a-vestir 

e caiçado para toda a 

^ famiiia 

^ Qualidade, baixos preços 

Temos muitos 
atoalhados para a sua 
casa e enxovais para 

noivas e bébés. 

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

PARA NOS... 
Por: Luis Fernandes 

Adolescentes de uma escola 
secundaria de Oakville, decidiram 
praticar uma brincadeira de mau 
gosto, corn a agravante de 
utilizarem expressôes de violência 
convidativas ao linchamento de 
vinte e seis colegas. Tratou-se de 
algo que arrepia qualquer ser 
humano na medida em que dénota 
uma compléta falta de postura 
académica e uma terrivel formaçâo 
moral. Como se isto nâo bastasse, 
auto-proclamam-se defensores de 
uma politica comunista, que em 
nada se coaduna corn os principios 
programâticos dessa forma de 
liderança em minha opiniâo, 
altamente ultrapassada e fora de 
moda nos dias de hoje. A atitude 
destes jovens delinquentes, esta 
concerteza ligada a uma série de 
recalcamentos de infâneia e a 
hâbitos familiares, que depuis de 
bem investigados, nâo andarâo 
muito longe das raias do racismo 
ou da xenofobia. E preciso, no 
entanto, saber colocar a noticia no 
tempo e no espaço jâ que Oakville, 
hoje, é uma das localidades satélite 

De loucuras e misénas 
da humanidadey jâ 

vamos ficandofartos. 

Tratou-se de algo 
que arrepia qualquer 

ser humano, na 
medida em que 

dénota uma 
compléta falta de 

postura académica e 
uma terrivel 

formaçâo moral, 

onde existe o maior numéro das 
auto-proclamadas classes 
dominantes e onde se encontra um 
elevado indice de “betinhos” corn 
grandes aspiraçôes a serem os 
futuros lideres desta provincia e 
deste pais!?? O assunto, esta jâ 
entregue aos veiculos da 
autoridade, pelo que aguardamos 
corn alguma expectativa o 
desenrolar dos acontecimentos. 
Desejar a eliminaçâo pura de 26 
colegas de liceu é obra que nem 
lembrava concerteza, a Karl Marx, 
embora os représentantes actuals 
das ultra-direitas fascistas e alguns 
cabeças rapadas que por ai 
deambulam, continuem a 
confundir as pessoas afirmando 
que os comunistas de entào 
comiam meninos ao pequeno 
almoço! De loucuras e misérias da 
humanidade, jâ vamos ficando 
fartos. Ou, nâo serâ? 

Açores: Juntas de freguesia do 
Faial recebem 

Treze Juntas de freguesia da ilha dô 
Faial vâo receber, este ano, 170 mil 
contos (850 mil euros), no âmbito da 
delegaçâo de competêneias da Câmara 
Municipal da Horta. As verbas estào 
previstas nos protocolos assinados e 
destinam-se a pequenas obras nas 
freguesias por administraçâo directa 
das autarquias locais. Segundo o 
vereador, Rui Goulart, o montante a 
distribuir pelas autarquias représenta 
um esforço financeiro significativo 
para a Câmara Municipal da Horta, 

170 mil contos 
num processo de transfefência de 
competêneias iniciado em 1990. O 
autarca defendeu, por outro lado, 
novas regras para os reembolsos dos 
investimentos autârquicos realizados 
ao abrigo do III Quadro Comunitârio 
de Apoio. Muitas Câmaras Municipals 
do arquipélago estào em dificuldades 
financeiras, porque têm de pagar os 
seus investimentos a cem por cento, 
para, sô depuis, receberem a 
comparticipaçâo comunitâria, que 
"tarda em chegar", realçou. 

PORQUE OIMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADAÎ 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

DANIEL FERNANDES TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 3 Fevereiro, 2000 

Publicidade 11 

, MISSISSAUGA CONVENTION CENTRE \ 
apresenta 

encontra o espaço e o 
serviço ideais para as 
grandes festas. 

Informaçôes e réservas pelas Telfs: 

Célébré no 
Mississauga 
Convention 
Centre sàbado, 
12 de Fevereiro, 
corn jantar e, 
domingo, dia 13, 
corn aimoço o 
Valentine's Day, na 
companhia do popular 
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Serviços nâo estâo preparados para cuidar das doenças prôprias 

de uma outra faixa etaria entre a pediatria e os adultos 
O numéro de adolescentes que recorrem às consultas 
de perturbaçôes alimentares tem registado nos 
ültimos anos um aumento muito significativo. Um 
dado que révéla, por um lado, um aumento do 
numéro de raparigas jovens que desenvolvem doenças 
como anorexia e bulimia nervosa - um sinal, segundo 
investigadores, de que até neste campo Portugal se 
esta a ocidentalizar -, mas ainda que hâ mais 
adolescentes a procurar ajuda especializada. 
Um afluxo que nâo encontra resposta nos serviços 
especializados existentes em Portugal, que se têm 
revelado manifestamente insuficientes para a procura 
e evoluçâo deste tipo de doença em Portugal. 
Sobretudo no que diz respeito a uma resposta dirigida 
à faixa etâria que concentra o maior numéro de casos: 
a adolescência, uma idade esquecida pelos serviços de 
saüde. 

boom de jovens de 13-14 anos, portanto, na primeira 
fase da adolescência, a acorrer à consulta". 
A televisâo e as revistas para jovens têm transmitido 
uma imagem de sucesso aliada à magreza, 
consubstanciada nas modelos do mundo da moda ou 
nas cantoras e actrizes, que influencia a im^em 
corporal desejada pelas raparigas. Uma imagèm que 
leva, por vezes, ao medo doentio de engordar e ao 
receio de corner. Que conduz à anorexia ou à bulimia. 
Estas doenças requerem um acompanhamento 
médico constante e empenhado. No entanto, nâo 
existem em Portugal serviços suficientes ou corn boas 
condiçôes de atendimento. Apenas très cidades do 
Pais - Lisboa, Coimbra e Porto - têm uma consulta de 
perturbaçôes alimentares definidas e as outras 
capitals de distrito foram esquecidas. 
Roma Torres, responsâvel pela consulta no Porto, 
afirma que "era preciso mais alguns centres com 
experiência". Isabel do Carmo, que divide com o 
psiquiatra Daniel Sampaio a responsabilldade da 
consulta do Santa Maria, aponta que este hospital é o 
"ûnico da zona sul". 
Isabel do Carmo indica ainda uma "grande carêneia 
de técnicos e meios insuficientes", Uma situaçâo que 
também se verifica no Porto e em Coimbra. Roma 
Torres lembra que "o serviço esté à espera de obras hâ 
muitos anos". Mas, para além disse, a maior carêneia 
que sofrem estes serviços diz respeito às condiçôes de 
internamento. 
Os serviços püblicos de saüde parecem ter esquecido 
que existe entre a pediatria e os adultos uma outra 
faixa etâria: a adolescência. Os hospitais nâo têm 
qualquer ârea a ela destinada e tendem a misturar os 
jovens com as criançM ou corn os adultos. "Um 
pavilhâo sô para adolescentes teria algumas 
vantagens", reconhece Roma Torres. E que, ainda que 
a partilha do espaço corn outros doentes psiquiâtricos 
possa ser uma experiência enriquecedora para 

algumas jovens, a maior parte das familias e doentes 
nâo aceitam bem a situaçâo. "Tendencialmente, 
deveriamos pensar nesta soluçâo", avança o 
psiquiatra. 
De Coimbra vêm criticas mais contundentes. Beatriz 
Pena defende que a "adolescência é maltratada em 
Portugal e deveria exigir uma atençâo especial do 
Ministério da Saüde". O hospital pediâtrico onde 
trabalha "nâo tem condiçôes para atender às 
necessidades especiais destas jovens entre os 13 e os 
17 anos". Por outro lado, "nâo existem équipas 
especializadas", o que, no seu entender, estâ "mal, 
muito mal". 

A consulta do Hospital de Santa Maria em Lisboa 
recebeu, de Setembro de 1998 a Dezembro de 1999, 
mais 88 novos casos de anorexia nervosa. Um nümero 
elevado, constata a endocrinologista Isabel do 
Carmo, a que acrescem mais 66 novos doentes de 
bulimia nervosa e ainda mais 86 de adolescentes corn 
sindromes parciais. No Porto, o Serviço de Psiquiatria 
do Hospital de Sâo Joâo atendeu no ano passado mais 
42 novas doentes, tendo registado 727 segundas 
consultas. Comparando corn 1998, onde foram dadas 
460 consultas, verifica-se um aumento de quase cem 
por cento. 
O Departamento de Saüde Mental Infantil e Juvenil 
de Coimbra, integrado no Hospital Pediâtrico, nâo 
tem dados estatisticos sobre o nümero de doentes que 
atende. No entanto, a percepçâo de Beatriz Pena, 
directora do serviço, é a de que se tem verificado um 
aumento significativo nos casos que sâo atendidos. 
Um dado extremamente importante dos factores que 
podem contribuir para este aumento é fornecido pela 
experiência que o serviço viveu hâ cerca de dois anos. 
Poucos meses depois de uma jovem de 14 anos, de 
Coimbra, ter sido catapultada para a fama ao ganhar 
um concurso internacional de moda, "houve um 

POT: AM Fernandes 

“Com o tempo a Histôria torna-se anônima; os 
seus herôis perdem-se”. Esta foi a frase do filme 
“Lost Heroes” do luso-descendente Miguel Rocha 
que me ficou na memôria. Foi na quarta-feira 
passada que me dirigi aos Innis College, na 
Universidade de Toronto, para assistir ao filme 
“Lost Heroes”, de produçâo independente de 
Miguel Rocha que foi escolhido para a abertura 
do festival de Nova lorque. A ùnica 
informaçâo que conhecia do filme 
era que se debruçava sobre a 
revoluçâo do 25 de Abril. Quando 
sai, vinha encantada, uma vez que 
um luso-descendente conseguiu 
apresentar a sociedade portuguesa 
que ainda vive numa espécie de 
saudosismo salazarista. E sai 
encantada pelo facto de para os 
jovens luso^escendentes, o 25 de 
Abril ser exactamente, “uma 
histôria que se torna anônima”. 
Muito brevemente, e para nâo 
estragar as espectativas de quem 
ainda nâo viu o filme, o elenco 
localiza-se, exactamente, vinte e 

cinco anos apôs a revoluçâo. Um luso-descente 
imigrado no Canada resolve regressar a Portugal 
e ver como estâ a sociedade que deixou quando 
ainda era criança. O que encontra é ainda 
algumas pessoas corn a mentalidade que o 
“Salazar” dévia voltar; é um Portugal, em alguns 
aspectos, parecido corn o que tinha deixado hâ 
tantos anos. Engraçado é que o Miguel Rocha 

conseguiu transportar o pûblico 
numa viagem através do tempo, 
compreender o que foi o Portugal 
salazarista e o Portugal que resultou 
da revoluçâo. 
Nâo nos foi possivel contactar Miguel 
Rocha para esta ediçâo, mas temos a 
promessa de poder dialogar corn ele 
um pouco mais sobre a saga dos 
Herôis Perdidos. Quero apenas 
aproveitar para felicitar o Miguel pela 
iniciativa tomada e pelo 
extraordinârio filme que apresentou, 
levando em conta que os recurso para 
a realizaçâo do mesmo eram 
minimes. Lost Heroes nâo farâ parte 
da Histôria anônima. 
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A cerâmica também ocupa um lugar 
de destaque na cultura e arte 
Madeirense, de que a loiça da 
Companhia das Indias Orientais é o 
seu maior expoente. 
Se referi a ligaçâo das gentes do 
Minho à arte da ourivesaria, é 
importante nào esquecer a inteira 
relaçâo entre as pessoas que foram do 
Algarve para a Madeira e o papel 
fundamental que tiveram para o 
desenvolvimento da Arte piscatôria. 
A Ilha da Madeira proporcionou 
condiçôes especiais para o 
desenvolvimento de caracteristicas 
antropolôgicas, etnogrâficas e sociais 
ünicas. 

A tipicidade da sua vida e a 
singularidade corn que vivem é 
exclusiva. Pode mesmo dizer-se nâo 
encontra concurrente, nem paralelo. 
O uso de determinados materiais na 
construçào bem como o desenho e 
forma das suas casas produziram uma 
raridade arquitetônica e um conceito 
admirâvel de urbanizaçào rural cheio 
de encanto que tem sido preservado e 
ainda hoje se encontra disponivel aos 
nossos olhos. 
Por estas e outras, a Madeira é um 
dos centros turisticos mais apeteciveis 
do Mundo inteiro. 
Por certo a ajudar a este encanto, estâ 
o facto de as gentes da Madeira terem 
à sua disposiçâo variadissimos 
recursos para produzirem uma das 
mais ricas e variadas gastronomias 
portuguesas de que procurarei trazer- 
vos elementos. 
Aqui no Canada alguns ainda 
conservam corn elevado esmero e 
empenho todas as raridades a que me 
estou a referir. 
Nâo poderia deixar passar esta 
oportunidade para falar do Folclore, 
em que os trajes, as danças e o 
conjunto de mùsicas e coreografias 
deixam alegria, encanto e felicidade a 
todos os que estâo perto. 
Trarei mais dados acerca da intensa e 
rica cultura madeirense nas prôximas 
crônicas. 

Abordar a cultura Madeirense é 
entrar num capitulo tâo vasto e rico 
que, poderia dizer-se, uma vida 
dedicada a esta causa nâo chegaria 
para recolher, estudar e apresentar 
devidamente tal realidade. 
Para que tenhamos uma primeira 
ideia da sua variedade e conteüdo, 
começo por lhes dizer que, por 
exemplo, no capitulo da escrita e da 
literatura, esta apresenta criaçôes que 
vâo desde o âmbito poético, ao conto, 
à prosa, passando por estudos e 
trabalhos sôcio - politicos, de que as 
obras de Teôfilo de Braga sâo um 
excelente exemplo, corn discursos, 
anâlises e comentârios que mostram o 
seu elevado carâcter observador e 
critico tâo importante no contexto de 
transiçâo monârquica-republicana em 
que foram produzidos. 
Outras obras de conteüdo religioso e 
social merecem também referência 
como veremos. 
Jâ tive oportunidade de me referir 
noutra ocasiâo âs obras musicadas do 
Max, bastante significativas no 
contexto de toda a sociedade 
portuguesa, a somar à restante 
müsica que por lâ sempre se fez e que 
apresenta diversas obras de cariz 
popular, e nâo sô. 
A cultura religiosa tem expressâo em 
vârios dominios que vâo desde a 
Arquitetura, corn belissimos 
exemplares, à estatuâria, e uma 
colecçâo de variados objectos e 
utensilios litürgicos. Apresenta vârios 
trabalhos escritos de que as obras de 
Joâo Rodrigues Oliva é um dos 

significativos exemplares, entre 
outros. 
Mas na pintura também a Madeira 
foi fértil. 
De referir que jâ no século XV e XVI 
foram concebidos quadros de estilo 
Flamengo, de referência obrigatôria 

nesta visita cultural. 
No século XVIII, de destacar as obras 
do pintor N.Ferreira . 
A ourivesaria toma parte desta 
viagem corn peças de apurado recorte 
e beleza ùnica, a fazer lembrar as que 
se produziam no Minho e que ainda 
hoje fazem as delicias dos que as vêm, 
e claro, de quem as exibe. 
Aliâs, varias referências fazem alusâo 
ao facto de alguns artesâos do 
nordeste de Portugal terem ido para a 
Madeira desde o inicio da sua 
colonizaçâo podendo por certo 
estabelecer-se algumas relaçôes entre 
o estilo, o desenho e os motivos das 
peças de ourivesaria e as técnicas 
usadas corn as que eram feitas, no 
Minho. 

Por: 
Nuno 

Miller 

Foi um aviâo semelhante a este, da série MD, que mergulhou no Oceano Pacifico corn 88 pessoas a bordo 
As esperanças dé encontrar corn vida 
algum dos 88 passageiros e 
tripulantes de um aviâo MD-83 da 
Alaska Airlines desapareceram apôs 
noites de buscas infrutiferas nas frias 
âguas do Pacifico, ao largo da popular 
praia de Malibu, na costa sul da 
California, nas quais o aparelho 
mergulhou ao fim da tarde de 
segunda-feira. As causas da queda 
deste aviâo - o segundo a cair em dois 
dias, depois de na noite de domingo 
um Airbus A-310 das linhas aéreas do 
Quénia se ter despenhado corn 179 
pessoas a bordo - sâo ainda 
desconhecidas. 
O voo 261 da Alaska Airlines tinha 
deixado a popular estância mexicana 
de Puerto Vallarta corn 88 pessoas a 

bordo - metade da sua capacidade - 
corn destino às cidades norte- 
americanas de S. Francisco e por 
ultimo Seattle quando o piloto 
comunicbu estar corn problemas nos 
estabilizadores e pediu para fazer 
uma aterragem de emergência em 
Los Angeles. Minutes depois, o aviâo 
mergulhava subitamente nas âguas 
do Oceano. De acordo corn Jack 
Evans, porta-vpz das linhas aéreas do 
Alasca, a bordo seguiam 83 
passageiros e cinco tripulantes - dois 
pilotes e très assistentes de voo. Entre 
os passageiros encontravam-se vârios 
empregados da Alaska Airlines e de 
uma subsidiâria desta, a Horizon, que 
viajavam de graça juntamente corn 25 
amigos e familiares. Uma televisâo 

local informou que os socorristas 
tinham conseguido recuperar oito 
corpos das âguas, mas a Guarda 
Costeira confirmou apenas o resgate 
de um cadâver. 
Os oficiais da Guarda Costeira 
prometeram continuar a procurar nas 
âguas cobertas de bagagens, 
destroços, manchas de combustivel e 
plâstico proveniente do aparelho até 
que tenham desaparecido todas as 
possibilidades de se encontrar alguém 
corn vida. 
"Continuaremos a procurar até que 
nâo haja hipôtese alguma de 
encontrarmos alguém corn vida. Corn 
14 graus as pessoas podem sobreviver. 
Os milagres existem e nés nâo vamos 
desistir", declarou o capitâo George 

Wright, da Guarda Costeira. Mas, os 
peritos jâ foram avisando que 
mergulhado em âgua a 14 graus, um 
individuo de 35 anos e constituiçâo 
média levaria cerca de uma hora a 
perder a consciência. Segundo o 
director executivo da Alaska Airlines, 
John Kelly, este foi o primeiro 
acidente fatal da empresa num quarto 
de século. Kelly defendeu os registos 
de segurança na sua empresa 
afirmando que estes sâo dos melhores 
no pais e escusou-se a especular sobre 
as causas do acidente. 
O aviâo fabricado em 1992 e corn 
26.584 horas de voo tinha sido revisto 
pela manutençâo no domingo e 
submetido a uma revisâo compléta no 
passado dia 11. 
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filOBIS Di OMli0 in HillmiieB 
sempre uma grande festa 

Surpresa aconteceu com Sarah Jessica Parker, que recebeu o Globo de Ouro 

de Melhor Actriz de Comédia, pela sua participaçâo na série televisiva "Sexo 

na Cidade". O Globo para a melhor Actriz coube a Hilary Swank, do fîlme 

"Boys Don't Cry". O Globo de Melhor Actor, para Denzel Washington, pelo seu 

trabalho no filme "The Hurricane". Jim Carey, ganhou um Globo pelo seu 

fîlme "Man on the Moon", na categoria de musicals e comédia. Na musica, 

Globos de Ouro para Ennio Morricone e Phil Collins. 

Golden Globe Awards -Premio Globo de Ouro, galardâo 
da Associaçâo de Imprensa Estrangeira de Los Angels, 
que tem lugar todos os anos em Hollywood, nâo fiigiu 
ao sortilégio de surpreender em alguns casos... 
O polémico realizador espanbol Pedro Almodover 
e o seu fîlme "Tudo Sobre a Minha Mae", foram os 
grandes vencedores da 57a, ediçâo, os mais famosos 
]>rémios de cinema e televisâo, depois dos consagrados 
Oscares da Academia de Hollywood. Pedro Almodover, 
acompanhado pela actriz Penelope Cruz, foi ao palco 
receber os prémios aplaudido de pé. Almodover, 
nâo conteve a alegria e dedicou o Globo de Ouro 
de Melhor Filme Estrangeiro a sua mâe, sua grande 
fonte de inspiraçâo. 

Michael J. Fox e Barbara Streisand, foram homenageados nesta 
57a. ediçâo dos "Globo de Omo", por razôes diferentes. Barbara 
Streisand recebeu o prémio de carreira Globo Cecil B. DeMille. 
Michael J. Fox, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Actor em 
Comédia de Televisâo. O actor declarou recentemente que 
abandonou a carreira para se dedicar ao combate à doença de 
Parkinson, doença que lhe foi diagnosticada em 1999. 

O realizador de ascendência portuguesa SAM MENDES foi, 
como se esperava, galardoado corn o Globo de Melhor 

Realizador pelo seu fîlme "American Beauty". Agora, espera- 
se que Sam Mendes, ganhe também o Ôscar, dia 26 de Março. 
"Americam Beauty" esta a conquistar as audiências de todo o 

mundo. Em Portugal estreou na sexta-feira, dia 28 de 
Janeiro, corn grande êxito. Sam Mendes, um nome a fîxar. 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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A jovem e bonita Liz Rodrigues estâ em 
cima da bora, Nâo acreditamos que 
tenha de esperar muito mais tempo para 
que o sucesso Ihe bata à porta. Entre 
nôs portugueses nada mais précisa mas, 
aquàe estrelinha da sorte mie 
acompanha os audazes e tmentosos, nâo 
chegou ainda, mas nân deve tardar em 
encontrâ-la e lançà-la por outros 
caminhos. Ela tern tudo para conquistar 
um lugar ao Sol. Juventude, talento, voz 
e classe. 
Em Punta Cana, todos se renderam ao 
seu espectâculo, ora alegre e ritmado, 
ora mais suave e intencional. Seu corpo 
elegante acompanha com prazer os sons 
da orquestra e o "esvoaçar^ da sua voz. 
O pùblico escuta em silêncio e tributa- 
Ihe fortes aplausos no final das cançôes. 

Hà lun casamento perfeito entre a Liz 
Rodrigues e quern a escuta. Que mais é 
preciso? 
A tal estrelinha... 

Jorge Ferreira 
sempne desejado 
A especulaçâo começou a circular rapidamente entre o grande grupo de portugueses que 
esteve em Pimta Cana... Afinal, "o Jorge Ferreira, nâo vem", ouvia-se à boca calada. 
E, pergimtavam-nos, com dùvidas no pensamento: "Entâo, o Jorge jâ nâo vem?" 
Com a proverbial paciência natural nestas circunstâncias, lâ iamos explicando que o Jorge, 
devido aos seus muitos afazeres, viria mais tarde, porque sô actuava nos dias "tal e tal"... 
Quando viram surgir o Jorge Ferreira no complexo tiuristico do Hotel Occidental Flamenco 
Bâvaro, em Punta Cana, sentiu-se de imediato o ambiente mudar... Foi uma grande festa de 
boas vindas ao Jorge Ferreira, E, Jorge Ferreira, correspondeu com toda a simpatia e muitas 
cantigas. Cantou até mais do que Ihe foi pedido. É por isso que Jorge Ferreira é sempre 
desejado. 
Jorge Ferreira, nâo esqueceu que "o prometido é devido" e confirmou ao pùbhco do 
Winterfest-2000 que estâ a preparar as cantigas dedicadas às crianças para o prôximo 
peditôrio de apoio às crianças carentes da World Vision Canadâ. Obrigado, Jorge. 

um duo de respelto 
Os populares artistas John e Lisa Santos, confirmaram em Punta Cana, no 
Winterfest-2000, toda a gama dos seus recursos, como musicos e interprètes. 
Ao Piano ou no Acordeào, Joâo Santos nâo tem dificuldades na animaçâo, o 
mesmo acontecendo na cançào e até no fado mais ligeiro. Lisa Santos, nas 
Congas ou no Pifaro, a cantar os mais variados tipos de cantigas ou, 
especificamente o fado, nâo deixa seus crédites por mâos alheias. Alias, 
acrescente-se, que Lisa Santos, grangeou os maiores aplausos quando se 
apresentou a cantar o fado. Mesmo em ambiente de festa, como era o caso, o 
fado tem sempre o seu lugar. As férias-trabalho do Duo Santos, foram bem 
aproveitadas por todos... Individualmente, a Duo ou nos momentos de baile, 
Joâo e Lisa, souberam corresponder ao que se lhes pedia. 

l^NDETTA 
• TPI FrnMMIINTrATTnN<; TNf TELECOMMUNICATIONS INC. 

A2i por minute para Portugal. 
Contirteirte, Açores e Madeira I -877-209-7»! 
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Pacîente coin um transplante de 
pulmâo morreu 

A segunda pessoa no Canada a receber um 
transplante de pulmâo de um doador ainda corn vida, 
morreu esta semana, informaram os oficiais da 
Health Sciences Centre. Rita Spence, de 22 anos, 
recebeu partes dos pulmôes de dois tios no dia 23 de 
Janeiro passado. Os médicos do hospital informaram 
que os novos pulmôes estavam a corresponder bem ao 
organismo, mas Rita Spence que na altura da 
operaçâo sô pesava cerca de 35 quilos, sucumbiu a um 
problema de coraçâo. O porta-voz do hospital. Jim 
Rodger, disse que o coraçâo de Rita estava tâo fraco 
que nâo aguentou o funcionamento do corpo. 
A primeira pessoa a receber um transplante de 
pulmâo de um doador vivo esta a recuperar bem. O 
doutor Helmut Unrub, o ùnico cirùrgiâo que fez 
transplante de pulmôes de um doador vivo, no 
Canada, disse que tanto a Rita como o outro paciente 
(que preferiu ficar anônimo) estavam extremamente 
doentes, quase em estado critico. Este cirùrgiâo disse 
que preferia fazer transplantes de dois pulmôes 
inteiros obtidos de vitimas de acidentes. No entanto, 
o numéro de doadores de ôrgâos, caso sejam vitimas 
mortais de acidentes, estâ cada vez a diminuir mais. 
Os transplantes de ôrgâos de doadores corn vida sâo, 
por vezes, a ünica soluçâo que se apresenta aos 
familiares para manter o paciente vivo. Embora este 
tipo de cirùrgia seja nova no Canada, jâ foi efectuada 
mais vezes nos Estados Unidos, pais pioneiro desta 
cirùrgia no inicio da década de 90. O Doutor Unruh 
disse que apelou aos cirùrgiôes do Canadâ para 
observarem estes dois casos de perto para poderem 
informar os seus pacientes. 

Tutores da Urdversidade de 
Toronto chegaram a um acordo 

Os tutores da Universidade de Toronto conseguiram 
um bonus, um aumento salarial e um seguro dentârio 
corn mais beneficios. O que nâo conseguiram neste 
contrato de dois anos foi pelo que mais lutaram: 
abatimento âs propinas. Em vez deste abatimento, os 
tutores sâo responsâveis por integrar o grupo que vai 
analisar as propinas e os apoios financeiros. O 
représentante do sindicato dos Empregados Pùblicos, 
Mikael Swayze, que représenta cerca de 2.400 tutores, 
disse que o resultado do contrato nâo trouxe a alegria 
esperada, uma vez que estavam à espera de obter um 
acordo no tocante às propinas. Porém, acredita que o 
contrato é bom e se conseguiu o mâximo que estava 
previsto. Em contrapartida, a universidade prometeu 
distribuir um montante significativo de dinheiro para 
os recém-graduados que continuam estudos de pôs- 
graduaçâo, uma vez que reconhece as dificuldades 
financeiras que estâo a atravessar. No entanto, se a 
universidade nâo cumprir corn o prometido, os 
tutores têm o direito de abordar novamente a questâo 
das propinas durante o verâo de 2001. 
Outros direitos nâo-monetârios obtidos neste contrato 
incluem: o direito dos tutores sindicalizados poderem 
participar nos cursos de preparaçào para novos 
administradores académicos; os tutores terâo direito 
de faltar à aula se tiverem que participar numa 
conferência, mesmo que nâo consigam obter um 
substituto; e um comité que estude o excesso de 
trabalho e processus em atraso nos vârios 
departamentos da universidade. 
O sindicato que jâ estâ nesta universidade hâ cerca de 
25 anos conseguiu, finalmente, atingir o nivel de 

respeito exigido pelo trabalho que faz. Entretanto, a 
maioria dos 200 bibliotecârios da Universidade de 
Toronto, aceitou assinar um contrato durante très 
anos. 

Ministro das Finanças do Ontario 
tem boas noticias 

o ministro das finanças do Ontario, Ernie Eves, 
deverâ anunciar o tâo esperado orçamento provincial 
nesta primavera. Ernie Eves crê que este orçamento 
trarâ boas noticias para toda a provincia. 
O ministro informou os membros do comité 
financeiro na Legislatura que a grande tarefa 
responsâvel pelo crescimento econômico durante 
onze anos, traduz-se num défice de $11.3 milhôes de 
dôlares que o governo conservador herdou do NDP 
em 1995 diminuiu para um milhâo em 1999. O 
ministro informou que a economia provincial cresceu 
cerca de cinco por cento em 1999 e que o rendimento 
cresceu em $1.7 biliôes de dôlares desde o orçamento 
de 1999. Espera-se que a economia venha a aumentar 
mais de 3,7% em 2000/2001. 
Ernie Eves debruçou-se também sobre o assunto de sô 
existir um imposto no Ontârio, uma ideia lançada na 
convençâo da Alternativa Unida do fim de semana 
passado. 
No entanto, o ministro é da opiniâo que embora 
pareça uma boa ideia, um sô imposto nâo représenta 
uma maneira muito progressiva de tratar os 
contribuientes, uma vez que acredita que quem tem 
mais rendimento dévia pagar mais impostos. O tâo 
esperado orçamento estâ previsto para Maio, no 
entanto Ernie Eves jâ disse ter pianos para dinheiro 
extra que a provincia possa ter. 
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Portuguese 
Cauadian Credit 
Union - homenagem 
aos fundadores 
O convivio dos 
fundadores da Portu- 
guese Canadian Credit 
Union começou mais 
cedo pois, antes da 
homenagem, teve lugar a 
Assembleia Gérai, corn a 
presença de muitos 
sôcios, onde foi 
enaltecido o crescimento 
constante da instituiçâo 
nos ültimos tempos. A 
Mesa da Assembleia 
Gérai foi presidida pelo 
Dr. David Rendeiro, 
Présidente da Instituiçâo, 
que esteve acompanhado 
por Emilio de Lucio, Jim 
Land, John Santos e 
Emanuel de Melo. 
Seguiu-se a homenagem 
aos fundadores. O Dr. 
David Rendeiro, abriu a sessâo 
fazendo o historial da Portuguese 
Canadian Credit Union, seguindo-se 
um minuto de silêncio em memôria 
dos sôcios jâ falecidos. 
Foi salientada a presença do sôcio- 
fundador Mariano da Cunha Àlvares 
Cabrai, que se deslocou de propôsito 
de Ponta Delgada-Sâo Miguel, para 
participar no acontecimento. 
Também foram mencionadas duas 
cartas de sôcios-fundadores que 
residem no Continente e que nâo se 
puderam deslocar a Toronto: o lo. 
présidente da PCCU, Lourenço 
Gonçalves e, Cândido Guerreiro. 
Na mesa de honra desta homenagem 
aos fundadores da Portuguese 
Canadian Credit Union, estiveram 
David Rendeiro, ladeado por 
Crescêncio Ferreira, Lamartine Silva 
e Cari de Faria. Foi descerrada uma 
plaça assinalando a homenagem e 

PORlUGUtSl 
CANAO! AN 

RED!' 
MION 

Da esquerda para a direita, Humberto Carvalho-Gerente- 

Geral da PCCU, o Vice-Presidente John Santos, o Présidente 

Dr. David Rendeiro, o Director-Femando Pereira e, 

a Chefe de Escritôrio-Lücia Monteiro. 

corn o nome de todos os fundadores 
e, depois, a entrega individual de 
plaças aos fundadores présentes ou, 
no caso dos jâ falecidos, às viùvas que 
se encontravam na sala. 
Foram ainda entregues plaças 
comemorativas ao sôcio Francisco 
Gonçalves, que completou corn o seu 
depôsito, em 30 de Dezembro de 
1998, o primeiro Milhâo na PCCU e, 
a Elisabete Alvelos, que foi o membro 
que ajudou a completar os 2 milhôes. 
Aguardemos o futuro para 
conhecermos os que vâo ajudar a 
ultrapassar os prôximos milhôes, 
para satisfaçâo de todos, 
particularmente, do Gerente-Geral da 
PCCU, Humberto Carvalho... 
Com um beberete e pensamentos 
positivos terminou o 
convivio-homenagem aos fundadores 
da Portuguese Canadian Credit 
Union. 

JMC 

Clinton 
propOe uma 

America mais 
segura 

e prospéra 
o présidente dos Estados Unidos, Bill 
Clinton, apresentou uma ambiciosa 
mensagem sobre o Estado da Uniâo, 
em que exaltou a prosperidade 
econômica do pais e, como se 
estivesse em começo de mandate, 
propos um corte de 350 biliôes de 
dôlares, um novo programa para 
restriçôes de venda de armas e uma 
expressiva expansâo de beneficios 
sociais e de apoio à educaçâo e à 
pesquisa cientifica. 
Antes de apresentar ambiciosas 
propostas para o seu ultimo ano de 
mandate. Clinton referiu-se às 
conquistas dos ültimos anos que vâo 
desde a reduçào do quadro de 
funcionârios pûblicos e da 
criminalidade, até à criaçâo de um 
estado de prosperidade jamais visto, 
segundo acentuou. Clinton lembrou o 
inicio do seu mandate, quando o pais, 
segundo afirmou, estava em crise e os 
intelectuais indagavam em que se 
tinha errado, acrescentando que. 

agora, os norte-americanos "recupe- 
raram a confiança para grandes r 
sonhos". 
O présidente, inesperadamente, 
propos também que se obrigue os 
norte-americanos a obter uma licença 
antes de comprar uma arma de fogo. 
Antes do discurso, a sub-chefe de 
gabinete. Maria Echaveste, jâ tinha 
advertido para que nâo se esperasse 
uma simples prestaçâo de contas do 
présidente. Clinton tomo'u para si 
parte do crédita pelo fortalecimento 
das finanças norte-americanas, 
provavelmente citando um énormes 
quantidades de estatisticas onde se 
constata o maior crescimento da 
economia do pais em tempos de paz 
em quase meio século. Nas semanas 
que antecederam a seu discurso. 
Clinton passou a limpo uma 
interminâvel lista de propostas 
politicas que podem ser resgatadas 
sempre que a economia do pais 
floresce. 

OFEREÇA A PESSOA AMADA UM FIM DE SEMANA ROMANTICO E INESQUECfVEL 
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Pinochet a um passo 
da liberdade 

Governo britânico pode agora mandar o antigo 
ditador de volta ao Chile. O Supremo Tribunal de 
Londres rejeitou esta semana um pedido da Bélgica 
e de seis grupos de Direitos Humanos de revisao do 
relatorio médico cujas conclusoes podem originar a 
libertaçâo do antigo ditador chileno Augusto 
Pinochet. A decisao do juiz Maurice Kay é passivel 
de recurso, mas caso isso nao aconteça, o caso sera 
rapidamente remetido para o Ministério britânico do 
Interior, que tomarâ uma decisao final sobre se o 
General Pinochet (84 anos) pode ou nâo ser 
extraditado para Espanha. 

Ascensâo e queda 
do império da “Elf” 
Poderoso grupo petrolifero foi durante muitos 
anos o mais longo e tentacular braço do Estado 
francês. 
Durante muitos anos, o grupo petrolifero "Elf foi 
a primeira empresa de França, atendendo à 
facturaçâo e ao numéro de empregados, assim 
como à sua expansâo no Mundo, particularmente 
em Africa. Mas, nos ültimos dias, descobriu-se 
que a "Elf, que vai acabar por ser absorvida pelo 
grupo. Totalfina, sofreu perdas financeiras 
colossais e que a empresa tem estado ligada, 
directa ou indirectamente, a escândalos 
financeiros que envolvem politicos franceses e 
estrangeiros. 

Eurico de Melo 
nâo vai concorrer 
contra Sampaio 

Eurico de Melo garantiu que nâo tem qualquer 
intençâo em ser o candidato social-democrata à 
presidência da Repüblica. Apesar do seu nome 
reunir as condiçôes do programa eleito em Conselho 
Nacional, o "vice-rei do Norte" tem consciência das 
suas limitaçôes, em termos de idade. "Houve um 
grande equivoco. O que eu queria dizer é que estava 
disponivel para um cargo partidârio e nâo politico", 
esclarece, revelando que nâo ficou nada melindrado 
corn as afirmaçôes de Durào Barroso, que continua a 
apoiar na manutençâo da liderança "laranja". "O dr. 
Durâo Barroso esta perfeitamente dentro do assunto 
e a sua posiçào foi muito correcta. Nâo quero que 
aproveitem a minha pessoa para oportunismos 
politicos", comentou, referindo-se às declaraçôes de 
Marques Mendes, em que o deputado critica a 
actuaçâo do lider social-democrata em termos de 
estratégia presidencial. 

Queda do euro pode 
trazer graves riscos 

Présidente do BCE estâ preocupado corn os 
reflexos da crise no crescimento 

O présidente do Banco Central Europeu (BCE), 
Wim Duisenberg, lançou um aviso sobre os perigos 
que a continuaçâo da tendência de queda do euro 
nos mercados internacionais pode trazer à 
manutençâo de um crescimento econômico na 
Euro'pa sem inflaçâo. "Uma perda continua do 
valor externo do euro colocarâ em risco o objectivo 
de manter a estabilidade dos preços no seio da 
zona euro", frisou o présidente do bastiâo central 
do euro, à saida da reuniâo do Euro-11, que reuniu, 
em Bruxelas, os ministros das Finanças da zona 
euro. Os avisos de Duisenberg resultam do facto de 
a taxa de câmbio desempenhar um papel 
importante na politica monetâria, corn reflexos na 
estabilidade de preços. "As taxas de câmbio 
desempenham um papel importante na nossa 
estratégia monetâria, sendo igualmente um 
importante factor na avaliaçâo dos riscos da 
estabilidade dos preços", destacou o responsâvel 
mâximo do BCE, mostrando-se de alguma forma 
contrastante corn a posiçâo optimista dos Quinze 
sobre esta questào, expressa numa curta declaraçâo 
no final da reuniâo. 

Governo quer 
despoluir todos os 
rios em seis anos 

Mais de 840 milhôes de contos investidos no 
abastecimento püblico de âgua e tratamento de 
esgotos do pais para tratar do ambiente. 
O anüncio foi feito em Leiria, pelo ministro do 
Ambiente, que salientou a importância de 
existirem parcerias entre o Estado e as empresas 
para resolver os problemas ambientais. Num apelo 
directo ao sector privado, José Socrates revelou que 
o Governo se prépara para criar mecanismos para 
que as empresas façam investimentos e participem 
nesta politica ambiental. O exemplo de Leiria, cuja 
despoluiçâo do rio Lis é hâ muito falada e que 
deverâ estar concluida em 2003, deverâ agora 
estender-se ao Tejo e Trancâo, à margem sul do 
Tejo, ao Câvado, ao Grande Porto e ao Minho. «O 
que se pretende é criar sistemas supra-municipais, 
que sirvam as diferentes actividades e que sejam 
geridos por empresas, para garantir que esse 
dinheiro que nos investimos se traduza num 
investimento que permaneça ao longo do tempo», 
disse o ministro. 

Acidente ferroviàrio 
causa 26 feridos 

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, perto de 
Miramichi, Canada, devido ao choque de um 
combôio de passageiros contra cinco vagôes de 
mercadorias imobilizados na linha, informaram 
fontes da empresa. 
Nenhuma das pessoas feridas estâ em perigd de 
vida, mas cinco encontram-se em estado grave. 
As restantes sofreram apenas pequenas 
fracturas, escoriaçôes ou choques nervosos. 
A bordo do combôio, que assegurava a ligaçâo 
entre Montréal e Halifax, na Nova Escôcia, 
encontravam-se 141 pessoas, das quais 127 
passageiros. 
Segundo a porta voz da companhia püblica Via 
Rail, Catherine Kaloutski, as duas locomotivas e 
os cinco vagôes que impediam a linha chocaram 
sem descarrilar. 
Os serviços de urgência da regiâo tiveram de 
utilizar limpagelos para evacuar os feridos, visto 
que o sinistro ocorreu numa ârea isolada e 
coberta por uma espessa camada de neve. 

Ontario duplica Tribunals 
para defender violência 

doméstica 

o Ontario vai duplicar (de 8 para 16) o nùmero 
de tribunals especializados em violência 
doméstica, ao mesmo tempo que aumenta as 
tentativas e os esforços para punir os agressores 
e ajudar as vitimas. O procurador gérai do 
Ontario, Jim Flaherty, informou que o governo 
investirâ cerca de dez milhôes de dôlares por ano 
para melhorar o programa de violência 
doméstico e tentar tornâ-lo mais eficaz. Quatro 
dos oito novos tribunals vào estar localizados em 
Toronto, e os outros em Windsor, Barrie, 
Kitchener e Sudbury. Grupos feministas 
mostraram a satisfaçào sobre esta expansâo de 
tribunals, mas continuam a pressionar o governo 
para colocar um ponto final à violência 
doméstica. Estes grupos defensores de direitos 
feministas, incluindo os de abuso sexual e de 
abrigo às vitimas, hâ muito que fazem pressâo 
sobre o governo provincial que tem efectuado 
cortes orçamentais para os abrigos. Este 
programa vai tentar concretizar os seguintes 
objectivos: aumentar o apoio às vitimas; punir os 
agressores mais râpida e eficazmente; permitir 
às autoridades agir e detectar o problema corn 
antecedência; e dar apoio moral e psicolôgico a 
todos os que sofrem de violência doméstica. 
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Conhecia-se que o virus tinha origem em simios, mas sabe-se agora 
que a transmissâo para os humanos começou em 1930 

O virus da imunodeficiência Humana 
(HIV) poderâ ter passade dos 
macacos para o homem mais cedo do 
que se pensava, segundo uma équipa 
de cientistas do Laboratôrio Nacional 
de Los Alamos, nos Estados Unidos, 
que usou um modelo de computador 
para calcular as mutaçôes do virus e 
determinar quando se deu a 
passagem. Segundo a équipa, isso terâ 
ocorrido por volta de 1930, para a 
variante conhecida como HIV-1. 
O estudo daqueles cientistas foi 
divulgado ontem, durante os 
trabalhos da VII Conferêneia sobre 
Retrovirus e Infecçôes Oportunistas, 
a decorrer em Sâo Francisco, na 
California, e que reùne a maior parte 
dos especialistas na matéria. Durante 
o encontre, foi igualmente divulgado 
um estudo que aponta para um facto 
que é "cegamente ôbvio", ou seja, 
sendo as mulheres diferentes dos 
homens, o virus da sida tem um 
comportamento diferente no sexo 
feminine, que parece suportâ-lo 
melhor, mesmo que isso nâo lhe traga 
qualquer beneficio, dado que a taxa 
de infecçâo e de mortalidade é 

semelhante à dos homens. 
No estudo sobre a transmissâo do 
virus para os humanos, Bette Korber 
e colegas confirmaram os resultados 

O HIV, que terâ 
passado para o 

homem hâ cerca de 
70 anos, afecta de 

modo diferente, em 
termos de carga viral, 

os homens e as 
mulheres, dizem 

cientistas reunidos 
em Sâo Francisco 

de trabalhos anteriores, tende 
considerado "importante", na 
comunicaçâo feita à conferêneia, 
"estabelecer o inicio da epidemia da 
sida, de forma a melhor compreender 
as vias e circunstâneias possiveis da 

transmissâo zoonôtica, bem como o 
modo como o HIV-1 evoluiu 
rapidamente em populaçôes 
humanas". 
Os cientistas pensam que o HIV, que 
infectou jâ cerca de 40 milhôes de 
pessoas em todo o mundo, teve a sua 
origem quando a versâo encontrada 
nos simios, denominada SIV (virus da 
imunodeficiência em simios), saltou 
dos chimpanzés para o homem na 
regiâo ocidental da Africa Central. 
Isso terâ acontecido, segundo os 
centres para contrôle e prevençâo de 
doenças dos Estados Unidos, por 
volta de 1930, devido a matanças de 
chimpanzés que foram consumidos 
como alimente, uma suposiçâo que o 
novo estudo veio confirmar. 
Corn efeito, nalgumas regiôes 
africanas, as populaçôes têm por 
hâbito caçar chimpanzés para 
consume da sua carne, pensando-se 
que o virus possa ter sido transmitido 
por meio do sangue. Uma segunda 
estirpe do virus, o HIV-2, poderâ ter 
sido iniciada nos humanos a partir de 
uma outra espécie de macacos. 
No ano passado, como o DN entâo 

noticiou, a investigadora Beatrice 
Hahn, da Universidade do Alabama, 
disse, na VI Conferêneia de 
Especialistas da Sida, que a sua 
équipa confirmara a transmissâo de 
chimpanzés para humanos ao 
analisar um virus que infectara uma 
chimpanzé de laboratôrio, chamada 
Marylin. O mais antigo espécime do 
HIV foi detectado num bando do 
sexo masculine, em 1959, na que é 
hoje a Repùblica Democrâtica do 
Congo. No que se référé âs diferenças 
entre o homem e a mulher portadores 
do virus, alguns estudos revelaram, 
segundo Thomas Quinn, da 
Universidade Johns Hopkins e um 
dos organizadores da conferêneia, 
que as mulheres infectadas, em regra, 
têm metade da carga viral dos 
homens, embora a taxa de progressâo 
no sexo feminine seja idêntica. A 
descoberta, segundo os cientistas, 
significa que as mulheres necessitam 
de ser tratadas numa fase anterior à 
dos homens. "Começamos a perceber 
que as mulheres [também neste 
aspecto] sâo biologicamente 
diferentes", disse Quinn. 

CKB'ROlil 

ÜltffiMOHIlI 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn iima grande selecçao de 
automôveis, camîôes e carrinhas de carga ou 
passageîros as melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, TPIC (416) 656-1200 

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 

—''Â 

<éL.Æ 

O momento deslaca-se para 
propostas, negôcios, carreira 
profissional e casamento. Va 
devagar, nâo se deixe intimidar por 
tomar decisôes impulsivas. Nativos 
de Touro e Escorpiâo dizem-lhe 
como viver. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Seja receptivo à imensa variedade 
de opiniôes. Uma pessoa que lhe 
diz como deve viver a sua vida 
merece ser genlilmente ignorada. 
Nativos de Carneiro e Gémeos têm 
importante papel neste momento. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 4 

Você agira como reporter de 
investigaçâo. Forneça as informaçôes 
necessârias. Alguém do signo 
Balança vai confessar-lhe: "Estou 
fisicamente atraido por si." 
Responda corn um sorriso, ofereça 
um café e compreensâo. 

-I ^ 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

Nada acontece pela metade consigo 
- você é pessoa de extremes. O 
envolvimento é sério, sabendo 
disso, responda de acordo. Nativos 
de Capricôrnio e Caranguejo têm 
papel dinâmico neste momento. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Procure olhar para o Horizonte 
para ter uma visâo mais universal. 
Ajude os outres a compreender 
como vivem os povos de outres 
paises. Você poderâ ser porta-voz 
de um grupo especial. 

BALANÇA Comece novamente, permita-se 
23/9 a 22/10 amar e ser amado. As feridas 

emocionais estâo cicatrizadas e 
você esta pronto para um novo 
relacionamento. Hâ um native de 
Leâo no cenàrio. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Evite enganar-se. Encare as 
pessoas e os relacionamentos de 
forma realista. Isso tem tudo a ver 
corn um native de Peixes que vive 
neutre pais. Voeês encontrar-se-âo 
num future proximo. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Direcçâo, meditaçâo, ambiçâo e 
casamento estâo na ordem do dia. 
Divergêneias em casa serâo 
solucionadas se você for diplomâtico. 
Faça as pazes, nâo permita que o 
orgulho atrapalhe a sua felicidade. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Hoje é o seu tipo de dia! A sorte e a 
oportunidade estarâo do seu lado. 
Comunique-se corn parentes de 
outras cidades; uma viagem sera 
organizada. Um native de Gémeos 
tem papel fundamental esta semana. 

CAPRICÔRNIO Relaxe, porque esta a pisar em 

*®*'*'^ firme. Os que dizem o 
contrario estâo a falar da boca para 

■pKC. fora. Hâ um processo de reforma 
N em andamento e isso vai aumentar 

^iÈÊm o valor da sua propriedade. 

AQUARIO Tome notas, registre os seus sonhos. 
2in a 19/2 Você é dinâmico, cheio de 

vitalidade e sensualidade - é o que 
lhe dira uma atraente pessoa do sexo 
oposto. Um native de Sagitàrio esta 
a promover um projecto especial. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

A sua atençâo estarà voltada para 
beleza, flores, mûsica, promoçâo da 
harmonia no lar. Se for solteiro, terâ 
em breve um romance maravilhoso. 
Se for casado, descobrirâ novamente | 
o seu parceiro. 

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

PALAVRAS CRUZADAS 
5 6 

t t 

12 

9 10 H 12 HORIZONTAIS: 
l-Desapossa;ermidas.2-Pi- 

lha;espëcie de incenso.3- 
raiva;dd sinal;forma ar- 

caica de 0.4-Apelido;pre- 
go de ferradura;flleira. 

5-Ancas(de uma rês); cos- 

tuma r.6-Preposiçao;atar. 

7-Expressâo;imensidâo.8- 
Filtrar;enfgma.9-Suspiros; 

sertâ(reg);art.plural.10- 
cento e cinquenta romanes 
(inv.);Deusa da caça;nome 

de mulher.ll-Livre de tra- 
balho;lavrar.12-Crosta de 

VERTICAIS: feridajave ttapadora. 
I- Cadeia;couro de vitela.2-Rtlstico;o m.q. fouces.3-Sacer- 

dote muçulraano;faces;rés-do-châo(sxgla),4-0ca;espiolhar; 
claridade solar.5-Aparelhos para pesca;remar para trAs. 
6-Tornar opado jbradada.7-Olivedo; canto.8-Praxe;magnetiza. 
9-Sopé;igualara;brisa.10-Entrega;munira de asas;lavra. 

II- Encaracolar;condenar.12-Moradia de famllia nobre;li- 

gara pelo casamento. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 

* eaereî Bj.eos3-2i * aeae i op 

-Bxra^-X-•BuvîeueTQÎD1-0-'SHîBUTODî STV-6 * epsaeiiolaeoo 
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SAÜDE EM SUA CASA 

VITAMINAS E PIANTAS 
QUAI 0 SEU VAIOR PARA 0 CORAGÂOP 

Por: 
Dr. César 

Cordeiro, 
médico 

Desde O primeiro homem 
até hâ bem pouco tempo 
a morte acontecia 
quando parava o 
coraçâo. Hoje jâ nâo é 

necessariamente assim. Conheço vârias 
pessoas que tiveram paragem do 
coraçâo e continuam a viver bem e corn 
saùde. Essas pessoas sâo poucas e 
encontram-se vivas porque tiveram a 
sorte do seu coraçâo parar quando 
estavam prôximas de alguém corn 
conhecimento bastante para as 
conseguirem ressuscitar. Contudo, em 
termos prâticos, a saùde do coraçâo é 
ainda a chave para a continuidade da 
vida. Como a vida longa é uma das 
grandes ambiçôes do homem, nâo 
admira o seu grande e crescente 
interesse pelas vitaminas e plantas 
medicinais que lhe possam melhorar a 
saùde do coraçâo. 
O primeiro tratamento utilizado para o 
cansaço do coraçâo foi certamente a 
imobilizaçâo no leito. Depois veio a 
sangria. Quando o coraçâo estava 
debilitado e doente, e para o fortalecer, 
faziam-se muitas vezes sangrias para 
diminuir a quantidade de sangue no 
corpo. Assim o coraçâo, como bomba 
hidrâulica que é, tinha menos sangue 
para bombear e por isso conseguia 
recuperar um pouco as forças. A morte 
era adiada por um periodo, geralmente 
e infelizmente curto. As sanguessugas, 
vermes sugadores de sangue, vendiam- 
se em barricas nas boticas e eram 
alternativas prâticas aos cortes de veias 
das sangrias. Talvez ainda mais cedo 
que as sangrias foram usadas plantas 
medicinais, sozinhas ou em conjunto 
corn o repouso na cama, as 
sanguessugas ou o corte de veias, o que 
veio aumentar o tempo de 
sobrevivência aos sofredores de falha 
cardiaca. Uma das ervas milagrosas, 
capaz de fortalecer o coraçâo, mas 
também de matar depressa se a dose 
fosse um pouquinho maior do que se 
esperava, foi a dedaleira. A efedrina foi 
extraida da planta efédrea e a salicina, 
precursora da aspirina, foi extraida da 
casca do salgueiro. A farmacologia do 
coraçâo e vasos sanguineos nasceu 
assim nas plantas dos montes. 
Calcula-se que o uso de plantas 
continua ainda a ser principal 
modalidade terapêutica de 80% da 
populaçâo mundial. O seu uso é maior 
entre as culturas afro-asiâticas e 
nativos sul americanos. Pelo seu uso 
enorme a nivel mundial, e o crescente 
interesse da populaçâo europeia e 
norte americana, é importante que o 
uso de plantas medicinais nâo seja 
alheio, ou passe à margem, da prâtica 
médica convencional. As ervas 

terapêuticas contêm substâncias que 
podem interferir corn os medicamentos 
receitados pelos médicos, o que pode 
em algumas circunstâncias criar 
problemas. Toda a pessoa que for ao 
médico para melhorar ou cuidar da 
sua saùde deve informâ-lo sempre de 
todos os medicamentos ou substâncias 
que esta a tomar. E isto inclui também 
produtos herbanârios, chas, vitaminas, 
ou quaisquer outras substâncias seja 
quai for a sua origem. Informar o que 
se esta a tomar é tâo importante como 
o reportar de quaisquer reacçôes 
adversas causadas por alimentos, 
plantas ou medicamentos, 
experimentadas no passado. O clinico 
deve ter o tempo e a paciência para 
registar esta informaçâo porque ela é 
essencial para o planeamento de 
qualquer tratamento apropriado, seja 
ele preventivo ou curativo. 
O alho é um dos produtos mais usados 
na prevençâo de doenças 
cardiovasculares. Tanto o alho, como a 
cebola, sâo usados em grandes 
quantidades nas cozinhas do sul da 
Europa, incluindo a cozinha 
portuguesa, e pensa-se que tenham um 
efeito protector do coraçâo e artérias. 
Sâo exactamente os paises do sul da 
Europa os que têm menos frequência 
de doenças cardiovasculares. Sera que 
a cozinha portuguesa vai favorecer o 
coraçâo, ou é s6 uma coincidência? 
Embora muitos médicos e 
nutricionistas pensem que a cozinha 
mediterrânica previne doenças do 
coraçâo, outros factores como a 
hereditariedade, outros hâbitos 
alimentares, actividades de trabalho, 
ou estilos de vida, podem também 
contribuir para uma melhor saùde. 
Para se ter a certeza das virtudes na 
saùde do uso do alho e do vinho tinto, 
fizeram-se vârios estudos cientificos 
rigorosos e chegou-se â conclusâo que o 
alho, tem uma pequena acçâo em 
baixar o colesterol até menos de 10%. 
Faz também diminuir a coagulaçâo do 
sangue tendo assim um efeito positivo 
contra a trombose. Isto poderâ 
diminuir as chances de trombose 
cerebral ou ataque de coraçâo, mas até 
agora nâo existem estudos estatisticos 
desta diminuiçâo. Muito alho aumenta 
a frequência de hemorragias durante e 
depois de operaçôes ou extracçôes 
dentârias. Pode também, se usado ao 
mesmo tempo, interferir corn a 
dosagem de medicamentos para 
diminuir a coagulaçâo do sangue e 
causar hemorragias em pessoas que 
tomam anticoagulantes. Embora se 
pense que possa ser benéfica nâo 
existem estudos corn a cebola. Alguns 
estudos mostraram que o vinho tinto. 

possivelmente devido ao flavenoide 
quercetina, tem também uma acçâo 
anti-trombôtica e anti-arteriosclerôtica 
ao retardar o envelhecimento das 
artérias e contribuir para a diminuiçâo 
de tromboses e ataques de coraçâo. 
O extracto estandardizado de ginkgo 
biloba, EGB, extraido duma ârvore, 
mostrou em estudos cientificos 
rigorosos poder reduzir 
significantemente a falta de circulaçâo 
nas pernas e até no cérebro. Apesar 
disso o seu uso terapêutico 
generalizado nécessita de mais estudos. 
O gingko tem uma acçâo 
antitrombôtica semelhante à do alho e 
como ele pode também causar 
hemorragias em pessoas a tomar 
anticoagulantes. 
Nos ùltimos anos têm-se falado muito 
nos efeitos anti-oxidantes de algumas 
vitaminas incluindo o beta caroteno, a 
vitamina C e a vitamina E, na 
prevençâo de doenças das artérias, 
formaçâo de tromboses, ataques de 
coraçâo, ou de outras doenças 
cardiovasculares. Os estudos cientificos 
até agora completados indicam que o 
beta caroteno e a vitamina C nâo 
diminuem as doenças 
cardiovasculares, mas a vitamina E, na 
dose de 400mg. por dia, parece ter um 
efeito benéfico em pessoas corn 
doenças cardiovasculares. 

Apresentei aqui alguns produtos sob a 
forma de plantas ou seus extractos, e 
vitaminas, em que foram feitos estudos 
crediveis para esclarecer, comprovar, e 
guiar o seu possivel uso terapêutico na 
prevençâo ou tratamento de doenças 
cardiovasculares. Contudo, muitos 
outros produtos existem que sâo 
aconselhados, vendidos e usados, mas 
que nunca foram estudados corn rigor 
oientifico. O que leva ao seu uso é 
apenas a palavra dos seus promotores, 
as experiências doutros utentes, e 
sobretudo a fé nas virtudes das plantas 
e vitaminas. Nâo nos devemos 
esquecer que, embora esses produtos 
possam ser naturais, eles contêm 
substâncias activas, como drogas, 
capazes de curar mas também de 
causar problemas sérios, entre os quais 
a toxicidade ou a interferência corn 
outros medicamentos. 
A saùde do coraçâo é um bem 
precioso, mas a sua preservaçâo deve 
ser activa e nunca descuidada. Embora 
alguns produtos de plantas e a 
vitamina E possam ajudar, mais 
importante é um bom conhecimento e 
execuçâo das suas necessidades, e isto 
inclui um bom ambiente livre de 
poluiçâo, uma boa alimentaçâo corn 
pouca gordura de origem animal, uma 
grande actividade fisica, felicidade, e 
acima de tudo boa disposiçâo. 

Força Aérea substitui 
aeronaves nas Lajes 

o chefe de Estado Maior da Força 
Aérea (CEMFA) anunciou a 
substituiçào, aprazo, das aeronaves 
ao serviço da base das Lajes, ilha 
Terceira. Falando na cerimônia da 
transferência de comando na Zona 
Aérea dos Açores, o general 
Alvarenga Santos revelou que estâo 
em fase de anâlise propostas de 
diferentes empresas que se 
apresentaram ao concurso pùblico 
para fornecimento de equipamentos 
destinados a substituir os 
helicôpteros "Puma" ao serviço da 
base açoriana. 
Ainda em Fevereiro decorrerâo os 
ensaios corn os equipamentos 
concorrentes, referiu. O CEMFA 
referiu que a substituiçào dos 
"Aviocar", s6 ocorrerâ nos prôximos 
dez anos. 
Os equipamentos da Força Aérea 
destacados nas Lajes sâo utilizados 
em missôes de fiscalizaçâo da Zona 
Econômica Exclusiva do arquipélago, 
em operaçôes de socorro no mar e na 
evacuaçâo de doentes. A exiguidade e 

as limitaçôes operacionais desses 
meios têm sido repetidas vezes 
denunciadas por responsâveis 
militares das Lajes e por dirigentes 
politicos açorianos. 
Na cerimônia de transferência de 
comandos, Alvarenga Santos insistiu 
na "importância estratégica da base 
das Lajes" realçando o facto desta 
unidade militar, onde os Estados 
Unidos dispôern de um destacamento 
prôprio, se localizar nas " linhas de 
comando maritime e aéreo essenciais 
ao desenvolvimento econômico e 
segurança da Europa e da América". 
O novo comandante da Zona Aérea 
dos Açores, major- general Caetano 
Mendes, comprometeu-se, por seu 
lado, a prosseguir e desenvolver a 
colaboraçâo corn as autoridades civis 
açorianas e comando norte- 
americano sediado nas Lajes. 
Caetano Mendes substitui nestas 
funçôes o brigadeiro Lindner Costa 
que passou, em Janeiro, à situaçâo de 
reforma, apôs cinco anos no exercicio 
do cargo. 
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Atentados à bomba matam 
quatro e ferem 32 no Paquistao 

Dois atentados à bomba, ocorridos num intervalo 
de poucos minutos no fim de semana passado, em 
Karachi, a maior cidade do Paquistao, causaram 
quatro mortes e deixaram 32 pessoas feridas, a 
maioria delas fiéis que rezavam numa mesquita. 
O ataque mais grave aconteceu numa mesquita 
frequentada por muçulmanos sunitas em Malir, um 
bairro de classe média densamente habitado. 

Quatro fiéis morreram e 28 ficaram feridos. A 
bomba foi detonada exactamente quando os fiéis 
estavam ajoelhados, fazendo a tradicional prece 
semanal. Minutos antes e a cerca de 50 quilômetros 
de distância, uma outra bomba, escondida numa 
motocicleta, explodiu em frente ao prédio de um 
tribunal de Karachi, ferindo quatro pessoas, sendo 
duas delas policiais. Nenhum grupo assumiu a 
responsabilidade pelos ataques. Na mesquita, uma 
testemunha contou que viu quatro homens 
entrarem no templo e abandonarem uma sacola. 
Poucos minutos depois, a bomba explodiu. 
Os prôprios moradores do bairro iniciaram uma 
perseguiçâo aos suspeitos e prenderam um deles, 
entregando-o à Policia. As autoridades, porém, nào 
confirmaram ainda se ele realmente participou do 
atentado. 
A Policia informou que muitas das vitimas eram de 
origem afegâ, que moram e trabalham no bairro. 
As autoridades também acreditam que o numéro 
de feridos pode ser bem maior, pois muitos foram 
levados para casa por parentes, que prestaram os 
socorros. Azim Daoudpota, governador da 
provincia de Sindh, que tem Karachi como capital, 
culpou a vizinha India pela explosâo em frente ao 

prédio do tribunal. O Governo indiano nào fez 
qualquer comentârio imediato sobre o ataque. 
Inimigos de longa data no sul da Asia, India e 
Paquistao costumam culpar-se mutuamente por 
actos de terrorismo. Diversos atentados à bomba 
sacudiram cidades paquistanesas nas ultimas 
semanas, matando e ferindo dezenas de pessoas. 
Na maioria dos casos, o Paquistao responsabilizou 
agentes de segurança indianos. 

Israel e Palestina à procura 
de um acordo 

Barak deverâ avançar corn a retirada na 
Cisjordânia dentro de dez dias, enquanto 

israelitas e palestinianos aceleram as 
negociaçôes para tentar aunprir o 

calendàrio de Sharm el-Sheikh 

Israel e os palestinianos iniciaram negociaçôes 
intensivas para tentar alcançar, até dia 13 de 
Fevereiro, um acordo-quadro sobre o estatuto final 
dos territôrios. Yasser Abed Rabbo e Oded Eran, que 
se reuniram nos arredores de Jerusalém, nào 
esconderam, porém, a dificuldade em cumprir o 
prazo estabelecido pelo acordo de Sharm el-Sheikh 
(Egipto). "Continuaremos a discutir qiaestôes do 
acordo-quadro e do estatuto final", disse Abed Rabbo, 
ministro da Informaçâo palestiniano e chefe dos 
negociadores, no final de varias horas corn a 
delegaçào israelita, liderada por Eran. A prôxima 
reuniâo, segundo Abed Rabbo, ira realizar-se em 
"local secreto". 
Antes do encontre, nenhuma das partes escondeu as 
suas dûvidas sobre a possibilidade de respeitar a data 
de 13 de Fevereiro, uma vez que - até ao momento - as 
duas delegaçôes nào conseguiram aproximar os sens 
pontos de vista sobre uma ünica das grandes questôes 
em litigio. De acordo corn o texto de Sharm el-Sheikh, 
de 5 de Setembro, Israel e os palestinianos têm até ao 
proximo dia 13 para concluir um acordo-quadro sobre 
as grandes linhas de uma soluçào final de paz que 
entrarâ em vigor a 13 de Setembro. Essa soluçào final 
engloba o traçado das fronteiras da entidade 
palestiniana, o futuro dos colonatos e dos refugiados 
palestinianos, o estatuto de Jerusalém, as questôes de 
segurança e a partilha da âgua. E enquanto Abed 

Rabbo e Eran se reuniam perto de Jerusalém, o 
primeiro-ministro israelita deslocava-se ao Cairo para 
um encontro corn o Présidente egipcio, Hosni 
Mubarak. O processo de paz israelo-ârabe, em 
especial o dossier palestiniano, foi o tema privilegiado 
do diâlogo entre os dois responsâveis, até porque 
Mubarak tenciona prosseguir o seu papel de 
mediador nas negociaçôes israelo-palestinianas e 
israelo-sirias. A retirada prevista pelo acordo em 
causa foi adiada por Barak num momento em que 
foram retomadas as negociaçôes corn a Siria, o que 
provocou, de algum modo, um certo mal-estar entre 
os palestinianos. Entretanto, um responsâvel 
americano que acompanhou Bill Clinton à cimeira de 
Davos (Suiça) anunciou que Barak e Yasser Arafat 
deverào reunir-se em Erez (fronteira entre Israel e a 
Faixa de Gaza) na quinta-feira, dia em que o enviado 
especial de Clinton para o Médio Oriente, Dennis 
Ross, chega à regiào. Clinton, que se encontrou corn 
Arafat em Davos, prometeu ao présidente 
palestiniano a continuaçào do seu apoio para que as 
duas partes consigam alcançar um acordo de paz 
dentro dos prazos estabelecidos pelo documento de 
Sharm el-Sheikh. 

Homem mata 
ex-mulher e 
outras sois 
pessoas no 
Rio de Janeiro 
Um homem de 40 anos assassinou na segunda- 
feira a ex-mulher e outras seis pessoas e feriu a 
filha do casai antes de tentar suicidar-se, disse a 
policia. Os crimes foram cometidos na casa da 
ex-mulher, no Rio de Janeiro. Segundo a Policia 
carioca, Domingos Amorim Pinto, de 40 anos, 
entrou na casa da ex-mulher, Marilene Soares, 
de 38 anos, no bairro de Sào Gonçalo, cerca das 
23 horas de domingo. No interior da residência, 
Domingos Pinto, portador de um revolver 
calibre 38, disparou contra a ex-mulher. Em 
seguida, o homicida matou a ex<unhada e o 
marido e depois assassinou outras très pessoas, 
duas mulheres e um homem, que viviam nas 
traseiras da casa. Domingos Pinto disparou 
também contra a filha, de 10 anos, que ficou 
ferida e esta internada num hospital da cidade 
de Niteroi. Ao sair da casa, o assassine ainda 
matou um vizinho, Joào de Souza, dé 22 anos, 
que se encontrava na rua. De acordo corn 
informaçâo da Policia, Domingos Pinto tentou 
finalmente suicidar-se, disparando um tiro 
contra a cabeça. O homicida esta internado, em 
estado grave, num hospital do Rio. 
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-Recepçâo à comitiva Sanjoaninas-2000 e ao 
présidente da Câmara de Angra do 
Heroismo, Sérgio Avila, às 21:00 horas. 
-Baile do "DIA DOS AMIGOS", no Angrense 
de Toronto. Inicio da Quadra Carnavalesca, 
com a presença do Conjunto Millennium. 
-Baile no Graciosa C. Centre, com o Conjunto 
New Star. 
-Festa no Clube Português de Mississauga, 
"Baile da Valsa", com o Conjunto Jovem 
Império. 

Domingo, 6 de Fevereiro: 
-Almoço e Tomada de Posse dos Corpos 
Gerentes da Casa do Alentejo, em Toronto, 
para o ano 2000. Espectaculo com a "prata da 
casa". 
-Almoço no Angrense de Toronto, de boas 
vindas à Comissào das Sanjoaninas-2000 e ao 
présidente da Câmara de Angra do 
Heroismo, Sérgio Avila, às 14:00 horas. Na 
terça-feira, Conferência de Imprensa no 
Pepper's Café, sob o tema SANJOANINAS- 
2000. 

Dia 12 de Fevereiro: 
- A Casa da Madeira Community Centre 
realiza a Festa de Sâo Valentim com jantar e 
müsica com o conjunto “Moonlight” 
-A Casa do Alentejo realiza o Baile de 
Carnaval com o Conjunto "Sonhos de 
Portugal". 
-O First Portuguese C.C.Centre, realiza a sua 
"Noite dos Namorados" com John Ferreira e 
Paula Alexandre nas variedades e, ainda, 
jantar e baile. 
-O Clube Académico de Viseu of Toronto, 
realiza a sua festa de Sâo Valentim, com 
jantar e baile abrilhantado pelo Conjunto 
New Stars. 

Dia 13 de Fevereiro: 
-A "Casa dos Açores", em Toronto, realiza um 
Torneio de "TENIS DE MESA-2000", com 
inicio às 09:00 am. As inscriçôes terâo lugar 
até o dia 5 de Fevereiro. O Torneio, por 
équipas, é à melhor de 5. 
Inscriçôes: (416) 603-2900 ou (905) 454-5326. 
-A "ACAPO" comunica os seus filiados de que 
as inscriçôes para a "Taça Camôes-2000" jâ se 
encontram abertas. Info: (416) 536-5961. 

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

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

Envie résumé para dept (M) 
fax: 416-9543107 

Horàcio Domingos Wholesale Meats, 
nécessita de condutor corn carta de 
pesados DZ. Para mais informaçôes 

contacte Carlos (416) 762-5503 

Pessoa oferece-se para trabalhar em 
salsicharia tradicional portuguesa. 

Corn experiência. 
 Tel: 652-1954  

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

Pessoal para limpeza para a area de Hamilton. 
Tel: 1-800-667-3274 

Ajudante de cozinha. Tel: 236-4453 

Cabeleireira corn experiência. Tel: 532-3433 

Cozinheira corn alguma experiência. Contacte 
Maurice ou Robert de Terça-feira a Sâbado pelo 
telefone 363-4247 

Vendedores para compra e venda de propriedades. 
Contacte Fernando pelo telefone 536-5600 

Ajudante de cozinha. Tel: 977-1287 

Empregados de mesa para restaurante Português. 
Tel: 538-3197 

Pessoal para limpeza para as areas de Mississauga 
e Toronto. 
Tel: 369-0137 ext:182 

Pessoal para limpeza na àrera de Bradford. 
TEL: 905-846-7796 

Pedreiros e ajudantes de construçâo. 
TEL: 864-5912 ou 588-7934 

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 

Biles Dellcia 
Ingredientes: 

7 kg de bifes de vaca 
2 cebolas 
4 colh. sopa de margarina 
200 gr de cogumelos 
Sal e pimenta q.b. 
1 colh. sopa de farinha 
1 dl de polpa de tomate 
2 dl de caldo de came 
4 colh. sopa de notas 

Receita: 

Corte os bifes em tirinhas. Pique as cebolas e 
aloure-as na margarina. Junte a carne e deixe 
alourar. Lave e corte em fatias os cogumelos, 
juntando-os de seguida à carne. Tempere corn sal 
e pimenta. Polvilhe corn a farinha e mexa. Regue 
corn a polpa de tomate e o caldo de carne. Tape e 
deixe cozer em lume fraco durante cerca de 30 
minutos, até os bifes estarem bem tenros. 
Finalmente, adicione as natas, rectifique os 
temperos e retire assim que levantar fervura. 
Acompanhe corn puré de batata. 

Bolo de lo^nrlc 
Ingredientes: 

7 iogurte natural 
4 ovos 
4 medidas do iogurte de açûcar 
4 medidas de iogurte de farinha 
7 medida do iogurte de ôleo 

Receita: 

Bata os ovos com o açûcar, junte o iogurte, depuis 
o ôleo e, por fim, a farinha. Leve ao forno em 
forma untada e polvilhada, durante cerca de 40 
minutos, nos 180°C e durante mais 5/7 minutos 
nos 200°C. 

k 
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vai ser Jorge Cadete 
emprestado ao Bradford até 
final da temporada. O 
avançado português e o seu 
représentante, Paulo 

Barbosa, chegaram terça-feira a 
acordo corn o clube inglês para a 
cedência a titulo de empréstimo. 
O présidente do Bradford, Geoffrey 
Richmond, parece ter conseguido 
seduzir Cadete a regressar às Ilhas 
Britânicas. Segundo apurâmos, o 
lider do clube inglês apresentou um 
conjunto de propostas quase 
irrecusâveis e o jogador acedeu 
mesmo a transferir-se para o clube 
inglês. Jorge Cadete vai partir para 
Inglaterra no final desta semana e 
sera apresentado no sâbado aos 
adeptos do Bradford, durante o 
encontro corn o Arsenal a contar para 

a Premier League. 
Terça-feira de manhâ, no Estâdio da 
Luz, Cadete recusava confirmar um 
acordo que estava iminente. ”0 meu 
sonho era vir para o Benfica e nâo 
vou sair do clube sô porque nâo estou 
a jogar. Tenho contrato por mais dois 
anos e neste momento quero 
recuperar totalmente da lesâo e 
ajudar o Benfica a conquistar o 
titulo”, afirmava, reafirmando a sua 
posiçâo horas mais tarde, quando se 
deslocou à Luz para o treino da tarde. 
Contudo, a proposta do Bradford 
acabou mesmo por seduzir o 
internacional português que régressa 
às Ilhas Britânicas depois de ter 
conhecido o êxito ao serviço do Celtic 
de Glasgow, clube onde se sagrou 
melhor marcador do campeonato 
escocês. Alias, a contrataçâo de 

Cadete pelo Bradford esta a gerar 
enorme expectativa junto daquele 
clube inglês. Promovido esta 
época à Premier League, o 
Bradford esta a passar por 
momentos dificeis na luta pela 
despromoçâo. O jogador 
português goza de um enorme 
prestigio em Inglaterra e os adeptos 
do Bradford vêem-no como o 
’’antidoto” para as carências ofensivas 
da équipa, juntamente corn o ex- 
benfiquista Saunders. 
Os responsâveis do clube inglês 
aguardavam pela chegada do jogador 
nos ültimos dias o que nâo veio a 
verificar-se. O Bradford paga pelo 
empréstimo uma pequena verba ao 
Benfica, ficando corn opçào de 
compra no final da época. Pela parte 
dos encarnados nâo existiu qualquer 

objecçào à saida do atleta. Corn um 
plantel extremamente extenso, os 
responsâveis encarnados vêem corn 
bons olhos a saida do jogador, 
poupando ainda algum dinheiro 
relativo aos ordenados. 
Pouco utilizado por Jupp Heynckes, 
Cadete viu alargar-se a concorrência 
corn a recente contrataçâo de Joâo 
Tomâs. Sendo um jogador corn 
mercado, a saida do Benfica 
apresentava-se como a soluçâo mais 
viâvel para Jorge Cadete. 

Parmalat nas Antas 
para negociar Argel 
A Parmalat fez-se representax terça-feira à tarde 
na SAD do FC Porto por um dos seus delegados. 

A razâo foi obvia: convencer os responsâveis 
portistas a cederem Argel a titulo defînitivo. 

Para jâ, as negociaçôes permanecem 
em aberto e tudo pode acontecer 
nos prôximos dias... Isto é, tanto 
pode dar-se a saida do central 
brasileiro como manter-se tudo 
conforme esta e nâo agradaria ao 
jogador. 
Apôs a reuniâo mantida corn os 
administradores portistas (onde nâo 
esteve présente Argel, a principal 
parte interessada), os brasileiros 
sairam das Antas corn as mesmas 
garantias corn que tinham entrado. 
Rumores de a verba envolvida 
rondar o milhào de contos nâo 
foram confirmados, ou menos ainda 

e um jogador em ’’troca”. 
No entanto, a posiçâo dos 
brasileiros é, no minimo, curiosa. 
Do outro lado do Atlântico, a 
Parmalat ’’desistiu oficialmente” da 
contrataçâo de Argel. 
O financiador exclusivo da équipa 
de futebol do Palmeiras tomou essa 
decisâo apôs ver rejeitada a 
proposta feita ao FC Porto para a 
çontrataçào imediata do central. 
Foi o prôprio Paulo Angione, lider 
da conhecida multinacional, quem 
tornou püblico, através dos seus 
directos colaboradores, o 
rompimento das negociaçôes, 

perante a intransigência 
do FC Porto em ceder o 
jogador a titulo 
definitivo ou mesmo em 
regime de empréstimo. 
Pelo lado da Parmalat 
ficou dada a garantia de 
que ninguém voltaria a 
contactar os 
responsâveis do FC 
Porto, embora o 
Palmeiras continuasse 
na expectativa. 

Paulo Sousa troca 
Inter pelo Parma 

Paiilo 
Sousa vai 

represeniar 
oFarmaaté 

fînal da 
corrente 

temporada, 
a titulo de 

empr^timo* 

O internacional portu-guês Os parmesâos, depois de perderem 
foi cedido pelo Inter Milâo o francês Alain Boghossian até 
numa troca directa corn o final da época devido a uma grave 

polivalente Michele Serena, que lesâo num dos joelhos (rotura de 
serâ, por igual periodo, jogador ligamentos), viram no português o 
"nerazzurro". homem ideal para assumir as 
A opera-çâo acabou por ser a mais rédeas do meio-campo, 
importante do ultimo dia do aproveitando o facto de nâo estar a 
chamado “mercado de Inverno”, ser utilizado no Inter, 
cujas inscriçôes encerravam É que Sousa, apôs um começo de 
segunda-feira à meia-noite. temporada como titular 
O médio luso deverâ ser indiscutivel [das primeiras nove 
apresentado oficialmente ainda jornadas apenas falhou uma], 
terça-feira, conhecendo assim a sua acabou por perder terreno devido 
terceira équipa em Itâlia depois da às lesôes e à forte oposiçâo no 
Juventus e, naturalmente, do Inter, plantel milanês [sô fez mais dois 
Alias, o Parma é a ünica formaçâo jogos, ambos como suplentej. 
à quai Paulo Sousa marcou na Corn a contrataçâo do holandês 
Série A, na primeira época na Seedorf, apôs a reabèrtura do 
"vecchia signora", em 1994-95. mercado, tudo se complicou. 
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O reforço croata que os leôes longo dos ültimos dias conteve-o, mais uma vez o respeito pela nova 
contrataram ao Verona e com quem recusando-se a falar como jogador do entidade patronal, 
assinaram um contrato de dois anos e clube português. "Luis Duque pediu- "Fotografias corn a camisola vestida 
meio transborda entusiasmo. Mas ao me para nâo dar entrevistas enquanto nâo posso. Tenho ordens nesse 

nâo estiver tudo tratado. Do sentido", pediu. 
Sporting nâo posso falar. Spehar sô no sâbado deve viajar para 
Quando estiver tudo certo Portugal. 
telefono para os jornalistas Hâ duas semanas que vem sendo 
portugueses e marco eu mesmo acompanhado pelo médico Nani, 
uma entrevista", prometeu. numa clinica reputada de Bolonha. "O 
Segunda-feira cumpriu na dr. Nani disse-me que dentro de très 
integra. Levou os jornalistas a semanas estaria na forma ideal. Por 
um restaurante à sua escolha, isso vou ficar por câ até sâbado para 
falou de tudo, e durante o tempo estar sob a sua vigilância. Mas atençâo: 
que foi preciso, no seu estilo o Sporting sabe bem o que comprou. 
franco e duro. O dr. Fernando Ferreira viu-me 
Mas, no Ristorante Rio, no minuciosamente e estou em perfeitas 
centro de Verona, demonstrou condiçôes de jogar e ser titular." 

Acosta desvia curso 
ao sonho sadino 

O argentino dos "leôes", autor do tento da 
vitôrîa, pôs termo à esperança dos setubalenses, 

num jogo marcado pela chuva 
A rede lançada pela équipa sadina 
no inicio do encontro valeu um golo 
ao Vitoria de Setübal, que esteve a 
vencer durante a primeira hora. 
Todavia, a superioridade técnica dos 
"leôes" veio ao de cima na segunda 
parte e, em apenas dez minutes, 
Mpenza e Acosta viraram o rumo do 
jogo. O Sporting, que hâ quatre 
épocas nâo vencia no Bonfim, soube 
ultrapassar o susto inicial, 
desfazendo assim um sonho que a 
équipa de Rui Aguas ainda 
alimentou durante bastante tempo, 
quase até final do encontro. A jogar 
abertamente ao ataque, o Vitôria de 
Setübal terâ surpreendido o 
Sporting, tirando dai o melhor 
proveito, sobretudo na primeira 
parte, corn a obtençâo de um golo e 
de outras oportunidade criadas pelo 
seu râpido contra- -ataque. Pouco 
depois da meia hora, Chiquinho 
Conde - que até ai tinha poste à 
prova o guarda-redes leonino por 
mais de uma vez - lançou em 
profundidade Maki, que recebeu a 
bola entre dois centrais, correu e 
disparou sob o corpo de Nélson. O 
nigériane, que colocou os sadinos 
em vantagem, dispos ainda de 
soberana oportunidade no 
reatamento, mas desta vez o remate 
encontrou o corpo do guarda-redes 
sportinguista pela frente. Rui Aguas 
apresentava no Bonfim uma atitude 
de jogo diferente da habituai e corn 
êxito. Para quem esperava ver um 
"onze" sadino exageradamente 
remetido à defesa, a satisfaçâo foi 
enorme e o resultado ainda mais. 
Aliâs, a emoçâo esteve sempre viva 

no palco do Bonfim, onde, apesar de 
tudo - mau tempo, chuva e 
transmissâo televisiva -, acorreu 
bastante püblico, que nunca 
regateou apoiou às suas équipas. 
Quanto ao Sporting, a jogar em 
4x3x3, começou por sentir-se 
"baralhado" corn o esquema 
adversârio. Tentou como alternativa 
os lances em profundidade, para a 
corrida de Acosta e Mpenza, mas 
sem resultado. Para além disso, 
também Pedro Barbosa revelava 
pouca inspiraçâo e a bola nâo 
chegava aos habituais destinatârios. 
Na segunda parte, e decorrida uma 
hora de jogo, Mpenza restabelecia o 
empâte, através de um potente 
remate, aproveitando uma "sobra" 
da defesa setubalense, que passava 
agora por situaçôes de afliçâo. A 
pressâo leonina manteve-se e o 
segundo golo dos "leôes" podia ter 
surgido pouco depois, nâo fosse a 
precipitaçâo dos atacantes no 
momento do remate. Até que 
Acosta, livre de marcaçâo, cabeceou 
de forma perfeita uma bola cruzada 
no flanco direito por Mpenza. O 
ritmo que o jogo ganhara no 
segundo tempo viria, porém, a 
perder intensidade corn o decorrer 
do jogo, devido principalmente à 
chuva e às déficientes condiçôes do 
terreno. 
Os "leôes" passaram a controlar as 
operaçôes e tornava-se cada vez mais 
dificil ao Setübal surpreender 
novamente a baliza de Nélson. Com 
este triunfo, o Sporting reduziu a 
desvantagem em relaçâo ao lider do 
campeonato. 

Caju reforça 
FC Porto por 

troca corn Duda 
O avançado brasileiro Caju foi segunda-feira 

apresentado como reforço do FC Porto. 

O acordo para a transferência do 
jogador entre os dragôes e o Alverca 
foi consumada jâ na madrugada de 
segunda-feira e envolve apenas a troca 
de avançados: Duda muda-se para o 
Ribatejo, cedido até ao final da época, 
e Caju para o Porto, corn contrato 
vâlido até 2001, corn opçâo por mais 
très anos. 
A contrataçâo de Caju foi de tal forma 
tratada corn celeridade pela 
administraçâo da SAD portista que 
até surpreendeu o prôprio jogador. De 
forma pouco convincente, o avançado 
admitiu ter sabido ao 1er o jornal da 
parte da manhâ, argumentando: ’’Fui 
apanhado de surpresa. Soube apenas 
segunda-feira e tive de vir às pressas 
para câ.” 
Depois de uma semana em que, face 

ao encontro Alverca-FC Porto, se 
colocou em düvida a autenticidade da 
lesào que impediu Caju de alinhar, o 
dianteiro garantiu ’’padecer de uma 
contractura”. 
Antes de poder ser ’’entregue” ao 
técnico Fernando Santos, Caju terâ de 
debelar o problema, mas jâ fala à 
dragâo, embora de forma muito 
abrangente, uma vez que preferiu nâo 
se pronunciar sobre que posiçâo 
poderia ocupar na équipa tituar do FC 
Porto: ”Por enquanto, nâo quero 
entrar nessas observaçôes especificas. 
Estou feliz por esta contrataçâo e 
estou aqui para ajudar o clube a ser 
campeâo. A posiçâo que normalmente 
ocupo em campo é a de ponta-de- 
lança, mas também posso jogar mais 
atrâs.” 

Taça de Portugal 
Rio Ave fecho Quartos de final 

o Rio Ave qualificou-se ontem para os quartos de final da Taça de Portugal 
em Futebol, ao vencer a Naval 1° de Maio, por 3-2, em jogo de desempate 
disputado na Figueira da Foz. Rio Ave, da I Liga, e Naval, da II, tinham 
empatado a zero golos no primeiro jogo, disputado na ùltima quarta-feira, em 
Vila do Conde, e na "negra" de hoje vilacondenses ganhavam ao intervalo, por 
2-1. Nos quartos de Bnal, previstos para a prôxima quarta-feira, o Rio Ave 
recebe o Boavista, no ünico encontro da ronda entre équipas do escalâo 
principal. 
Programa dos quartos de final (09 Fev): 
FC Porto (I) - Fafe (II B) 
Sporting (I) - Dragôes Sandinenses (III) 
Guimarâes (I) - Moreirense (II) 
Rio Ave (I) - Boavista (I) 
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Gouveia e Rui Pataca 
[Relenensesl no Montpellier 

I Gouveia e Rui Pataca, do Belenenses, vâo representar, por empréstimo e até 
I final da temporada, o Montpellier, actual "lanterna-vermelha" do 
I campeonato francês de futebol. No entanto, segundo informou o clube 
I gaulés, o Montpellier ficarâ corn opçâo de compra sobre os dois jogadores 
I apôs o final da época. Os dois jogadores do Belenenses juntam-se a um 
I terceiro reforço do Montpellier nesta reabertura do mercado, o argentine 
I Mariano Herron, que vem colmatar a lacuna deixada por Marcel Mahouvé, 
I actualmente ao serviço da selecçâo dos Camarôes na Taça Africana das 
I Naçôes. Por outre lado, os très novos reforços poderâo facilitar agora a 
I partida do avançado francês Nicolas Ouedec para os escoceses do Hearts. 

Resultados e Classiiicaçies 

Matateu, uma das 
maiores lendas do 
futebol português, 
deixou de luto o desporto 
nacional, falecendo aos 
72 anos no Victoria 
General Hospital, em 
Vancouver, onde estava 
internado hâ cerca de 
dois meses. O jogador 
que se evidenciou ao 
serviço do Belenenses, 
sobretudo na década de 
50, sofria de um cancre 
ôsseo, corn leucemia, nâo 
resistindo à doença e 
falecendo no pais onde 
estava radicado hâ cerca 
de 30 anos. Tal como 
Eusébio, Matateu nasceu 
também em 
Moçambique, no Alto 
Mahé (Maputo), a 26 de 
Junho de 1927, iniciando 
a carreira de jogador aos 
16 anos, no "Joâo 
Albasini", ingressando 
depois no I/o de Maio 
(filial do Belenenses). Jâ 
corn 24 anos de idade, 
Matateu chegou finalmente ao 
Belenenses, clube que representou até 
aos 37 anos de idade. A estreia ao 
serviço do clube da "Cruz de Cristo" 
nâo podia ter sido mais auspiciosa, 
marcando dois golos na vitôria do 
Belenenses sobre o Sporting (4-3) e. 

em 13 épocas, apontou 
217 golos em 291 jogos. 
Foi o melhor marcador 
do campeonato nas 
épocas de 52/53 (29) e 
54/55 (32). Ao serviço da 
selecçâo, que representou 
27 vezes, Matateu 
marcou 13 golos, 
contando no seu 
palmarès corn uma Taça 
de Portugal ( 1960) e duas 
Taças de Honra (1959 e 
1960), tendo ainda 
participado na Taça 
Latina de 1954, na quai 
foi considerado o melhor 
jogador. A caminhada no 
Belenenses terminou em 
1964, passando depois 
pelo Atlético (clube que 
ajudou a subir à primeira 
divisâo), Desportivo de 
Chaves e Amora, 
emigrando de seguida 
para o Canada, onde 
jogou... até aos 50 anos. 

Jésus Correia recorda 
"um grande avançado- 

centro" 

Jesus Correia, que durante cerca de 
dez anos foi "proprietârio" do posto 
de extremo-direito do Sporting e da 

selecçâo nacional de futebol, recorda 
Matateu, de quem foi amigo, como 
"um avançado-centro muito 
perigoso", e um homem sempre 
"alegre e comunicativo". Depois de 
sublinhar que Sebastiâo Lucas da 
Fonseca, alcunhado de Matateu, se 
estreou no futebol português, vindo 
de Moçambique, quando a sua 
prôpria carreira, dele Jesus Correia, 
estava prestes a ser encerrada, 
prossegue a recordar; "Tinha um 
estilo pessoal muito fogoso e os 

treinadores avisavam- nos sempre da 
ameaça que Matateu representava 
para a nossa baliza. Nas duas ou très 
vezes que o defrontei, eu pelo 
Sporting e ele pelo Belenenses, um 
dos nossos recebeu sempre do técnico 
a incumbêneia especial de vigiar o 
Matateu". Jesus Correia representou 
o Sporting de 1944 até abandonar o 
futebol, em 1953, e sô conheceu 
pessoalmente Matateu, que chegou 
ao clube de Belém na época de 
1951/52, na sua ultima 
internacionalizaçâo, contra a 
França, em Paris. O avançado- 
centro do Belenenses foi 
seleccionado, mas, ainda em inicio 
de carreira, ficou no banco dos 
suplentes. "Encetâmos relaçôes de 
amizade durante o estâgio para 
esse jâ longinquo França - Portugal 
e agradou-me a sua maneira de ser, 
sempre muito alegre e divertido", 
recorda Jesus Correia. "Era um 
avançado nato, extremamente dificil 
de anular quando estava na posse da 
bola dentro da grande-ârea" précisa 
ainda. Na ultima visita que Matateu, 
Sebastiâo Lucas de seu nome, 
entretanto emigrado no Canadâ, fez a 
Portugal, hâ cerca de dez anos, Jesus 
Correia participou num almoço de 

homenagem ao seu antigo adversârio 
e amigo, que se realizou em Belém, 
por iniciativa de antigos jogadores do 
Belenenses. 

Matateu "Era como um 
irmâo mais velho" - 

Eusébio 

Eusébio da Silva Ferreira, o melhor 
futebolista português de sempre, disse 
à Agência Lusa que a morte do antigo 

jogador Matateu, falecidb em 
Vancouver, vitima de doença 
prolongada, foi como perder 
um familiar. "Que posso sentir 
quando morre um familiar? 
Fico muito triste. Além de ter 
sido um grande adversârio, 
Matateu foi sobretudo um 
homem corn quem aprendi 
muito. Era como um irmâo 
mais velho", afirmou Eusébio. 
O "pantera negra" diz que 
parte do êxito que alcançou 
no futebol deve-o ao antigo 

avançado do Belenenses, igualmente 
de origem moçambicana, que morreu 
corn 72 anos. "Fui o que fui também 
graças a ele. 
Hoje presto-lhe a minha homenagem, 
como fiz no dia do meu aniversârio, 
pois jâ sabia do seu estado. Ele estarâ 
sempre comigo. Era um grande 

homem do futebol", acrescentou 
Eusébio. 
O "embaixador" do Benfica indicou 
que mantinha contacto periôdico corn 
Matateu, especialmente nas épocas 
festivas, e que nos ültimos anos 
estiveram juntos algumas vezes. 
"A vida continua, mas corn a perda de 
um grande homem", concluiu 
Eusébio, que aproveitou para enviar 
condolêneias à familia de Matateu. 

3’feira 
Anaheim 2 Buffalo 2 

Boston 4 Ottawa 4 
Florida 2 Carolina 4 

W^Éhin0^n 2 Pittsburgh 3 
Toronto 5 Tampa Bay 3 

St Louis 5 Calgary 4 
j^j^yancouver 1 Colorado 2 * 

Phoenix 1 San José 3|^ 

COHnRENCIA ORIENTAI GONFERiNCIA OCIDENTAt 
Divisâo Nordeste Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

TORONTO 53 69 
OTTAWA 52 61 
BOSTON 53 52 
BUFFALO 52 48 
MONTREAL 49 43 

Equipa P 

COLORADO 53 60 
EDMONTON 52 54 
CALGARY 52 53 
VANCOUVER 51 46 
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tJZi fa 
Classificaçôes 
EQUIPAS V E 

n IffifQRT» 

2 SPORTING 

âKNHGA 

46UIMARÂES 

iioivim 

OMARiTIMO 

iiaBKNSK; 

8GIIUICENTE 

imuimm 
10A1VERCA 

flRRRRR 

12 RIO AVE 

14CAMP0MAI0RENSE 10 

ÜliKIISE « 
leUNIÀOlEIRIA 19 

piMrat«iMUI 10 
IRSETORU 19 

n 
10 

ii 

19 

19 

19 

19 

tl 

12 
11 

10 
19 

9 

9 

I 

9 
1 

9 

5 

8 

5 

8 
3 

S 
3 

5 

4 

5 

4 

i 
6 

9 

5 

R 
3 

3 

5 

i 
4 

I 
7 

1 

4 

1 
2 
S 
5 

« 
5 

4 
1 

9 

9 

10 
9 

11 

10 

9 
9 

9 
11 

M 

32 

28 

32 

21 
22 
n 
23 

21 
22 
22 
21 
18 

11 

H 
10 

21 
13 

9 

15 

H 

21 
n 
15 

tl 

21 
29 
27 

28 

44 

43 

39 

34 

33 

30 

27 

26 

29 
24 

21 
29 20 

25 28 

27 

34 
24 

30 
32 

19 

17 

16 

W 
13 

iResuRados 
(19®jornada) 

Farense - Vit. Guimaries, 2-1 

Raavista - Campomalar. 2-1 

Gll Vicente - Relenensea, 1-1 

EstJlinadora - Uniio Leirla, 1-1 

Santa Clara - Maritime, 0-0 

RioAve-Sp.8raga.2-0 

Alverca-FC Parta, 1-1 

Salgueiras-8enlic&1-2 

Vit Setûbal - Sporting, 1-2 

(20® jornada) 

Relenensea - Reavista 

Maritime - Vit.Setülial 

Campomaior - Aherca 

FC Parta - Sp.8raga 

Sporting - Farense 

Uniio leiria - GilViceme 

Saigueiras - Rie Ave 

Renfica - Santa Clara 

VILGuimaries - Est.Amadara 

Melhores Marcadoies 
25gM0S: 

MiriolARDEl -FC Porta 

ngoMis: 

Eric Gomes "GAüCHO I" - Estrela da Amadera 

Idelbranda Dalsato "RRANOiO'' - Guimaries 

Mariana TOEOTU - Maritime 

Acosta-Sporting 

MONO GOMES-Reniica 

Rgeins 

ClAYTON Cniz - Santa Clara 

HUGO HENRIQUE -Rio Ave 

lUliM 

Ceiso lïeves "Cajü" - Alverca 

Edmilsen lucena - Guimaries 

Whelliten Silva - Reavista 

CL 

Classificaçôes 
Cl EQUin 

1AVES 

tAUCÉMICa 

3IEIM4UII 

4VUnM 

SPElUFia 

CVNÛItUIUS 

lESPINHS 
8FEICVEIMS 

9 CHMES 
10P.FEIREI9A 

niECR 

12 MAU 

ISFIEAMVNBE 

HIMIATAL 

15 MIAEIRENSE 

16AAVAI 

ncaviuii 

18 ESP8SEN8E 

UVI8A 

1MICAUENSE 
2PBAIEIISE 

3VI1AHUNCA 

«MAeauiu 
siseu 

enwi 

7ST.MITiHIB 

aVIUMIVENSE 
9UIENSE 

10BEIU 

J 

19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

38 
31 
31 
33 
33 
32 
30 
28 
21 
28 
28 
22 
20 
20 
10 
11 
16 
11 

ReSUltadOS Jomada) 

Liçi-MarslraRu.1-0 
SpiiplRba - Baira Mar. 1-2 
BatpAvai-Paaallal 3-0 
Falpvairas-Varilm. 2-1 
Sp.CavllAi-lipanal.1-1 
EraarnunOa - AcaAàmica. 1-2 
Naval-Etpesapila. 4-1 
FC Mala-P.Farraira.2-1 
Uniia lamas-9atp.Chavat. 2-1 ^ 

Proxlna jornada 
(20* jornada) 

Vtnin . Siis.SMt 

mnil . MgiMlm 
SraVéniica . «.cnVM 

FAmm - anal 
Btta.eiitni - KiMi 
ViillaLaMas - laça 

Naanal - saLUaMia 

SÉRIE AÇORES 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

32 
30 
22 
22 
19 
11 
19 
15 
13 
7 

Resultados da 14* lamada 

lAl4RSI-iBOll.1-2 
Belra-Mi9ilaoA,l-1 
SAPta APMIIP - Micaalapsa, 1-B 
FayAl-VllANavtisa,0-2 
VilA FriBCA - PraiiiM, 2-0 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$iiicaçôe$ (Zona Norte) (la$$lficaçôc$ (Zona Sul) 
CL EQUIPA 

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

J P Resultados 
Vilanovense - Caçadores Taipas, 3-1 
FC Porto "B“ ■ Marco, 0-2 

15 34 Famaltcâo • Leixôes, 3-1 
15 29 Ermesinde - Fafe, 0-0 
15 27 Vizela • Trotense, 1-0 
15 25 Sp. Braga “B" • Canelas, 2-3 
15 24 Lourosa • Joane, 0-2 
15 24 Lixa - Vianense, 0-0 
15 23 Sandinenses - Infesta. 2-2 
15 21 
15 20 16* jornada 
15 19 Sandinenses • Caçadores Taipas 
15 18 Marco • Vilanovense 
15 17 Leixôes - FC Porto “B" 
15 17 Fafe • Famalicâo 
15 15 Trofense - Ermesinde 
15 15 Canelas - Vizela 
15 13 Joane - Sp. Braga "B" 
15 12 Vianense - Lourosa 
15 10 Infesta-Lixa 

CL EQUIPA 

tOVARENSÊ 
2SANJOANENSE 
3 0LfVElRENSE 
4 TORRES NOVAS 

H S CALDAS'^: , ., 
6 SP POMBAL 
7 MARINHENSE 
8 VILAFRANCHJeNSE 
SARRfFANENSE 
10 CAMARATE:; 
11 ACAD.VISEU 
12 FEIRENSE 

;:;WCM.1V^BA[RR0^^^:^ 
14 PENICHE 
15ÂGUEDA 
16GUARDA 
17TORREENSE 

: ;;:iô BENËDItENSE J: 
19 LOURiNHANENSE 
20 CUCUJÂES 

1$ 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

40 
36 
34 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
24 ; 
23 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
18 
15 
14 

Resultados 
Feirense * Torres Novas, 1*1 

' :Cucujâes* Peniche» 
Oltveirensô - torreense, 3-0 
Caldas • Arrifanense. 1 *0 
Ollveifa do Bairro Quarda, 0-0 > 
Sp. PomOal - Maiinhensa, 0-0 • i- 
ÇvarensB - Sanjoanensé, 1*0 ' 

: : Agueda > Seneditons©^ • ; : : : .:x;> i : ; 
LourinhaTtense Aguias Çamaraté, ;2-2 
Acad. Viseu>;; \filafraçquense 

19* jornada 
•Torres Novas * CucüjÜe© :::• 

• : Peniche ^ Oliveirense ■ • .. 
Toireense * Càldas 
Arrffanense t ORveira do Bairro 
Guard© - Sp:Pombaf 
Marinhéhse Qyarense 

: iSanjoanens©?:: Agueda 
Çeneaitanse^Lburiohaoensa ^ 
Aguias Camafaté * Acad. Viseu 
VilafrarKtuense - Fetranse : 

CL EQUIPA 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 OLHANENSE 
4 U. MADEIRA 
5 CÂMARA LOBOS 
6 BARREIRENSE 
7 BENFICA B 
8 ESTORIL 
9 MACH ICO 
10 LUSITANIA 
11 OPERÂRIO DES. 
12MARITIMOB 
13CAMACHA 
14 ORIENTAL 
15 LOULETANO 
16AMORA 
17SESIMBRA 
18ALCOCHETENSE 
19RIB. BRAVA 
20 JUV. ÉVORA 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

36 
35 
35 
33 
31 
31 
29 
28 
27 
25 
24 
22 
22 
21 
21 
18 
15 
13 
12 
11 

Resultados 
Portimonense - Càmara de Lobos, 2-1 
Benfica "B" • Oriental, 4-1 
Operârio Desp. - U. da Madeira, 1-2 
Juventude • Ribeira Brava, 2-0 
Louletano - Alcochetense, 0-1 
Machico - Lusitània, 1-0 
Olhanense • Amora, 7-0 
Nacional da Madeira • Estoril-Praia. 2-2 
Sesimbra - Barreirense. 0-1 
Maritimo "B" - Camacha, 2-0 

19* jornada 
Câmara de Lobos - Benfica "B" 
Oriental - Operârio Desportivo 
Uniâo da Madeira - Juventude 
Ribeira Brava - Louletano 
Alcochetense - Machico 
Lusrtânia • Olhanense 
Amora • Nacional da Madeira 
Estoril-Praia - Sesimbra 
Barreirense • Maritimo "B" 
Camacha - Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 ÜMIANOS 
4 RIBEIRÀO 
5 AMARES 
6 SERZEDELO 
7 SÂO MARTINHO 
8 MERELINENSE 
9 MACEDO CAV. 
10 VILAVERDENSE 
11 CABECEIRENSE 
12VALENC1ANO 
13 MARIA FONTE 
14 JUV. RONFE 
15 VIEIRA 
16 MONTALEGRE 
17 AGUIAS GRAÇA 
18 MONÇÂO 

17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
17 

35 
31 
31 
30 
29 
29 
26 
25 
24 
22 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
14 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GÔNOOMAR 
;2PAREDES 
iâ DRAiS^S SAN; :<• 

4 LOUSADA 
5 P; RÜBRAS : 

xÔPEDROUÇOS • 
7 VILA REAL 

: 8 AMARANTE ; 
9:FIÀES. 

iiRIOTINTd 
12LAMÊGO 
13T. MONCOflVO 
14AVfNTES:%:::v»^ 

16 LOBAO 
: 17VALONGUENSE 

18 CAST. MAIA 

17 
17 
17 
17 
17 ; 
17 
17 
17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

42 
35 

r:'34:v;' 
.33" 
28 

26 
"24 
;,24vx 
23 
'’3 
23 
22 

16 
12 
11 
6 • 

Série C 
CL EQUIPA 

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

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

31 
30 
30 
29 
29 
27 
26 
23 
23 
22 
21 
21 
20 
19 
18 
18 
16 
15 

SéricD 
CL EQUIPA 

1 FÀTIMA 
2 PORTOMOSENSE 
3 ALCAlNS: : : 
4 BENFICA CB 
5 E. PORTALEGRE 
6FA2ENDÊNSE 

i. 7 FERROV1ÂRK3S 
8Ü.TOMAR 
9 ü. SANTARÉM ^ 
10CORÜCHE^tôE: 
11 VIT. SERNACHE ; • - 
12BIDOEIRENSE 
13ALCANÊNENSE: : 
14 R1ACHENSE ; ' 
ISCARANGUEJElFtAV; 
16ÎDANHENSE 
17PONTERROLENSE 
18AVISENSES 

17 
17 
17 
17 
17 
17 . 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

41 
37 
34 
32 
30 
30 
29 

21 
20 
19 
17 
16 
16 
15 
14 
13 
11 

Série E 
CL EQUIPA 

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

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

41 
33 
28 
28 
27 
26 
26 
25 
24 
23 
21 
19 
17 
17 
17 
16 
15 
13 

séncf 
CL EQUIPA 

1 LUS. ÉVORA 
2 DESP. BE JA 
3SEIXAL 
4ESTRELA VN 
5 PES. CAPARICA 
eVASCÔGAMA 
7 PINHALNOVENSE 
8 PALMELENSE 
9 QUARTÊIRENSE 
10ALMADA 
11 ALMANSILENSE 
T2 0URIQUE 
13 U. MCDNTEMOR 
14 ESP. LAGOS 
15LUSITVRSA 
16PORTÉL 
17ALJUSTREL. 
18 LAGOA 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17: 
17 
17 

41 
37 
34 
32 
31 
30 
28 
26 
23 
22 
21 
20 
18 
18 
13 
10 
8 
7 

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

:':EsmoriZ;M: Lousada, 0*4 
:■ -Oondon^f: T Valoriguense, 3-0 : ; : 

Tofre de MohCôfvo • Régua. t-0 
feOragÔè© Sàndin«nséS> Eiâesi 1 *0 

Castelo da Mala - Padras Referas, 2-1 
isVîlâ Real - Avlrrt©S(-.1 -2' t 
; : Sp. Eàtitego • Paredes, 

.Hptû, ;i 
ipôdrouços-: Amarante, 31 

Mirandense - Sâo Roque. 1-1 
Tourizense - Vouzeienses, 1-0 
Avança • Mangualde, 1-2 
Fornos Algôdres • Sâo Joâo Ver. 0-2 
Estarreja - Mileu. 30 
Mealhada - Uniâo de Coimbra. 1-2 
Cesarense - Valecambrense. 1-1 
O. de Frades ■ Oliveira do Hosp. 1-0 
Anadia - Sourense, 3-1 

. Ferroviérios i Benf- Çast Branco, 1-0 .■ 
Uniâo de TbmarFétima, 0-4 
Ateanenensé - Fâzendehse* 2-3 . ; 
Poftomosense • Coruchensei 31 ; 
U ; dé Sàrtarém > Vitéria Sérhache,::2-0 

; AvlSôhS0©>:B(doërônse, 1-1 
Caranguejelfâ: ♦: Enrôla. 0-0 :. 

;; Idarrhense - Ponterrolense, 4-1 . 
: Alcalns * Riachense, 2-0 : ; 

Sao Vicente - Fanhôes, 0-0 
Pontassolense - Loures, 1-0 
Samora Correia - O Elvas, 0-1 
Olivais e Moscavide • Atiético, 0-0 
1” Maio - Mafra, 1-1 
Real - Portosantense. 30 
Futebol Benfica - Vialonga, 2-0 
Sacavenense • Sintrense, 32 
Cacém - Casa Pia, 1-2 

: Lagoa ;* Aljustrelense, 2-t: 
:Esperanga Lagos - Pinhalnovense, 33 
Uniâo de Montemor - Porte!.: 1-0: 
Afmansilense - Seixat/O-O 
Airrrada - Pescadores, 2-0 :> 

xPalmelehsôi^iQuarteifense, 30 
L de Évora * E. Vendas Novas, 3-1 
Vasco da Gama • Lusftano VRSA, 1-0; 
Ourique - Deep. B^a, 0-0 
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O MILÉNIO 

A Mia aniia la. lita esui a esmnleaL. 
O Sporting C.P. (43 pontos) numa 

recuperaçâo digna de registo, com a 
sua suada mas merecida vitôria em 

Setûbal, estâ a um ponto do primeiro 
classificado, o cômodo F.C. do Porto 

(44 pontos) que em Alverca deixou 
2 pontos, pontos que nâo devem 

afectar a sua caminhada para mais lun 
titulo, embora fosse importante que a 

luta fosse mais renhida e que surgissem 
mais candidatos... 

Rio Ave, Salgueiros, Campomaiorense, Farense, U. 
Leiria, Santa Clara e V. Setübal, procuram fugir à 
despromoçào, sendo as posiçôes dos 4 ùltimos 
envolvidas em algum dramatismo, especialmente, 
Leiria, Sta. Clara e V. Setübal. 
A prôxima jornada, a 20a., estâ assim ordenada: 
Sexta-feira, 4 de Fevereiro, Belenenses-Boavista, as 
4pm (SporTV); Sâbado, 5, Maritimo-Setübal, às 
11 am; Campomaiorense-Alverca, às 13:00 horas; 
Porto-Braga, às 2pm (RTPi); Sporting-Farense, às 
4pm (SporTV); Domingo, dia 6, U. Leiria-Gil 
Vicente, às 11 am; Salgueiros-Rio Ave, às 11 am; 
Benfrca-Sta Clara, às 12:00 (SIC) e, V. Guimarâes- 
E.Amadora, às 13:30 horas (SporTV). 
O Inverno aumenta, a la. Liga de Futebol 
Profissional, aquece! 

O Benfica (38 pontos) parece querer 
regressar ao bom momenta do inicio da 
la. Liga mas, claro, jâ estâ a uma distância 
dificil de recuperar. A vitôria "encarnada" 
em Vidal Pinheiro, deu mais ânimo ao 
clube e à la. Liga. 
Na luta pelos lugares de honra continuam 
Guimaràes e Boavista (34 e 33 pontos, 
respectivamente), tiveram sortes 
diferentes na ultima jornada. Os 
"vimaranenses" foram derrotados em Faro 
e, os "axadrezados", venceram o 
Campomaiorense. 
Maritime, Belenenses, Gil Vicente, 
Amadora e Alverca, vagueiam a meio da 
tabela e, a partir do lia. posiçâo, S. Braga, 
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