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Um dos pontos-chave do discurso 
do Premier Mike Harris, 
no almoço da Federaçâo dos 
Comerciantes e Profîssionais 
Portugueses, onde foi 
convidado de honra. 

Continua na pâgina 

“Superar o ano anterior, desaflo aos responsàveis actuals” 
palavras do Présidente da Camara de Angra do Heroismo, Sérgio Avila. 

Encontra-se entre nos, à semelhança do que todos os anos 
acontece por esta altura do ano, uma delegaçâo das 
Sanjoaninas 2000. A comissao que tenta motivar esta 
diaspora é liderada por Sérgio Avila, présidente da 
Câmara Municipal de Angra do Heroismo cidade 
patrimonio Mondial onde, decorrerâo as festividades. 
Encontramos o autarca na sede do Sport Clube Lusitânia 
de Toronto e logo quisemos saber dos projectos que 
aquela edilidade esta a levar a cabo. 
Sérgio Avila, começaria por nos dizer que as actividades 
da sua Câmara sâo inùmeras destacando a conclusâo de 
toda a obra de saneamento basico o que, quer dizer que 
neste momenta, nào existe jâ qualquer esgoto da cidade 
para a baia de Angra. Isto équivale a dizer que 
trabalhâmos com o propôsito de despoluir todo o 
concelho e que, concluimos o actual sistema de 
tratamento de âguas residuals. Por outro lado, iniciamos a 

Continua na pâgina 4 

M:9IIDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

42^ por mlnuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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mnifli 
sem vér ras 
Registamos com certa esperança um estudo da 
Policia da Provincia do Québec. 
As conclusôes do estudo sobre o trâfego nas 
estradas do pais e, particularmente, no Quebéc, 
sâo fâceis de entender. Primeiro, é de que a 
situaçâo é grave em relaçâo às possibilidades das 
autoridades policiais em vigiar e actuar frente aos 
muitos prevericadores devido à insuficiência de 
pessoal em relaçâo à cada vez maior quantidade 
de automôveis a circular. 
Assim, os especialistas que efectivaram o estudo 
admitem a possibilidade de aumentar de 100 
para 120 kilômetros/hora a velocidade nas 
estradas do Quebéc pois, é, segundo o estudo, a 
média que os automobilistas usam para percorrer 
as auto-estradas da provincia. O corpo policial 
em patrulha nas estradas e auto-estradas, nâo 
consegue "travar" o impeto dos autênticos 
corredores de automôvel que enchem as estradas 

em todos os sentidos, todos os dias e a todas as 
boras. Admitindo a velocidade de 120 K/H, a 
Policia teria que haver-se corn aqueles que 
abusariam da regalia, por hipôtese, em menos 
quantidade do que actualmente corn os 100 K/H. 
Em segundo lugar, o estudo admite também, 
que, desta forma, o risco de fugas à policia, 
provocadoras normalmente de desastres mais ou 
menos graves, diminuiria. 
Na nossa modesta opiniâo, sâo conclusôes (entre 
outras) absolutamente razoâveis e 
aceitâveis nos tempos que correm. 
Boas estradas, bons automôveis, 
porque nâo o tal aumento do limite 
de velocidade permitida nas 
estradas e auto-estradas? Por causa 
dos maus conductores? Os maus 
conductores existem e provocam 
situaçôes desagradâveis em 
qualquer momento e a qualquer 
velocidade. 
Nos dias de hoje, passar o limite de 
velocidade de 100 para 120 K/H 
nas estradas, nâo é mais do que 
uma forma de ir ao encontre da 
"velocidade de vida" que a 

sociedade e a tecnologia nos impuseram. 
Senâo, qualquer dia, é precise um Policia de 
Trânsito para cada automobilista! 
O mais importante, é que os automobilistas se 
consciencializem de que devem cumprir as regras 
bâsicas de uma conduçâo segura, para bem de 
todos. A velocidade pouco conta quando se 
conduz mal e sem lei... 

JMC 

TU CA TU LA 
Olâ, companheirosi 

As grandes coisas sâo feitas de...pequenas 
coisas. Aos poucos consegue-se muito. Corn 
paciência levamos a cruz ao Calvârio e, por 
vexes, até conseguimos grandes vitôrias. 
Neste inicio de 2000jâ obtivemos alguns 
indtcios de que, nâo sendo fâcil, vamos ter 
concerteza muitos alegrias. Vamos lutar, 
como sempre, por isso. 

E, por falar em alegrias, recebemos um 
comunicado do SPORT CLUB ANGRENSE OF 
TORONTO, corn a lista compléta dos novos 
Corpos Gerentes/2000, onde também nos davam 
conta de um VOTO DE LOUVOR e de 
AGRADECIMENTO a "O Milénio", pela ajuda 
sempre dispensada ao Angrense. Obrigado. 
Através dos présidentes de Assembleia-Geral, 
Direcçâo e Conselho Fiscal, Adalberto Bettencourt, 

^ Gilberto Sampaio e Carlos Pereira, 
respectivamente, enviamos a todos os elementos 
que completam os Corpos Gerentes do Angrense, 
as maiores felicidades. 

O "Portuguese Cultural Centre of Mississauga 

Inc.", mais conhecido por CLUBE PORTUGUÊS 
DE MISSISSAUGA, elegeu os novos Corpos 
Gerentes-2000. Raimundo Pavas, preside a 
Assembleia Gérai, Gilberto Moniz, preside ao 
Conselho Fiscal e, Horâcio Domingos, é o 
présidente do Executivo. A estes amigos e aos 
restantes 31 elementos dos Corpos Gerentes do 
PCCM/2000, desejamos grandes sucessos. 
Sucessos e sede prôpria! Jâ é tempo... 

E, logo apôs as eleiçôes, a CASA do ALENTEJO, 
em Toronto, comemora o seu "XVII Aniversârio", 
na sede-social. 
Sexta-feira, dia 18 de Fevereiro, inicio dos festejos 
às 17:30 boras, com recepçào e variedades corn os 
Grupos Corais, Conjunto Searas de Portugal e, 
vindo directamente de Portugal, o conhecido 
Francisco Ceia e sua Banda. 
Sâbado, dia 19, às 19:30 boras, Jantar e Baile de 
Aniversârio corn o conjunto "Jovem Império". 
Actuaçâo dos Grupos, Coral Masculino da Casa do 
Alentejo e do Clube Português de Montreal. 
No domingo, dia 20, às 12:30 boras, PORTO de 
HONRA corn individualidades convidadas, sôcios 
e amigos da Casa do Alentejo. Almoço de Gala. 
Entoaçâo dos hinos pelos Grupos Corais da Casa e, 
depois, grande espectâculo corn a prata da casa e 
Francisco Ceia. 

Os nossos parabéns aos alentejanos, corn o desejo 
de continuaçào de êxitos. 

Fechamos este "Tu câ tu lâ" corn um abraço de boas 
vindas aos artistas que nos visitam para animar as 
festas de SÀO VALENTIM, em 12 e 13 de 
Fevereiro: Carmen Silva, Roberto Leal, Ana e José 
Malhoa, Marco Paulo, Lucas e Matheus e Nélia (se 
esqueci alguém, as minhas desculpas). Festas em 
grande! 

Ëxcursâo a Peabody (EUA) 
dos professores de português 
A Escola Portuguesa de Scarborough, sob a 
Direcçâo de Reginaldo de Melo, por altura do 
"Vm ENCONTRO DE PROFESSORES DO 
ENSINO DE PORTUGUÊS", promove uma 
exciursâo a Peabody-USA, de autocarro, corn 
saida de Toronto, dia 13 de Abril, pelas 20:00 
horas, e corn regresso a Toronto, domingo, 
dia 16. 
Os professores e acompanhantes interessados, 
devem contacter Reginaldo de Melo, pelo telef: 
(416) 653-1815, ou pelo FAX: (416) 653.5800. 

JMC 
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Manuel Artur Saraiva, trabalhou toda 
a sua vida arduamente mas, agora, 
que se reformou, nâo deixa de viajar 
por onde lhe é possivel, 
especialmente, se "lhe cheira" a praia, 
sol e mar. 
E, foi, num pequeno paraiso terrestre, 
em Punta Cana, no Hotel Occidental 
Flamenco Bâvaro, por ocasiâo do 
Winterfest-2000, que conversâmos 
corn Manuel Artur Saraiva, 
regaladamente deitados ao Sol- 

de onde nunca mais saiu. Em 
Toronto, e desde 1956, dedicou-se aos 
serviços da construçâo civil, fazendo 
um pouco de tudo, sem nunca 
regatear esforços. 
Ainda em Mamarosa, conheceu a 
jovem e bonita Eugénia da Rocha 
Maia, natural da Palhaça, Aveiro. 
Casaram na Igreja da Palhaça. 
Nos primeiros anos de casamento 
nasceu o filho Manuel Saraiva, em 15 
de Janeiro de 1955, em Aveiro. 

Em Punta Cana, Manuel Saraiva dilicia-se ao 
da sua actual mulher Maria Saraiva. 

Sol na companhia 

Manuel Artur Saraiva, nasceu em 
Mamarosa, Oliveira do Hospital, 
Aveiro, em 17 de Junho de 1931. 
Toda a sua vida foi um bom e simples 
trabalhador. 
Na busca de melhor vida emigrou, 
tendo chegado ao Canada, em 22 de 
Março de 1955. 
No primeiro ano trabalhou numa 
quinta (Farm) de Tabaco mas, no ano 
imediato, transferiu-se para Toronto, 

Jâ em Toronto, nasceu o segundo 
filho do casai Eugénia e Manuel 
Saraiva, Artur Saraiva, em 27 de 
Maio de 1959. 
O destino foi cruel para o Manuel 
Saraiva. A sua mulher Eugénia da 
Rocha Maia Saraiva, faleceu em 7 de 
Janeiro de 1985, em Toronto, 
deixando em todos uma grande 
saudade. 
Passados alguns anos de luta e de 

Manuel Artur Saraiva ladeado pela mulher Eugénia (falecida em 1985) 
e os filhos Manuel e Artur Saraiva. 

luto, o Manuel Saraiva voltou a casar, 
desta feita corn Maria Saraiva, 
natural das Caldas da Rainha, jâ mâe 
de uma filha, a Celeste Silva. 
A rotina de vida, casa-trabalho-casa, 
prosseguiu até o Manuel Artur 

Saraiva atingir a reforma. 
Nunca foi um homem de festas 
clubisticas locais mas, sempre que a 
vida permitia, socializava nos clubes 
portugueses sem que lhe preocupasse 
a regiâo ou ilhas que representavam. 
O clube que mais assiduamente 
fréquenta corn a mulher, é o 
Canadian Madeira Club. 
Agora que a idade vai pesando e os 
anos correm. Maria e Manuel Saraiva 
vào passeando por esse mundo fora 
dentro das possibilidades, gozando os 
dias que passam e esquecendo os 
sacrificios do passado. 
Corn um sorriso de satisfaçâo 
confessou que, embora nâo pense 
voltar a Portugal, pelo menos ano 
sim, ano nâo, viaja até ao pais de 
nascimento. Até ver. 
Um homem de trabalho. 
Manuel Artur Saraiva, saboreia o 
repouso que merece. O descanso do 
guerreiro. JMÇ 

Falta de estrade atrasa ebras na capela 
O süio da Fazenda continua à espera de um novo acesso que consta do programa de Governo. 

A recuperaçào de uma capela centenària, de interesse local, jâ tem verba disponwel hâ dois anos, mas espera pela estrada. 
A capela da Fazenda, considerada de interesse local, 
datada de seiscentos, tem projecto aprovado para a 
segunda fase de recuperaçào. 
As verbas estâo mesmo disponibilizadas para o efeito. 
O ünico entrave continua a ser a inexistência da 
estrada. 
A recuperaçào da capela, urgente pela degradaçâo 
que apresentava, aconteceu hâ quatro anos. Os 250 
degraus da descida desde a estrada até à capela 
revelaram-se um pesado onus no orçamento final. Por 
tal motivo, decidido foi que a segunda fase séria 
realizada com o acesso automôvel jâ junto à capela. 
A nova via de acesso a este templo, segundo estâ 
previsto, deverâ partir da estrada da Fajâ, que sobe 
desde as pontes até ao Espigâo, seguindo até uma 
outra fajâ denominada Urze. 
Desde o Espigâo deveria partir uma estrada de 
carâcter rural que passaria junto à capela, 
terminando na actual de acesso ao sitio. Desse modo, 
qualquer uma das estradas teria saida, ao contrârio 
do que actualmente acontece. 
Dependente desta estâo, como foi referido, as obras 

da capela, o que deixa descontentes os residentes, 
bem como as autoridades religiosas que esperam dar 
novas condiçôes àquele espaço de culto. Além das 
verbas disponiveis, oferecido estâ, ainda, o terreno 
para aumento do adro e construçâo de arrecadaçâo e 
casa de banho. 
Tudo aguarda a abertura da estrada. Previa-se, hâ très 
anos, que o seu rasgo, em terra, fosse imediato. Très 
anos jâ passaram. E nem o facto de fazer parte do 
programa de governo para o mandato que agora 
termina levou à sua construçâo. 
O descontentamento entre a populaçâo residente é 
évidente. Segundo se soube, um abaixo-assinado 
esteve a circular entre os residentes, a reclamar a sua 
râpida construçâo, tendo, no entanto, acabado por 
morrer sem chegar às entidades competentes. Nâo 
deixa de ser, porém, revelador do descontentamento 
existente com a situaçâo. Nem que fosse, apenas, a 
abertura da estrada corn as mâquinas, havia 
obrigaçâo de estar jâ executado, comentam. 
Estranham, ainda, o constante adiar da sua abertura, 
jâ que se apresenta como fâcil, pela orografia do 

terreno, por um lado, e, por outro, os proprietârios 
nâo dificultam o seu rasgo. Comentam, a reforçar a 
sua posiçâo, que outres ramais do género têm sido 
abertos, em locais de muito menos importâneia e 
urgêneia. 
Descontente estâ, ainda, a parôquia. Tendo sido a 
grande impulsionadora das obras realizadas na 
primeira fase e que deram condiçôes aceitâveis ao 
templo, que jâ nâo era objecte de obras desde o inicio 
do século, aguarda pelo caminho para a realizaçâo da 
segunda fase. 
A oportunidade de disponibilidade do dinheiro para 
o efeito, bem como dos terrenes adjacentes ao templo 
deveria ser aproveitada, pois poderâ perder-se 
irremediavelmente. 
As vantagens deste novo arruamento seriam vârias. 
Desde logo, toda uma imensidâo de terrenes 
altamente agricolas ficaria acessivel aos agricultores. 
Por outro lado, traria renovadas hipôteses de 
movimento e desenvolvimento para todo o local, jâ 
que a brandura do declive propiciaria muitos espaços 
de urbanizaçâo. 
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Nâo brinques mais 
Com teus beijinhos no pescoço. 
Pois, como sabes, 
Quern come a carne, roi o osso. 
Uma fogueira, 
A nossa beira, 
E p'ra gente se queimar. 
Fico sem jeito 
No ten peito. 
La vai tudo pelo ar! 

De 22 de Junho a 2 de Julho, nâo 
percam as SANJOANINAS-2000, em 
Angra do Heroismo, Ilha Terceira, 
Açores. 

(ponças) coisas por concretizar em 
relaçâo às Touradas e Concertos 
musicais, Luis Bettencourt deu-nos 
uma panorâmica cheia de entusiasmo 
sobre a festa brava e, Andreia 
Cardoso, garantiu-nos um rol de 
artistas e Bandas de "encher o olho" a 
qualquer consumidor de actividades 
do género. 
Ficamos com a impressao de que as 
palavras do Présidente da Câmara de 
Angra, Sérgio Avila, "Superar o ano 
anterior, desafio aos responsaveis 
actuais", nâo faz tremer a Comissâo 
SANJOANINAS-2000. 
A tradicional marcha das 
Sanjoaninas, com mùsica de Carlos 
Alberto Moniz e letra de Alamo de 
Oliveira (uma dupla de respeito, de 
hâ muito a esta parte), este ano é 
assim: 

ANGRA - Um sorriso, um afecto 

Angra, com sorriso e afecto 
Canta, nesta marcha, a S. Joâo. 
E o seu amigo predilecto 
P'ra brincar às bolas de sabâo. 
Salta a corda toda d'alegria, 
Joga um berlinde-abafador; 
Na gaita de cana, a melodia 
Sai às escondidas do amor. 

Sâo Joâo é festa de Junho, 
Salto de ternura na fogueira; 
E como soldadinho de chumbo 
A correr num carro de ladeira. 
P'ra ver toda a gente divertida, 
Espalhou amor ao deus-dara; 
Pôs a cabra-cega bem vestida 
A cantar o giroflé-flé-flâ. 

Toda enfeitada a preceito, 
Angra é boneca d'afeiçâo; 
Um piâo que gira no meu peito 
Como gira na palma da mâo. 
Sâo Joâo, na rua, aprontou-se 
P'ra ser toiro bravo a rigor. 
Angra, à janela, diz-lhe doce: 
-Aqui é palanque, meu amor! 

Refrâo: 

construçâo de 450 habitaçôes que 
irâo pôr ponto final nas barracas que 
existem naquela parcela. O centro 
cultural é outro projecto de grande 
envergadura bem como, a construçâo 
de novas escolas e renovaçôes 
noutras. Quanto ao piano integrado 
da baia de Angra, este esta a permitir 
uma reestruturaçào compléta de toda 
a area marltima, corn particular 
destaque para a construçâo da 
marina, que estarâ concluida no 
proximo mês de Outubro. 
Quer governo regional, quer Uniào 
Europeia, quer até, a Câmara 
Municipal, têm custeado todos estes 
projectos. Gostaria ainda de destacar 
um sistema completamente inovador 
a nivel nacional . Em Angra, todas as 
pessoas podem deslocar-se 
gratuitamente em autocarros 
financiados pela autarquia, o que veio 
reduzir substancialmente o trâfego 
rodoviârio dentro daquela localidade 
açoriana. 
Sobre as Sanjoaninas 2000, Sérgio 
Avila afirma que o grande desafio 
este ano é conseguir superar as festas 
anteriores. Penso até que as do ano 
passado foram inesqueciveis, talvez 
até, as melhores de sempre, pelo que 
o nosso trabalho é ultrapassar essa 
marca. Vamos continuar a apostar na 
etnografia e, pela primeira vez, um 
desfile sera dedicado às cidades 
irmâs. Para este ano contamos levar à 
ilha um conjunto de müsica do Brasil. 
Reforçar as componentes desportiva, 
cultural e lüdica é ainda uma aposta 
desta comissâo que ira introduzir, 
pela prinieira vez em grande força, 
toda a informaçâo sobre as 
Sanjoaninas na internet 

possibilitando assim a toda a gente, prendas, entre elas, dois livros 
estar sempre a par do programa magnificos: "As Danças do Entrudo 
diârio das festividades. uma Festa do Povo", da autoria de 

José Noronha Bretâo (oferta da 
Luis Fernandes Direcçâo Regional dos Assuntos 

José Rodrigues, “pivot” das Sanjoaninas, em Toronto, faxendo companhia a Luis Bettencourt, 

Coordenador e, Sérgio Âvila, présidente da Câmara de Angra do Herotsmo. 

A Comitiva das Sanjoaninas 2000 que 
nos visitou, é composta pelo 
Présidente da Câmara de Angra do 
Heroismo, Sérgio Avila, pela Dra. 
Andreia Cardoso, economista. 
Présidente da Comissâo de Festas das 
Sanjoaninas-2000, pelo Agente de 
Viagens, Luis Bettencourt, 
Coordenador das Festas, ainda o 
Bancârio José Viceto, Relaçôes 
Comerciais das Sanjoaninas 2000, o 
Engenheiro da Câmara Municipal de 
Angra do Heroismo, Eng. Paulo 
Raimundo, responsâvel pelas 
exposiçôes nas Sanjoaninas e, Hélio 
Jorge Vieira, reporter do "Diârio 
Insular". 
A Dra. Andreia Cardoso, teve a 
gentileza de nos oferecer simpâticas 

Culturais), e uma ediçâo da Câmara 
Municipal de Angra do Heroismo, 
"Angra em Festa", da autoria dos 
alunos do 9o. F da Escola Secundâria 
Gérai e Bâsica Padre Jeronimo 
Emiliano de Andrade no Ano Lectivo 
de 1996/97, corn coordenaçâo da 
Professora Maria Teresa Valadâo C. 
Martins, e também, o bonito simbolo 
das Sanjoaninas-2000, bordado. 
As SANJOANINAS-2000 terào inicio 
em Angra do Heroismo no dia 22 de 
Junho e terminarâo em 2 de Julho, 
sob o lema: "ANGRA - UM 
SORRISO UM AFECTO". 
A rainha das Sanjoaninas-2000, é a 
jovem e bonita Maria Joâo Rego 
Botelho, de 15 anos, estudante. 
Embora ainda estejam algumas 

Sanjoaninas 2000 
“Snperar o ano anterior” - desafio aos responsaveis actuais 

continuaçâo da la pagina palavTss do Prcsidentc da CâmoTa de Angra do Heroismo, Sérgio Avila. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 10 Fevereiro, 2000 

MISCELANIA 5 

O triunvirato, CIBPA- The Canadian 
Italian Business and Profissional 
Association of Toronto, FPCBP- The 
Federation of Portuguese Canadian 
Business and Professionals Inc. e 
ICCC- Indo -Canada Chamber of 
Commerce, organizou um almoço no 
Toronto Marriot Eaton Centre Hotel, 
com a presença do convidado de 
honra. The Honourable Michael D. 
Harris, Premier, Province of Ontario. 
O Comité Organizador foi 
constituido por Robert Sacco e Anna 
Dara (CIBPA), Charles Sousa e Luis 
Louro (FPCBP) e Raskesh Goenka e 
Anil Biyani (ICCC). 
O tema desenvolvido pelo convidado 
de honra, Mike Harris, intitulou-se 
"ONTARIO 2000: The Road Ahead, 
on the Right Track". 
Mike Harris, com a sua conhecida 
personalidade e vigor, cativou os 
muitos italianos, portugueses, 
indianos e Chineses présentes, 
confirmando as suas convicçôes sobre 
a politica a seguir para melhorar o 
Ontario e o prôprio Canada. 
Acredita no que jâ fez, pensa 
prosseguir a caminhada jâ encetada e 
continua a acreditar no trabalho 

arduo, no cumprimento dos deveres e 
obrigaçôes, na disciplina e no 
respeito. 
Nào poupou o Governo Federal, e 
chamou a atençào do PM Jean 
Chrétien, para o Povo canadiano que 
jâ "bateu na parede" com tantos 
impostos. E, quando um Povo estâ 
entre a "espada (impostos) e a 
parede", o progresso do pais nao é 
possivel. 
O Premier Mike Harris, mandou um 

"recado de urgência" aos Libérais 
Fédérais para que reduzam os 
impostos sobre rendimentos pessoais 
(personal income taxes), pelo menos 
em 20 por cento, de modo a que os 
trabalhadores possam reaver algum 
dinheiro do muito que descontam. 

Foi um almoço-convivio corn muito 

interesse e, segundo a nossa ôptica, 
um caminho a seguir no futuro pela 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Portugueses. 
Almocinhos sem "sal e pimenta", nâo 
ajuda a Federaçâo, nem ninguém. 
Parafraseando o Premier Mike 
Harris, "trabalhar arduamente mas 
corn método", dâ bons resultados. 

A f€$fâ do "Nr. Elecirônico" de 0 Milénio 

A familia CIRV-Milénio passou mais um momento de festa. 
O paginador eletrônico de O Milénio, o "puto" Jamie Iria, comemorou 23 anos de idade! 
Nesta festa teve lugar outra festa. O Jamie -que jâ pedira a mâo à menina Ana Fernandes- resolved ali, à 
frente de todos nos, anunciar o casamento para o dia 2 de Junho de 2001. 
O Domingos Melo, pôs logo a mâo na cabeça, e disse: Meu Deus, logo eles que se davam tâo bem! 
Realmente, logo depois de pedir a mâo, o abuso de pedir o corpo todo, nâo se faz! O que vale é que a 
familia tudo perdoa. 
Parabéns, Jamie. Desde jâ, que sejas muito feliz na companhia da Ana Fernandes. Conta câ q'a gente! 

JMC 

HiKeHarris 
Jean Chréflen 

O Primeiro Ministro do Ontârio estâ ao ataque 
aos Libérais de Chrétien sobre o escândalo dos 
dinheiros destinados a trabalhadores Fédérais. 
Mike Harris classificou a confusâo sobre o 
dinheiro destinado a vârias funçôes como "um 
fracasso de um biliâo de dôlares". Este fiasco, na 
opiniâo de Mike Harris, nâo é nenhuma 
coincidência, uma vez que reflecte a atitude de 
Ottawa sobre o dinheiro dos contribuintes e sobre 
a forma como deve ser gasto. 
Num discurso dirigido aos Jovens Empresârios de 
Toronto, Mike Harris criticou a posiçâo do PM 
Jean Chrétien, ao defender-se contra as acusaçôes 
alegando que s6 30 milhôes de dôlares é que 
foram gastos. 
Mike Harris finalizou corn um ataque às 
celebraçôes do dia do "Groundhog" (Marmota, da 
familia do Castor), uma vez 
que o Governo Federal 
"investin'' $50,000 nas 
mesmas celebraçôes. 
Para Mike Harris, sô 
falta o Governo de 
Chrétien apontar o 
Groundhog...como 
Senador! 
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Mariano Alvaros Cabral, fundador 
da “Credit Union”, em Toronto 

Embora vivendo em Ponta Delgada, Sao Miguel, o 
conhecido Mariano da Cunha Alvares Cabral, um 
dos fundadores da "Portuguese Canadian Credit 
Union", visitou a mega-cidade para participar na 
festa de homenagem aos fundadores. 
Mariano da Cunha Alvares Cabral, nasceu em 
Ponta Delgada, em 21 de Outubro de 1925 e, 
emigrou para o Canada, em 20 de Junho de 1957. 
Por razôes que se prenderam com a saüde de sua 
mulher Aracelles Cunha Alvares Cabral, o casai 

regressou a Sao Miguel em 30 de Agosto de 1981. 
O convite da PCCU para que viesse à cidade onde 
(durante tantos anos viveu emocionou Mariano 
Alvares Cabral que nào teve coragem de dizer nâo, 
bem pelo contrario. 
No Restaurante Tabico, num convivio oferecido 
pelo Gerente-Geral da PCCU, Humberto Carvalho, 
na companhia do Tony Melo, actual proprietario do 
Portuguese Cheese, amigo de Mariano de longa 

data, conversamos e recordamos os "bons velhos 
tempos"... 
-Foi com muita alegria que recebi este convite e, levo 
com muito orgulho para Sao Miguel, a plaça de 
homenagem que fizeram o favor de me entregar. 
Gostei muito da festa e de rever tantos amigos. 
-Pale do First Portuguese e da Credit Union que 
ajudou a fundar.-Pedimos-lhe, interrompendo uma 
saborosa garfada. 
-Olhe- Começou por dizer ao mesmo tempo que ria.- 

fui tesoureiro do First 
Portuguese muitos anos, 
nem sei quantos... Quanto à 
Credit Union, isto foi uma 
ideia do Lourenço. Eu, o 
Joâo de Almeida e o Luis 
Francisco, fizemos parte da 
Comissâo de Crédito de 
1966 a 1981. A fundaçào teve 
lugar em 22 de Junho de 
1966, 24 foram os 
fundadores. 
-Acreditaram logo de inicio 
que iriam vencer? 
-Se nâo acreditâssemos nâo 
tinhamos começado, mas foi 
muito dificil! - Confessou, 
Mariano. - Houve momentos 
de desespero... 
-Conte uma peripécia 
risonha dos seus velhos 
tempos por câ, para esquecer 

esses desesperos que jâ nâo 
contam... 

-Olhe, recordo-me de um que acho sempre graça, 
embora para outros, nâo tivese tido graça 
nenhuma... Aqui, o Tony Melo lembra-se bem... 
Quando o Capitâo Galvâo assaltou e tomou o navio 
Santa Maria, nos, em Toronto, fizemos uma 
manifestaçâo ordeira junto do Consulado-Geral, 
anti-Salazarista. 
A certa altura apareceu o Antonio Vaz, no seu 
automôvel, a protestar contra nos... Olhe, mesmo 

nas barbas da Policia levou uns socos. E ao 
Francisco, viraram-lhe o carro. Um episôdio que 
nunca esqueço. Sô nos rimos corn o mal dos outros... 
Depois, a conversa foi um ping-pong ente Mariano e 
Melo, recordando esse e outros momentos em que 
participaram. 
Nâo poderiamos deixar Mariano da Cunha Alvares 
Cabrai sem saber a sua opiniâo sobre o Portugal de 
hoje, sobre o actual Açores. A resposta foi pronta e 
précisa: 
-Muita coisa mudou, melhorou-se em todos os 
sentidos. Mas, somos um pais e uma regiâo, vivendo 
de subsidios. Quando os subsidios acabarem, como 
vamos viver? 
Fica a pergunta no ar, para o caso de alguém saber 
responder. 
Mariano da Cunha Alvares Cabral, jâ partiu para 
Sâo Miguel. Partiu feliz por ter encontrado tantos 
amigos e, acima de tudo, por saber que nâo foi 
esquecido. E daqueles que deixou obra feita sem 
nunca se ter posto em bicos-de-pés. E, a sua "Credit 
Union", estâ melhor que nunca! 
Que mais quer um homem de bem? 

JMC 

Humberto Carvalho, Mariano Âlvares Cabral, Padre Melo e Tony Melo 

Mais de 1,5 milhôes de 
contes promovem destine 
tnristico em 2000 
A Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC) vai investir 1,5 
milhôes de contos, este ano, na promoçâo externa e interna do destino 
turistico Madeira. Na promoçâo externa, a SRTC investira cerca de 555 
mil contos e na animaçâo interna mais de 996 mil contos. A verba para 
promoçâo turistica incidirâ sobre acçôes para a diversificaçâo de 
mercados, dinamizaçâo do turismo interno, promoçâo do golfe, campanha 
de imagem, material promocional, acçôes culturais e de promoçâo 
turistica, acçôes de relaçôes püblicas, novas tecnologias de informaçâo, 
marca Quinta da Madeira e acçôes de promocionais diversas. 
Os 996 mil contos para a area da animaçâo e acontecimentos especiais sâo 
destinados, nomeadamente, a festa de Carnaval (mais de 58 mil contos), 
festa da flor (44 mil contos), festa do Vinho Madeira (mais de 19 mil 
contos), festa de Fim de Ano (855 mil contos), no encontro regional de 
bandas (mais de nove mil contos) e em iniciativas diversas (mais de nove 
mil contos). 

CDS-PP quer 

moiMHtiajaiiMt' 
na disciplina de Edncaçao Civica 
o CDS-PP/M quer que a disciplina de Educaçâo Civica passe a 
englobar a matéria projecto "Educaçâo para a Sexualidade", revelou o 
deputado régional, Lopes da Fonseca. Este partido apresentou o 
projecto de resoluçào "Educaçâo para a Sexualidade", que tem como 
objectivo a "assunçâo de uma sexualidade corn responsabilidade e 
virada para os afectos". Esta proposta tem ainda a preocupaçâo de 
consciencializar em "os jovens para a necessidade de uma prevençâo 
objectiva de uma gravidez involuntâria e indesejada". Deste modo - 
référé a proposta de resoluçào - no âmbito da anunciada reforma da 
disciplina de Educaçâo Civica, incluida ou a incluir futuramente na 
estrutura curricular do 3° ciclo do Ensino Bâsico e Secundârio, deverâ 
passar a fazer parte dos conteüdos programâticos da disciplina 
"Educaçâo para a sexualidade". 
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pede apoio ao povo 
«É a Comunicaçào Social e outras partidos que se dâo ao luxo de dizer quem 
deve ser o Uder deste e daquele partido», disse Jardim, no Curral dos Freiras, 

onde presidiu a uma inauguraçào. 
Alberto JoâoJardim foi ao Curral das 
Freiras pedir ajuda ao povo para 
combater «a mâquina tenebrosa» e o 
«polvo» que impôe em Portugal um 
controlo vindo do exterior e que, 
inclusivamente, tenta montar, na 
oposiçâo, quem mais lhe intéressa. O 
apelo foi feito na sequência da 
inauguraçào das novas instalaçôes do 
Centro de Saüde, Junta de Freguesia, 
Casa do Povo e Segurança Social do 
Curral das Freiras. 
O présidente do Governo Regional 
começou por dizer que a obra 
inaugurada é «um marco do 
progresso» daquela freguesia. Mas 
logo acrescentou que «nào podemos 
ficar de braços cruzados a contemplar 
as obras que foram feitas». Cabe à 
histôria dizer quem as fez, e para 
Jardim, o importante «nâo é o que 
esta feito ou o que se esta a fazer», 
mas sim «o dia de amanhâ». 
O présidente do Governo atribuiu o 
mérito das obras ao povo e aproveitou 
para pedir novo apoio a este. Tudo 

porque, segundo disse, «temos muitos 
adversârios» e «fora da Madeira 
nunca se aceitou que um povo que 
viveu como escravo de Lisboa 
durante centenas de anos também 
tivesse direito ao seu - progresso e 
desenvolvimento». 
Jardim disse ainda que «hâ uma 
mâquina, hoje, montada em Portugal. 
Uma mâquina tenebrosa. Hâ um 
polvo montado para que o dominio 
sobre o nosso pais venha cada vez 
mais da parte de organizaçôes 
internacionalistas». 
E foi na sequência deste discurso que 
elegeu a comunicaçào social como 
principal adversârio e alvo a abater. 
«E a comunicaçào social e outros 
partidos que se dào ao luxo de dizer 
quem deve ser o lider deste e daquele 
partido. 
Fomenta-se as coisas. 
A mâquina estâ tâo diabôlica que até 
se consegue montar, na oposiçâo, as 
pessoas que interessam estar na 
oposiçâo». 

Mais, disse Jardim, «essa 
mâquina diabôlica tem 
aqui os seu braços», bem 
como um nome. 
«E o diârio dos senhores 
Blandys, sâo as campanhas, é 
uma râdio e é uma televisâo 
controladas a partir de Lisboa pelo 
Partido Socialista», sustentou. 
Por fim, um outro alvo do discurso de 
Alberto Joâo Jardim foi a équipa 
socialista que vai preparar as eleiçôes 
regionais e que foi divulgada. Jardim 
disse tratar-se de «uma mediocridade 
impressionante». 

IPEsmcsaiîDîKBiEito 

îm®w® Cismilff® dl® Ssiifidl© 

O novo Centro de Saüde do Curral 
das Freitas estâ integrado num 
edificio situado no centré da 
freguesia. 
Corn uma ârea ütil de 820 metros 
quadrados, dispôe de dois gabinetes 

0 présidente do Governo Regional inaugurou as novas 

instalaçôes do Centro de Saüde, Junta de Freguesia, 

Casa do Povo e Segurança Social 

de consulta médica, dois gabinetes de 
enfermagem, duas salas de 
tratamentos, salas de espera e zonas 
de atendimento administrativo que 
permitem, no seu conjunto, o 
funcionamento simultâneo de duas 
équipas de saüde. 
Estâ igualmente dotado corn dois 
gabinetes polivalentes que poderâo 
ser utilizados por diferentes técnicos 
de saüde, nomeadamente, assistentes 
sociais, psicôloga, nutricionista, etc. 
Possui ainda, ente outros 
departamentos, vestiârios e copa. 
No âmbito da actividade médica de 
medicina familiar serâo ali 
disponibilizadas consultas de 
planeamento familiar, de saüde 
materna, infantil e de cuidados de 
base. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETO 

Peça ne tanuecedefi 
kabUaai Oô cwum de 

aiUi quaiidade de 
DemiicgoA Meai Vack&tA 

Horâcio Domingos 

ouTO por’tuguês' unico ma 

ma omingos- 
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No passado dia vinte e seis, fui ver o 
filme “Lost Heroes” do realizador luso- 
canadiano Miguel Rocha, projectado 
no Innis College. Agradou-me, em 
primeiro lugar, o facto de a sala estar 
praticamente cheia: gente ligada ao 
cinema, alguns curiosos (nos quais eu 
me incluo) e um grupo razoavel de 
estudantes luso-descendentes, mercê 
da divulgaçào feita nas aulas de 
Português. 
Adianto jâ que nâo sou critica de 
cinema e, como tal, seguirei a maxima 
popular “nâo vâ o sapateiro além da 
chinela” ou “cada macaco no seu 
galho”, que isto de aforismos hâ-os para 
todas as circunstâncias. Contudo, 
qualquer um de nos, espectador seja do 
que for, nâo fica nunca indiferente a 
uma manifestaçâo de arte. Mesmo nâo 
sendo um especialista, hâ um gérmen 
estético que funciona como mola 
propulsora e que, de forma espontânea, 
provoca em nos os mais diversos 
sentimentos sem que, para tal, seja 
absolutamente necessârio ter uma 
formaçâo especifica que nos obrigue a 
entrar em argumentaçôes de natureza 
teôrica. Fazendo parte deste grupo, 
quero apenas dar a minha opiniâo (e 
nâo é mais do que uma opiniâo) sobre 
o que senti apôs o visionamento do 
filme. 
Para os leitores que nâo tiveram a 
oportunidade de o ver, farei uma breve 
sintese do guiâo para que se situem no 
tema. Francisco, nasceu em Portugal e 
vive no Canada. Pertence a uma 
geraçâo cujos pais foram alvo dos 
esbirros da PIDE. Vitimas dessa 
perseguiçâo, os pais de Francisco 
viram-se obrigados a sair do pais e a 
emigrar para o Canadâ. Nas suas 
memôrias, Francisco guarda imagens 
de um Portugal rural, paradisiaco, quai 
éden encantado onde vive o seu amor 
de infância - Catarina. Da revoluçâo 
de Abril, o que sabe é evocado através 
de fotografias, nas quais as imagens de 
violência, sâo substituidas por cravos 
vermelhos semeados nas bocas das 
armas. A força das recordaçôes impele- 
o a regressar ao pais de origem, em 
busca da sua Catarina, simbolo da 

inocência e do paraiso perdido. 
Esta pertence a uma familia abastada 

e bastante conservadora, que vive no 
interior do pais. Uma familia cujo 
patriarca continua a viver à sombra do 
passado, sem que os ventos da 
democracia, que varreram o pais, o 
tivessem atingido. Demasiado 
conservador, recusa-se a aceitar a 
mudança e todo o seu discurso corn o 
amigo Salvador, é uma apologia feroz 
do Salazarismo e um confronto 
permanente entre o antes e o depuis, 
como se a revoluçâo tivesse destruido 
todos os pilares em que se alicerçavam 
os seus valores morais e sociais. O 
regresso de Francisco, rotulado de 
comunista, atormenta-o. Terne pela sua 
Catarina, criada neste habitat natural 
que ele tenta preservar corn todas as 
suas forças e mantê-lo imune a 
quaisquer outras influências exteriores. 
Francisco, chocado corn tudo quanto 
vê, mais nâo quer que levar a sua 
Catarina. Para que tal aconteça, é 
necessârio que esta seja confrontada 
corn algo de muito cruel para que se 
décida a fazê-lo. Uma noite ouvem 
ruidos e, pela calada, surpreendem o 
pai de Catarina a cortar a garganta a 
um negro. Esta cena brutal faz corn que 
Catarina, até ai considerada a guardiâ 
de todo o patrimônio familiar, nâo 
vacile e se décida a acompanhar o seu 
Chico, levando a mâe consigo. Jâ em 
Lisboa, sâo surpreendidos pelo pai de 
Catarina que, na companhia do amigo, 
se atiram a Chico e o matam a sangue- 
frio. No meio da refrega, Catarina foge 
e déambula por Lisboa. Desperta 
completamente alheada de tudo, corn o 
som das comemoraçôes do 25 de Abril, 
imagens filmadas ao vivo precisamente 
no dia em que se completavam os vinte 
e cinco anos da Revoluçâo. 
Nâo se trata de um filme comercial e, 
como tal, nâo é um filme de fâcil 
leitura. Na urdidura da trama, 
entrelaçam-se inümeras mensagens 
subliminares às quais o espectador tem 
de estar muito atento. A primeira 
sensaçâo corn que se fica é a de que 
séria necessârio um segundo 
visionamento do filme para as perceber 

todas. Joga corn variadissimas 
metâforas portadoras de um côdigo 
demasiado elaborado para serem 
entendidas de imediato. Por isso 
escapam a uma primeira leitura. Os 
contrastes, esses, sâo ôbvios. Contrastes 
que passam pela mudança da cor, 
ritmos diferentes no desenrolar da 
acçâo, momentos de pausa e avanço 
intencionais e até diâlogos longos e 
repetitivos (entre o pai de Catarina e 
Salvador), corn a câmara parada, 
pejados de uma carga simbôlica muito 
forte: o imobilismo que ambos 
defendem como uma causa a preservar. 
Quando saimos da sala, o primeiro 
sentimento é de rejeiçâo. Porquê? 
Penso que todos gostariamos de ver ali 
retratado o Portugal Moderno, aquele 
de que nos fala um dos ùltimos 
numéros da revista “Visâo” que aponta 
para areas em que estamos mais 
avançados do que o resto da Europa. 
Sabemos que esse Portugal existe, e 
aqueles que o visitam corn 
regularidade dâo-se conta do salto 
qualitative operado nos ùltimos anos. 
Mas isso teria sido demasiado 
simplista. Miguel faz exactamente o 
contrario: subverte os espaços e o 
tempo e desmonta toda a histôria no 
sentido de nos alertar para o que 
defendia Vitor Hugo “ O pior uso que 
se pode fazer da liberdade é abdicar 
delà”. Fâ-lo, partindo daquele paradoxe 
de sacrificar Chico no altar da 
liberdade, à semelhança de um 
qualquer Tarrafal de outrera, enquanto 
na Avenida da Liberdade desfilam 
manifestaçôes num canto à Liberdade. 
E a solidariedade de mâos dadas, sem 
Oceanos pelo meio, entoando slogans 
por Timor e contra o racisme (entre 
outres). Ao lado, numa viela, Chico 
morte. O menino de sua mâe, como 
diria Fernando Pessoa, mas sem ter ido 
à guerra. A sua guerra foi outra, que 
nâo se luta sô corn armas. Chico, 
citando Cicero, é o simbolo de que 
“para conservar a liberdade, a morte, 
que é o ultimo dos males, nâo deve 
recear-se”. A morte de Chico 
représenta também a castraçâo mental 
a que foram sujettes todos quantos, 
anos a fio, tiveram de calar a sua voz. 
Os que ousaram resistir viram do exilio 
forçado “minha pâtria pregada/nos 
braços em cruz do povo” (Manuel 
Alegre). 
Ninguém melhor que a mâe de 
Catarina encarna esse Portugal 
amordaçado: uma mulher sem voz, a 
imagem viva da subserviêneia 
feminina, sem vontade prôpria, mera 
espectadora das injustiças que se 
passam à sua volta, sem qualquer 
capacidade de intervençâo, que tudo 
aceita sem reclamar. O seu silêncio é 
mais perturbador que mil palavras, é o 
silêncio da dor calada a vida inteira. E 
mais uma, entre muitas, Luisa de 
Antonio Gedeâo, que ainda proliferam 
pelo Portugal de hoje: “serviu-se 
dela/nâo deu por nada”. 

O realizador Miguel Rocha é um jovem 
de 29 anos. Era ainda uma criança, 
quando se deu a revoluçâo. Hoje, na 
qualidade de luso-canadiano teve a 
coragem de abordar um tema que 
ainda continua a ser tabu entre os 
realizadores portugueses. Em termos 
de tempo histôrico, os acontecimentos 
sâo ainda demasiado recentes e hâ 
receios de ferir susceptibilidades. Sô 
por isso, Miguel esta de parabéns! Este 
filme reflecte o olhar, de quem estâ de 
fora, sobre uma parte da realidade 
portuguesa. Sem preconceitos, fê-lo 
sem qualquer tipo de apoios e usando 
recursos técnicos limitados. E nesta 
perspectiva que temos de apreciar a sua 
obra - um trabalho de autor, revelador 
de uma grande sensibilidade e uma 
forte componente estética. O seu filme 
foi rejeitado pelo Fantasporto (festival 
que se realiza em Portugal), mas foi 
aceite no “New York International 
Independent Film & Video Festival”, a 
decorrer esta semana. 
O FantasPorto, récusa o filme de 
Miguel, argumentando que este retrata 
um Portugal retrôgado, terceiro- 
mundista e que glorifica o retorno à 
ditadura. Esta, sim, foi uma atitude de 
cerceamento de liberdades. “O homem 
tâo sequioso de liberdade, tende 
incessantemente a criar-se tiranias” 
(Valtour). A atitude do jùri do 
FantasPorto mais nâo foi do que um 
exercicio de outro tipo de tirania, o que 
sô vem dar razâo a Miguel. 
Corn o seu filme quis fazer passar a 

mensagem de que a liberdade nâo tem 
sô que ser celebrada, mas conquistada 
todos os dias, porque afinal a tirania 
espreita em cada esquina. Duvidam? 
Vejamos o que se estâ a passar na 
Austria. 
Ao utilizar Portugal como uma 
metâfora, Miguel dâ-nos a dimensâo 
das suas angüstias e révolta, por existir 
ainda uma parte do pais a pensar desta 
maneira. Este universo nâo se restringe 
apenas ao pai de Catarina e Salvador. 
Hâ ainda centenas de pessoas a 
perfilharem a mesma opiniâo e nâo 
precisamos de ir a Portugal para as 
encontrarmos. Se a saida de alguns do 
pais resultou de um exilio forçado, o 
êxodo de outros, porém, mais nâo foi 
do que uma récusa de aceitaçâo das 
transformaçôes operadas no pais apôs 
a revoluçâo. Essas vozes ecoam em 
todas as esquinas da diaspora e sâo 
reproduçôes fiéis do diâlogo do filme. 
Estejamos, entâo, atentos a este filme e 
às suas diferentes leituras, para que 
possamos entender a idiossincrasia de 
Miguel, bem patente neste seu grito de 
alerta, uma homenagem a tantos herôis 
anônimos. 
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NAMORADOS, a wrsâtll e popular SÎSü»^ 
CARMEN SIEVA e sou ounjuuto 

uKusioal, 

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

apenas $35.00 dis. adultos e 
^ ^ $25.00 dis. crianças, no 

*«s»^ 
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tanna Cardeal 
Dios 12 e 13 de Fevereiro de 2000, 
dios de Sôo Vdlentim, nào |)ercam a oj)ortunidade de 
"viver e ümûr” corn CARMEN SILVA, a nossü fofurinha, e 
ainda a presença da voz do momento, Catarina Cardeal e o sont TNT. 

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

Tony & Maria 
Fidalgo 

Phone:(416)535-8637 
Fax:(416)535-0204 

1442 Dundas St. W 
Toronto, Ontario M6J1Y6 

I casa oRQjüiDEa « 
YOUR FAMILY CLOTHING STORE 
Teresa and Tony 

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

OPEN 24 HOURS 

à... 
BAKERY & PASTRY 

652 College St. Toronto (416)534-110/ 
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Realoiamentos nas ilhas 
représenta investimente 

de 11,7 milhôes 
O realojamento total das familias 
carenciadas dos Açores, com a 
construçâo de 1.032 novas habitaçôes, 
représenta um investimento de 11,7 
milhôes de contos (58,5 milhôes de 
euros), anunciou o secretario regional 
do sector. José Contente, que falava 
numa conferência de imprensa 
conjunta corn a secretâria de Estado da 
Habitaçâo, salientou que, do total a 
investir em S.Miguel e Terceira, 6,5 
milhôes de contos (32,5 milhôes de 
euros) representam verbas regionais, 
enquanto os restantes 5,2 milhôes (26 
milhôes de euros) sâo da 
responsabilidade do Governo da 
Repüblica. Leonor Coutinho salientou, 
por seu lado, que a resoluçào do 
problema da habitaçâo no pais passa 
pela colaboraçâo do Governo corn as 
autarquias, num processo em que 
ambas as partes "têm de dar as màos". 
A melhoria das condiçôes de habitaçâo 

em Portugal sô sera uma realidade se as 
autarquias contribuirem "corn a sua 
parte de esforço técnico e financeiro", 
referiu. A secretâria de Estado 
garantiu, ainda, que todas as Câmaras 
Municipais de Portugal que estâo a 
desenvolver programas de 
realojamento foram apoiadas pelo 
Governo. Segundo referiu, a rapidez ou 
nâo da execuçâo dos processos de 
realojamentos dépende "das 
prioridades" de cada uma das 
autarquias, sobre as quais nâo compete 
ao Governo fazer "juizos de valor". 
Leonor Coutinho, que terça-feira 
visitou alguns investimentos em curso 
na ilha de S.Miguel, assistiu à 
assinatura de um protocolo entre o 
Governo Regional e o Instituto 
Nacional da Habitaçâo, que permitirâ a 
construçâo, este ano, de 30 novos fogos 
para realojamentos no concelho de 
Lagoa. 

Pescadores aceitam mudar-se para 
novo porto da Praia da Vitoria 
Os Pescadores da Praia da Vitôria, 
Açores, aceitaram transferir-se na 
prôxima semana para o novo porto, 
depois do Governo dos Açores ter dado 
garantias de criaçâo de todas as 
condiçôes de segurança. A informaçâo 
foi avançada por Olivio Ourique, da 
Comissâo de Armadores e Pescadores 
da Praia da Vitôria, que salientou que o 
director Regional das Pescas, Hélder 
Silva, garantiu que vâo ser efectuadas 
alteraçôes nos passadiços de forma a 
permitir a acostagem das embarcaçôes 
de pesca artesanal. Os pescadores 
locais tinham recusado transferir-se 
para a nova estrutura, alegando a falta 
de condiçôes de segurança para a 
acostagem e nas casas de aprestos. O 
director regional sustentou, por seu 
lado, que os problemas surgem pelo 
facto "do porto ter sido construido corn 

vista à renovaçâo da frota pesqueira, o 
que ainda nâo se concretizou", razâo 
pela quai é necessâria a sua adaptaçâo 
às embarcaçôes artesanais. Quanto ao 
problema da segurança dos barcos em 
dias de mau tempo, Hélder Silva 
revelou que, nestas circunstâncias, as 
embarcaçôes terâo de ser mudadas 
para o interior da baia. "Jâ foi solicitada 
uma reuniâo às Juntas de Freguesia, 
Câmaras Municipais, Junta Autônoma 
e Serviços da Protecçâo Civil corn o 
objectivo de estudar a situaçào de todos 
os portos da ilha Terceira, para avaliar 
a sua segurança", disse o director 
regional das Pescas. Segundo Hélder 
Silva, "é fundamental ter um piano 
organizado para, em situaçôes 
anômalas", se saber quai das estruturas 
portuârias oferece melhores condiçôes 
de abrigo aos barcos. 

mdtt VKO'' 
7* Jâ chegaram os novos 

^ moéelos de Outono e 
^ Inverno em pronto-a-vestir 
^ e caiçado para toda a 
^ familia. ^ .. 
^ Temos multos 
fr atoalhados para a sua 

casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

Qualidade, baixos preços 

wwwwwwwww^^^ 

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

CA PARA NOS... 
Por: Luis Fernandes 

Assistimos, esta semana, ao 
almoço e ao discurso que o 
premier Mike Harris levou a cabo 
num hotel da baixa da cidade, 
perante os elementos das 
federaçôes de comerciantes e 
profissionais das comunidades 
Italiana, portuguesa e Indiana, 
com sede nesta cidade. 
Sinceramente que gostâmos da 
postura do premier, embora 
estivéssemos à espera daquilo que 
ouvimos. Pressionar o governo de 
Ottawa para que pratique cortes 
de impostos de rendimentos, de 
maneira a aliviar a carga fiscal de 
quem vive no Ontario, é uma 
politica fâcil de implementar, até 
porque, conhecemos o excedente 
fiscal existente na capital, o que 
demonstra, uma vez mais, que os 
canadianos tem sido objecto de 
sobrecarga fiscal. Tal como 
Harris pergunta: “como é que 
vamos continuar no trilho da 
competitividade se nâo houver 
um abrandamento de impostos?” 
A tônica do premier esta 
politicamente correcta. Afinal, se 
existe mais um nivel de governo 
que coordena as actividades 
fiscais porque é que nâo é esse 
governo a fazer algo, para aliviar 
o cinto daqueles que residem no 
pais? Ainda nos lembramos das 
promessas de campanha dos 
“feds” em acabar corn o GSTÜ! 
Quem é que esqueceu? 
Ainda estamos a ver as caras de 
alguns e algumas, sem saberem 
como iriam dar o dito por nâo 
dito! Ainda mantemos fresca a 
ideia de que iriamos ter um novo 
imposto para substituir o de bens 
e serviços!?? Afinal, tudo nâo 
passa de campanhas mal 
orquestradas e sem qualquer 
substância pura e simplesmente 
para inglês ver!?? 
Bom, vamos deixar este assunto 
para quando voltarmos a ter de 
rebater ideias por alturas de 

U como e que 
vamos continuar 

no trilho da 
competitividade 

se nào houver um 
abrandamento de 

impostos?” 

eleiçôes e de campanhas 
eleitorais, para voltarmos ao 
almoço oferecido ao premier 
pelas très organizaçôes jâ citadas. 
E que, habituados que estamos hâ 
longos anos a assistir a 
actividades desta natureza, foi 
corn espanto e alguma surpresa, 
que na sala, ou fora delà, onde 
decorreu a conferência de 
imprensa corn o premier e à quai 
assistiu elevado numéro de 
jornalistas, nem um jarro corn 
âgua existia para evitar que 
alguém corn sede tivesse de ir à 
casa de banho à procura do 
precioso liquido. 
Nào é que as entidades a isso 
fossem obrigadas mas talvez haja 
que ter em linha de conta que, 
para quem passa duas horas a 
trabalhar, surgem sempre 
algumas necessidades 
fisiolôgicas, ao fim e ao cabo, tâo 
fâceis de resolver. Bastantes vezes 
nos lembramos da conferência da 
ACAPO convocada por Joe 
Eustâquio, em que houve, em boa 
verdade, um “savoir faire”. 
Talvez tenha sido esquecimento 
total. Talvez para a prôxima haja 
mais um bocadinho de 
sensibilidade neste sector, para 
que nâo tenhamos colegas do 
“mainstream” a ridicularizarem a 
situaçâo. 
Afinal a âgua é tanta por estas 
bandas. 

Ou, nào sera? 

PORQUE OIMPREVISTO 
lÂO TEM HORA MARCADA 

Bi 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 

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

DANIEL FERNANDES 
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MISSISSAUGA CONVENTION CENTRE 
apresenta 

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

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

Informaçôes e réservas pelas Telfs 

■ ■•bcrtigyiaifmMaleisa 1 
■ciaietfmnrliiiescs it litirii 
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Mit;ologiâ Humorfstica 
NOTA — Histôria e Mitologia, ao longo 
dos tempos, muitas vexes têm vindo a 
passeur de braço dado!... Tào apertado 
por vexes é o seu enleio, que em inûmeras 
ocasiôes os estudiosos da matéria se têm 
confundido ao falarem de uma, como se 
tratassem da outra. 
As «Descobertas» inexplicâveis que se 
lhes deparem nas suas longas pesquisas, 
em vox peremptôria, como é usual entre 
esses individuos — descartam-nas como 
absurdas e sem bases... Deixando porém 
a porta entreaberta, até que alguém 
apareça corn novas teorias, o que por 
certo lhes évita o terem de moer a 
paciência!... Umprocesso lento de 
reconstituir o passado, como é fâcil de 
perceber. 

Veto da misteriosa Atlântida falar 
-Platào, um nome grande que ficou, 
E que por nào a poder confirmar. 
Mais fundas suas ratxes deixou! 

Atlântida 
«A minha viagem ao continente 
submerso de Platâo» 
(Antes da catâstrofe, claro!) 
* 

(Uma histôria humoristica a tentar 
coordenar as origens comuns das 
civilizaçôes, que me admira ninguém 
tivesse tentado escrever ainda). 

Aqui hâ uns quatro ou cinco anos, 
pelo espaço de alguns dias, (tempo 
decorrido na leitura de um livro 
bastante volumoso), a frase que 
«Shakespeare» imortalizou no famoso 
diâlogo de Hamlet - «Ser ou nào ser», 
deambulou persistentemente pela 
minha imaginaçào! 

Uma parte da minha pessoa, a 
sonhadora e poética, capaz de aceitar 
tudo e que sempre fora apologista de 
os Açores «serem » os restos da 
maravilhosa e submersa Atlântida, 
debatia o ser, enquanto a outra, a 
positiva, agarrada talvez ao lado 
prâtico do raciocinio, era contra tal 
ideia, inclinando-a para o «nâo ser » ! 
Como o meu paradoxo nâo me 
incomodasse, ia vivendo 
confortavelmente corn ele sem tentar 
destrui-lo. 
A leitura do livro - «Atlantis, O 
Mundo Antediluviano», por Ignatius 
Donnelly, alterou de certo modo o 
meu conceito prâtico, acerca das 
origens dos Açores, trazendo 
bastantes düvidas ao meu espirito 
analitico, corn as «civilizaçôes 
paralelas» em ambos os lados do 
Atlântico, as quais sô podiam ser 
razoavelmente explicadas, nas suas 
inûmeras similaridades, se tivessem 
partido do mesmo ponto de origem - 
A Ilha descrita por Platâo e ainda 
segundo este - a origem de ambas 
essas culturas. 
Os legados das raças grandiosas do 
passado - que no Egipto, no Peru e no 
México - viveram esplendores, de 
que o resto do Mundo, sô muitos 
milénios mais tarde viria a tomar 
conhecimento, falam de uma 
identidade, que nâo poderia nunca, 
ser acidental. A lei das 
probabilidades nào usa trabalhar 
desse modo! 
Ao imortal Platâo, o filôsofo Grego, 

que 350 anos A. C., primeiro 
descreveu Atlântida, a Ilha 
desaparecida, nos sens diâlogos a 
Timaeus e Critias, valeu-lhe essa 

descriçâo - do seu prôprio discipulo 
Aristôtele - o apodo de mentiroso, 
nem mais nem menos! 
Quase sempre tem sido essa a norma 
de muitos estudiosos, ao debruçarem- 
se na varanda das descobertas 
universais - negarem quando nâo 
podem apresentar uma melhor 
soluçâo. 
- Quai o individuo, que tendo dois 
caminhos â escolha, um vago e 
obscuro e o outro bem luminoso e 
sinalizado, nâo segue pelo mais fâcil? 
- Onde estaria o mérito da histôria de 
Platâo, se a ilha que dizia ter sido 
submersa, se encontrasse no devido 
local, para ser comprovada por 
Aristôtele? 
Decorridos mais de dois mil e 
novecentos anos, desde que Solon, 
um ascendente de Platâo, fizera uma 
visita ao Egipto, trazendo dai as 
primeiras noticias, àcerca da 
Atlântida, ainda nada apareceu a 
comprovar a realidade da sua 
existência, o que sô por si nâo foi 
capaz de destruir ou apagar da 
memôria dos mortais, até aos nossos 
dias, esse nome famoso do passado, 
envolvido num trâgico fim! 
Nos Açores, que segundo as sugestôes 
de Donnelly, sâo apontados como os 
restos dessa ilha submersa, salvo por 
umas moedas de origem Fenicia, 
encontradas no Corvo, (ainda 
segundo a descriçâo do mesmo 
autor), nada mais se descobriu a 
comprovar a veracidade de tal 
hipôtese. 
E como se realmente a Atlântida, 
fosse mais um dos muitos mitos da 
antiguidade, povoada de estranhos 
fantasmas ! 

ÛITIMAS e... boas 
o MPP Rosario Marchese, deputado 
provincial pelo circulo Trinity - 
Spadina, em Toronto, informa a 
comunidade portuguesa de que a 
Dra. Sonia Fernandes, hâ muito 
envolvida na Comunidade e que fez 
parte da Associaçâo de Estudantes 

J Portugueses da Universidade de 
Toronto, da VoxNova-Ala jovem do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano, 
e actualmente integrada na Luso-Can 
Tuna, é a sua nova Assessora, 
substituindo Joâo Rolo que voltou aos 
estudos de pôs-graduaçâo. 
SÔNIA FERNANDES, fica assim ao 
dispôr dos constituintes da zona e de 
qualquer português que nécessite de 
informaçôes ou assistência. Podem 
contactar a Sônia Fernandes, pelo 
Telef: (416) 603-9664, ou pesoalmente, 
no 854 Dundas St. West, junto à 
Manning, em Toronto. 

Agora, o Recenseamento é possivel a 
qualquer cidadâo português, em 

qualquer dia do ano. O Consulado- 
Geral de Portugal, em Toronto, 
recorda que os postos de 
Recenseamento estâo ao dispôr de 
todos nos locais habituais, em 
Brantford, Cambridge, Chatham, 
Thunder Bay, Windsor, Winnipeg, 
Elliot Lake, Hamilton, Kingston, 
Kitchener, Leamington, London, 
Oshawa, Sault Ste Marie, Simcoe, 
Strathroy e Sudbury. Info: (416) 217- 
0966. 

A Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, vai 
organizar no corrente ano mais um 
programa "PORTUGAL NO 
CORAÇÀO", cujo regulamento se 
encontra no Consulado Geral de 
Portugal. 
Info: (416) 217-0358 ou FAX: (416) 217- 
0973. 
Este programa "PORTUGAL NO 
CORAÇAO", tem por objectivo 
oferecer aos portugueses idosos e sem 

possibilidades econômicas, umas 
férias de saudade no pais de origem. 
Jovens da "3a. IDADE", nào percam 
esta oportunidade. Quern nâo arrisca 
nâo petisca... 

A Directora Regional das 
Comunidades-Açores, Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva, comunica que a 
"IV Ediçâo do Curso "AÇORES: À 
DESCOBERTA DAS RAIZES", esta 
ao dispôr dos interessados. 
Sâo cursos de preferência para 
Professores de Histôria, Lingua e 
Culturas Portuguesas, e Animadores 
Culturais em efectividade de funçôes, 
hâ pelo menos, 3 anos consecutivos 
em estabelecimentos de ensino e/ou 
asociaçôes das Comunidades corn 
estatutos prôprios. 
Os boletins de candidatura estâo 
disponiveis nos Consulados de 
Portugal e deverâo ser preenchidos 
até dia 1 de Março. 
O curso terâ lugar nas Ilhas de S. 
Miguel e Santa Maria, entre 3 e 14 de 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

O que - no meio de toda a fabricaçâo 
de Platâo - usando o termo de 
Aristôtele, é fascinante, mais ainda 
pelo facto do filôsofo «mentiroso», 
nâo as poder comprovar em sua vida, 
sâo as anomalias encontradas do 
outro lado do Atlântico, apôs as 
descobertas maritimas de hâ 
quinhentos anos, onde essas 
aberraçôes da Arqueologia, eram jâ 
tâo velhas, como as que existiam no 
Egipto, situado no lado onde Platâo 
se encontrava ao mencionâ-las. A 
menos que uma das Sibilas desse 
tempo, conhecedoras dos segredos 
ocultos, o tivesse informado da sua 
existência na América! 
O «Novo Mundo», apenas começava a 
sê-lo para os destemidos marinheiros 
de Espanha e de Portugal, ao pisarem 
aquelas paragens pela primeira vez e 
voltarem de lâ corn noticias das suas 
estranhas e quase incriveis 
descobertas. 
...Alguns milénios atrâs, a mesma 
raça evoluida, que Platâo dizia ter 
vivido, numa Ilha em frente aos 
Pilares de Hércules, maior do que a 
Libia e a Asia Menor combinadas, 
havia começado a espalhar a sua 
religiâo e descobertas vitais para a 
sobrevivência dos povos incultos, pelo 
delta do Nilo, tendo-o feito também 
no México e no Perü e ainda em 
outras paragens do Mundo de entâo. 

Continua na prôxima ediçâo 

Julho do ano corrente. 

Por desconhecimento, erramos na 
ediçâo anterior, quanto à ensaiadora 
dos meninos e meninas do Grupo 
Folclôrico do Canadian Madeira 
Club. Estâvamos convencidos de que 
a ensaiadora continuava a ser a 
Clâudia Silva, mas por ter dado à luz 
um belo menino (parabéns!) a 
Clâudia passou o ceptro para a Maria 
da Silva. 
A Maria da Silva, as nossas desculpas. 

O nosso amigo e pintor PAIVA DE 
CARVALHO, tem os seus trabalhos 
em exposiçâo na Glen Abbey Branch 
Library, no 1415 Third Line, em 
Oakville. 
A exposiçâo intitulada "SEASONS", 
estara aberta ao püblico até ao dia 6 
de Maio. Paiva de Carvalho, tem um 
belissimo e colorido ramalhete de 
pinturas a Oleo e Aguarelas. Uma 
visita a esta exposiçâo, impôe-se. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 10 Fevereiro, 2000 

MISCELÂNIA 13 

Por: 
Nuno 

Miller 

As botas nâo tinham sola 
O corpo estava partido 
E a voz foi-se à viola 

Ao bâter da meia noite 
Lapera o lado dosBabosas 
Fui corner uma espetada 
Daquelas que sào famosas 

Tomei uns copos de vinho 
P’ra poder cantar melhor 
A vozficou afinada 
O resto é que ficou pior 

E depots da procissào 
Quando regressei a casa 
Estava mais morto que vivo 
Com um gràozinho na osa. 

Como se pode verificar o Folclore 
aglutina um enorme conjunto de 
realidades de varia ordem e que se 
estendem desde o âmbito musical, à 
dança, às indumentârias e aos trajes, 
artesanato, gastronomia e um sem 
fim de emoçôes ùnicas de que 
continuarei a dar conta nas prôximas 
crônicas. 

Na Camacha, povoaçâo e Freguesia 
do Concelho de Sta. Cruz no distrito 
do Funchal desenvolveram-se 
aspectos etnogrâficos e culturais que 
inundam de beleza, cor e alegria toda 
a vida Madeirense corn o seu 
artesanato, a sua gastronomia, 
requintes vinicolas e outras iguarias. 
As tradiçôes que foram sendo 
conservadas desde 1348 até hoje bem 
como as que se foram criando dâo-nos 
conta de uma riqueza sui generis, 
numa mistura de aromas, emoçôes, 
paladares, müsicas, ritmos e encantos 
naturais. 
A letra da cançâo que se segue da 
autoria de Tiago de Castro, incluida 
no LP- Madeira assim se chama -, 
editado pela casa da Madeira de 
Liosboa é bem ilustrativo da forma 
como se encontra essa realidade tâo 
bonita das Camacheiras. 

O folclore da Madeira 
Tem fama em toda a parte 
P’io cantar das Camacheiras 
Que dançam corn muita arte 

Os moços vestem de branco 
As moças de vârias cores 
Etes trazem à cabeça 
Os açafates de flores 

Refrào 
Vai a Madeira 
Vestida a preceito 
Andando ligeira 
Corpinho bem feito 
Corn saia riscada 
Graça no barrete 
Camisa bordada 
Flores no corpete 
Capa debroada 
Botas de cameira 
Corn risca encamada 

Lâ vai a Madeira 

Os pares dançam corn graça 
Também corn muita alegria 
Os Bailinhos da Madeira 
Da Camacha e Romaria. 

Acompanham o bailinho 
0 machete e o rajào 
0 bombo e o brinquinho 
Rabeca, acordeào. 

Ao Bailinho da Madeira, 
ninguém fica indiferente, sendo- 
se de imediato catapultado para 
a roda pela müsica, mas 
principalmente pela alegria que 

os seus pares transmitem a todos os 
présentes. 
As tradiçôes Madeirenses no que diz 
respeito às festas e romarias vêm ... de 
longe... 
O clima e o encanto da Madeira 
ajudou a criar uma estreita relaçâo 
entre as noites, o céu, o Mar, bem 
como a despertar afectos prôprios do 
amor. 
Desta vida e destes efeitos na aima e 
no corpo nos dâo conta as estrofes 
que se seguem- 

Ao romper da madrugada 

Pôs-graduaçâo em Desenvolvimento Procom permite 
investimentos de 
ummilhâeem 
Penta Delgada 
As 76 candidaturas jâ aprovadas de 
empresârios de Ponta Delgada ao PROCOM 
permitirâo um investimento de um milhâo de 
contos no centro histôrico da maior cidade dos 
Açores. 
A informaçâo foi avançada pelo secretârio 
regional da Ecônomia, Duarte Ponte, na 
assinatura de treze contratos no âmbito do 
Procom, programa de apoio à modernizaçâo 
do comércio, durante a quai realçou que, das 
354 candidaturas apresentadas no 
arquipélago, cerca de 70 por cento jâ foram 
aprovadas. 
Duarte Ponte apelou aos empresârios 
regionais para aproveitarem os vârios 
programas de incentivos ao seu dispor, como 
forma de ganhar maior competitividade "num 
momentq de mudança" que estâ a atravessar o 
sector. 

Lecal em S. Miguel 
Um curso de pôs-graduaçâo em Desenvolvimento 
Local vai ser ministrado, a partir de Março, na ilha 
de S. Miguel, Açores, corn o objectivo de promover 
a qualificaçâo dos trabalhadores sociais. 
Promovido pela Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, o curso conta corn o acompanhamento 
pedagôgico e cientifico de especialistas do Instituto 

Lagoa constroi 59 
novos Logos para 
realolamonto 
A Câmara da Lagoa, ilha de S.Miguel, Açores, vai 
construir um novo conjunto de 59 fogos 
destinados ao realojamento de familias de baixos 
rendimentos, foi anunciado. Para execuçâo do 
empreendimento, a autarquia vai receber apoios 
do Governo Regional e do Instituto Nacional da 
Habitaçâo, no âmbito de um acordo assinado 
terça-feira na presença da secretâria de Estado da 
Habitaçâo, Leonor Coutinho. Com 
financiamentos püblicos vâo ser, também, 
construidas na Lagoa - freguesia do Rosârio - 30 
novas casas para arrendamento social. 

Superior de Serviço Social, anunciou fonte da 
autarquia. Segundo a mesma fonte, a iniciativa 
surge num concelho onde a Câmara Municipal 
local pretende "constituir-se como promotor ou 
parceiro activo da educaçâo e ensino". Este curso 
em Desenvolvimento Local terâ a duraçào de 220 
horas. 

Participantes em 
curse de defesa 
nacienaivisitam iiiias 
Cerca de 50 civis e militares que frequentam o 
curso de defesa nacional iniciaram uma visita 
de cinco dias aos Açores, anunciou fonte do 
ministro da Repûblica. Os participantes no 
curso 1999/2000 deslocaram-se às ilhas Terceira 
e S. Miguel, onde visitaram diversas estruturas 
militares, caso do comando da Zona Aérea dos 
Açores, Regimen to de Guarniçâo n°l e Base 
Aérea 4. Estâo, ainda, previstos encontros corn 
o ministro da Repûblica, présidente do 
Governo Regional e reitor da Universidade dos 
Açores, referiu a mesma fonte. 
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A jovem LUBEE, nome artistico de Lubélia 
Bettencourt, natural de Toronto, filha de pais 
oriundos de Sâo Miguel, Açores, saltou 
repentinamente do anonimato e passou a fazer 
parte de muitos espectaculos comunitarios. 
E vê-la aqui e ali, a cantar em português e inglês. 
LUBBE, desde tenra idade que mostrou habiliade 
para a müsica e para o canto. Na Banda da sua 
Escola aprendeu a tocar varios instrumentos. For 

insistência de familiares e amigos, pelos sens 14 
anos, começou a cantar nas festas da Escola e nos 
clubes portugueses, em especial, no Clube 
Português de Mississauga, clube onde pertence à 
"equipa dos jovens" mas que, ultimamente, devido 
aos muitos compromissos, tern estado afastada. 
Afastada, mas sempre pronta a colaborar no "seu" 
Clube Português de Mississauga, onde com 
frequência colaborou e actuou nos aniversarios, na 
Carassauga, etc... 
A sua vivência artistica na Escola, Banda e Clube, 
participando activamente no Folclore, Teatro, Fado 
e variedades em geral, deu a LUBEE uma 
experiência de veterana quando nao passa de uma 
jovem com talento e com muito para dar. 
LUBEE gravou um "Demo" com très cantigas, 
intituladas: "Quero-te de Volta", "What a Feeling" e 
"Love You More". 
Lubee e o seu agente artistico Joâo Santos (Duo 
Santos), visitaram a redacçâo de O Milénio onde 
nos deram conta dos prôximos movimentos da 
jovem interprète. 
- A Lubbe esta a preparar-se para gravar um CD 
corn 9 cantigas em português e uma em inglês.- 
Informou Joâo Santos, acrescentando: - Se tudo 
correr como planeamos, o CD e a cassete, sairâo 
antes do Natal de 2000. 
- Quanto às minhas prôximas actuaçôes, vou cantar 
no First Portuguese, na Igreja de Cristo-Rei, no 
Indian Head Resort em New Humpshire/USA, 
Clube Português de Sarnia... -Esclareceu, Lubee, 
logo interrompida por Joâo.- E nâo esqueças o 
Cruzeiro ao Mediterrâneo nos fins de Julho e a ida 

à Madeira, às festas de Agosto... 
-Bom, espero que sim!- Salientou, corn uma 
gargalhada, a jovem Lubee. 
-O CD vai ser lançado sô no Canada, ou também 
em Portugal?- Quisemos saber. 
-Aqui, de certeza absoluta. Em Portugal, tudo esta 
bem encaminhado para que a editora CDsete faça 
o lançamento.- Confirmou, Joâo Santos. 
Quem pretender contratar a jovem Lubee, pode 
fazê-lo pelo telefone: (905) 274-8878, ou pelo Fax: 
(905) 274-8788. 
Desejamos uma feliz carreira artistica para a 
LUBEE. Quanto mais os nossos jovens se 
salientarem mais a nossa Comunidade se imporâ e 
sera respeitada. 

JMC 

nao temem concorrência 
A primeira dupla portug^esa da cançâo 

romântica MIGUEL e ANDRÉ nâo temem a 
concorrência de Boys and Girls Bands nem 

dos duos que entretanto surgiram. Estes dois 
jovens cantores, saidos do programa "Chuva 
de Estrelas" (Miguel emitava Elvis Presley e, 

André, o Eros Ramazotti), consideram-se mais 
"maduros" apôs o lançamento do novo àlbum 

" Mar Deserto", pretendem continuar o seu 
estilo romântico e, quanto ao aparecimento 

de vàrios "rivais", consideram que a 
concorrência é saudâvel, pois obriga a que os 
mais antigos se preocupem corn a qualidade e 

dedicaçâo que a profissâo e o publico 
merecem. Ambos namoram e, o Miguel, por 

exemplo, é comprometido corn a bonita actriz 
portuguesa, Patricia Tavares. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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SIIVQ 
—amores e cantigas— 
A querida "fofurinha" Carmen “Silva, continua entre nos. 
Para a Editora Dismusica/Canadâ, acaba de gravar um CD corn um punhado 
de bêlas e ritmadas cançôes, bem à sua maneira, que ira ser lançado em breve 
no Oasis Convention Centre, em Mississauga, e também em Portugal, por uma 
Editora ainda por définir. 
Este trabalho corn assinatura de Hernani Raposo e gravado nos sens estüdios, 
é intitulado "ONIX" -nome de uma pedra preciosa rara, oferece aos 
admiradores de Carmen Silva cantigas românticas, como "Enlaça-me em sens 
Braços" e "Pior p'ra Você", divertidas, tal como a "Dança do Boi Bumbâ", de 
esperança, em "Quando Chora uma Criança", ritmadas como "Dâ seu Amor 
p'ra Mim" e, até, um fado, "Rainha dos Portugueses", de homanagem à 
Comunidade. 
Humberto Rebelo, da Dismusica, que apenas espera o produto final da 
gravaçâo, julga poder fazer o lançamento oficial do album, entre 15 e 17 de 
Fevereiro. Carmen Silva e Hernani Raposo, disseram aos microfones da CIRV- 
fm, que estavam encantados corn o trabalho realizado e que contavam corn a 
simpatia do grande pûblico para o mesmo. 
Carmen Silva, actua no fim-de-semana dos NAMORADOS, no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga. Sâbado, dia 12, a sala esta esgotada e, 
domingo, dia 13, ainda existem bilhetes. O almoço, no domingo, terâ inicio às 
13:30 horas. 
De parabéns, o "trio" Dismusica, Hernani Raposo e Carmen Silva! 

KMDMgbS 
USA itAPA 

Darrid) e Eric, do actual 
casamento, costumam corn 
frequência visitar a casa, 
para felicidade de ambos e 
para dar "vasâo" aos 
opiparos almoços e jantares 
que sâo apanâgio da casa... 
Cada almoço ou jantarada, é 
uma farra entre os Douglas. 
Pela fotografia, podemos 
apreciar o convivio alegre e 
franco entre pai e filhos 
(falta o Michael, porque 
anda muito ocupado corn a 
Catherinne Zeta-Jones...). 

Kirk Douglas, corn uma carreira louvâvel e invejâvel, hoje corn uns 
saudâveis 83 anos, acaba de finalizar mais um filme, o "Diamonds", 
um êxito para juntar aos muitos jâ conseguidos. 
Kirk Douglas e sua mulher Anne, vivem numa espaçosa vivenda em 
Beverly Hills, onde recebem principescamente familiares e amigos, 
à europeia, como gostam. A casa esta repleta de livros, objectos de 
arte e esculturas de todas as partes do mundo. Tudo decorado corn 
saber e requinte. Pinturas de Picasso e Dali, e dos impressionistas 
Renoir e Monet, fazem parte das obras de arte do actor. Os filhos do 
actor, Joel, Peter e Michael (do primeiro casamento corn Diana 

Mi^jNDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

• • 4 

42ç! por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 

O sempre simpâtico e alegre Eduardo 
Sant'Ana, lançou recentemente mais um 
trabalho discogrâiîco corn o titulo genérico 
"O Dia da Visita". 
"O Dia da Visita", tem a colaboraçâo da 
pequenita Catarina que oferece a doçura 
infantil que a cançâo requere. Aliâs, a 
Catarina colabora ainda na cantiga 
"O Telefone Chora", o mesmo acontecendo 
nesta ültima cançâo, em relaçâo à voz de 
tenor, com o Joâo Miguel Queirôs. Eduardo 
Sant'Ana, apresenta neste novo trabalho uma 
série de cantigas sentimentais e, como 
sempre, algumas bem divertidas, como é seu 
timbre. Ricardo e José Cid, assinam a 
produçâo e arranjos o que é, à partida, um 
sinal de qualidade. 
A Editora LUSOSOM em boa hora lançou 
de novo Eduardo Sant'Ana. 

1-877-209-7355 
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jJuiJjjjiia ilu i)jjj£ij']u 
Islâmicos querem enterrar 

Farah Khan no Canada 
A famüia de Farah Khan, no Paquistâo, esta a fazer 
pianos para o funeral da menina no pais, embora a 
comunidade islâmica de Toronto esteja a tentar 
persuadir o pai da mesma a mudar de ideia para 
que seja enterrada no Canada. As partes 
esquartejadas do corpo de Farah poderâo ser 
enviadas ao Paquistâo na prôxima semana, 
informaram as autoridades. 
Omar Farouk, représentante da Organizaçâo 
Internacional Islâmica de Toronto, disse que os 
membros da comunidade apelarâo ao pai de Farah, 
Muhammad Arsal Khan, 36 anos, suspeito pelo 
assassinato da filha, para reconsiderar a decisâo 
que tomou baseada em bases religiosas. Para 
Omar, assim como para todos os islâmicos, a 
preocupaçâo principal neste momento, é a de poder 
enterrar a menina o mais râpido possivel. Os 
primeiros membros do corpo de Farah foram 
encontrados no dia 7 de Dezembro do ano passado, 
num parque de Etobicoke. 
O pai e a madastra de Khan, Kaneez Fatima, 45 
anos, sâo acusados de homicidio voluntârio de 
Farah Khan. 

Alarmes de fogo passam 
novos testes 

Os chefes do departamento de fogos do Ontario 

estâo, neste momento, a acabar de testar os alarmes 
de fogos, apôs os resultados de uma sondagem 
divulgada pela CTV terem divulgado que alguns 
alarmes sô alertariam os residentes de uma casa 
quando a mesma jâ estivesse totalmente cheia de 
fumo. 
Os modelos de alarmes que criaram a controvérsia 
foram testados de uma maneira especial e 
conseguiram passar a cem por cento. A CTV 
informou que que a agenda responsâvel pelo teste 
de segurança dos alarmes. Underwriter's 
Laboratories of Canada, avisou que esta a estudar a 
possibilidade de processar o programa televisivo. A 
ULC investigou todos os alarmes para o 
departamento de saüde püblica e todos, sem 
excepçâo, deram sinal de fumo logo numa fase 
inicial do teste. 

Jovens assassines foram 
detidos em carrinha 

roubada 
Dois jovens que se encontravam em liberdade 
condicional, apôs terem servido très anos de prisâo 
pelo assassinato de um padre anglicano e mulher 
na area de Montreal, em 1995, foram detidos em 
Toronto quando conduziam uma carrinha familiar 
roubada. 
A policia descobriu que a carrinha tinha sido 
roubada em Québec, quando faziam a verificaçâo 
de rotina a veiculos roubados. O que despertou a 
atençâo em especial à policia foi o facto de o roubo 

da carrinha ter sido participado pelo pai de um dos 
suspeitos. As autoridades também encontraram na 
carrinha cerca de $800 dôlares, um punhal, 
identificaçâo roubada e ligada a dois roubos em 
Montreal, bebidas alcoôlicas, entre outros artigos 
roubados. 
A policia aguarda neste momento a autorizaçâo 
legal para poderem inspecionar a carrinha na 
totalidade. Dois dos jovens, agora corn 19 anos, 
foram detidos quando tinham 14 e 15 anos 
respectivamente, por terem assassinado com^ um 
bastâo de baseball um reverendo e a mulher 
quando estes dormiam no apartamento que tinham 
na periferia de Montreal. Os restantes jovens sâo 
acusados de homicidio e de uma série de roubos 
efectuados em Montreal. 

Tiroteios em discotecas 

discutidos pela policia 
Nos ùltimos anos, tem havido vârios noticias sobre 
tiroteios em discotecas onde varias pessoas sâo 
potenciais testemunhas, mas nenhuma consegue 
descobrir o que instigou o tiroteio, na realidade. 
Este fenômeno é conhecio por “cegueira de 
discoteca” e é bastante conhecido dos policias que 
se queixam de as discotecas terem jovens “machos” 
que andam armados. 
Quando um tiroteio acontece, todos os présentes 
têm a tendência de ficar calados e cegos. Este 
fenômeno têm sido classificado como suspeito 
pelos que nâo frequentam discotecas 
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MIJFTAH GARGOÜM 
e PETER LTOASB 

esejam aos elieniei ( 
^ ROMMONOVO ! 
ma companhia da 

RTPi. Corn a RTPi a 
familia e§tara 
seinpre iiiûda. 

6985 Davand Dr. Unit # 7, Miss., Ont. j 

TEL: (905) 670-3660 $ 1-877-672-4848 B 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Manjue mua entrevista corn o \’aturista Hovieopata 
Ântànio Medeiros, jd coin iiiuitos anos de experiêcia, 
i]ne o pwdcrd ajttdar na solnçào dos sens problensas. 
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Dr. Ribeiro da Silva 
em Toronto 

Dr. Ribeiro da Silva, Director o SES Internacional, esteve em 
Toronto acompanhado do Coordenador da América do Norte, 

Iltdio Pereira, numa visita de trabalho às Delegaçôes. 
O Dr. Ribeiro da Silva, teve a gentileza de visitar a CIRV e 

O Milénio, acompahado de Ilidio Pereira e de Leonel Ramos, o 
Director da Delegaçào do Banco Esptrito Santo, em Toronto, 

onde dialogou corn Ana Fernandes. 

Milénio - Quai o motivo de mais uma 
visita a Toronto? 
Dr. Ribeiro da Silva - Antes demais, 
quero agradecer ao jornal O Milénio 
e à CIRV pela oportunidade que 
sempre nos dâo de podermos estar 
em contacto corn toda a comunidade 
portuguesa, nomeadamente corn os 
nossos clientes. O motivo da visita é 
normal, é um motivo de rotina. Nos 
temos um escritôrio de representaçâo 
em Toronto e, naturalmente, vimos 
fazer algumas visitas para a anâlise da 
actividade desenvolvida, para 
definiçâo de novas estratégias 
comerciais e relacionamento corn os 
clientes. Portanto, essas viagens têm 
que se repetir e é sempre corn muito 
prazer que as fazemos, mesmo 
quando sofremos estas dificeis 
condiçôes climatéricas. 
M. - Investimentos em Portugal. Sera 
este o momento propicio para os 
mesmos? 
R.S. - Embora o nosso escritôrio em 
Toronto nâo possa fazer negôcios 
directes, por razôes legais, e 
cumprimos as limitaçôes que a lei nos 
impôem, cumpre ao escritôrio dar a 
informaçâo do que é a oferta em 
Portugal, de todas as possibilidades 
que hâ em Portugal e, depuis, os 
clientes sâo encaminhados a fazer 
essas operaçôes. De qualquer 
maneira, hoje hâ muito bons 
produtos, pois estâmes a passar por 
um période bom nesse aspecto; bom 
période para a aplicaçào de depôsitos 
nomeadamente corn aplicaçôes a dois 
ou très anos e taxas bastante 
atraentes. Por outre lado, estâmes a 
passar uma fase boa porque os 
dôlares americanos estâo muito 
valorizados e, consequentemente, é 
uma boa época para fazer aplicaçôes e 
transformaçôes em escudos. Jâ se 
passou por épocas melhores, mas 
também jâ se passou por outras 
piores, mas agora nâo é uma época 
mâ porque existe a possibilidade de se 
fazer aplicaçôes alternativas que nâo 
sejam sô aplicaçôes de depôsitos, mas, 
por exemple, aplicaçôes de 
imobiliârios em Portugal. Nâo somos 
aconselhadores de imobiliârio, nem é 
essa a nossa funçâo, mas hoje o 
crédite da habitaçâo é bastante barato 
em Portugal. Portanto, consegue-se 
corn taxas muito especiais que andam 

à volta dos 4.25% para compra de 
habitaçâo. Assim, o cliente nâo perde 
o dinheiro num depôsito e corn os 
jures de um depôsito que têm estâ a 
pagar a compra de um imôvel corn a 
vantagem que dai decorre. Tudo isto 
représenta uma oportunidade de 
rentabilizar a nossa actividade. O 
nosso escritôrio em Toronto estâ 
capacitado para dar toda a 
informaçâo. Importante é nâo fazer 
confusâo corn o seguinte: nôs 
financiamos compras de casas, mas 
nâo as vendemos. Nôs temos as 
condiçôes de crédite de habitaçâo 
mais favorâveis do mercado, uma vez 
que temos a melhor taxa e somos o 
segundo banco do mercado, a seguir 

à Caixa Gérai de Depôsitos, a nivel de 
crédite imobiliârio. 
Milénio - Caminhamos a passes 
largos para a introduçâo da moeda 
ünica, o Euro. No entante, ainda 
persistem vârias dùvidas sobre o 
funcionamento e a integraçâo da 
mesma. Gostariamos que nos 
esclarecesse um pouco este assunto. 
R.S. - A noçâo do Euro estâ mais ou 
menos ligada a um processo de 
unificaçâo quer econômica, quer até 
politica da Europa que criou a 
chamada moeda ünica, o tal Euro e 
que vai passar a ter livre curso, 
mesmo em moedas e em notas, a 
partir do dia 1 de Janeiro de 2001. Em 
2001, para operaçôes de carâcter 
comercial e feitas por via bancâria. 
Para as operaçôes correntes do dia-a- 
dia, de a pessoa ter o dinheiro na mâo 
para fazer uma compra qualquer, serâ 
a partir de 1 de Janeiro de 2001. Em 

Ilidio Pereira, Leonel Ramos e o Dr. Ribeiro da Silva em reuniào de trabalho 

transacçôes internacionais, desde que 
feitas por cheque, jâ é possivel faze-las 
agora. Nesta circunstância, procurou- 
se fazer uma certa uniformizaçâo 
cambial. Os paises que resolveram 
aderir à moeda ünica definiram uma 
paridade entre eles de conversâo das 
suas moedas e, portanto, hoje o 
escudo, por exemplo, nâo flutua em 
relaçâo ao franco francês, ou à peseta 
espanhola... Consequentemente, ter 
hoje dinheiro em euros, escudos, 
francos, pesetas, ou qualquer outra 
moeda é a mesma coisa porque as 
taxas nâo flutuam e as prôprias taxas 
de juro das aplicaçôes nas moedas 
desses paises estâo também em fase 
de convergência e a diferença que 
existe hoje é praticamente nula. No 
fundo, é uma forma de simplificaçâo 
e de unificaçâo das trocas 
internacionais através de uma moeda 
padrâo. 
M. - E em relaçâo ao dôlar, como se 
encontra o Euro neste momento? 
R.S. - O Euro começou por estar 
cotado no valor de um Euro ser igual 
a 1,2 dôlares, no principio e recordo 
que agora um Euro vale 200$482, é a 
conversâo fixa em relaçâo à moeda 
portuguesa. Nessa altura, o dôlar 
norte-americano valia cerca de 
178$00, portanto a conversâo era de 
1,2. Hoje as coisas inverteram-se e de 
facto a economia Americana, é 
inegâvel, tem tido uma pungência 
extraordinâria, continua a crescer a 
ritmos inesperados mesmo para 
surpresa de muitos observadores e 
houve uma inversâo. Enquanto que 
eram necessârios 1,2 dôlares para 
comprar um Euro, agora estamos 
num momento em que um dôlar jâ 
vale mais que um Euro. Esta inversâo 
resultou do reforço da economia 
Americana e da solidez do dôlar 
como moeda padrâo. Agora, estas 
coisas das moedas flutuam; o facto de 
hoje a situaçâo estar assim, nâo 
significa que daqui a seis meses 
permaneça inalterâvel. 
Milénio - Para terminar, gostariamos 
de saber um pouco mais sobre a fusâo 
do BES/BPI? 
RS. - Neste momento, ainda nâo hâ 

muito a dizer porque esta fusâo foi 
administrada pela fusâo dos dois 
grupos hâ cerca de duas semanas. 
Mas sabe-se que a fusâo entre o Banco 
Espirito Santo e o Grupo BPI criou o 
maior grupo financeiro privado 
português e estâ à frente de qualquer 
um. A ünica que se mantém à frente é 
a Caixa Gérai de Depôsitos, por 
razôes histôricas e porque é uma 
organizaçâo do Estado. A criaçâo 
deste grupo vai permitir a maior rede 
de balcôes comerciais em Portugal, 
vai criar um grupo, nâo sô na ârea 
financeira, mas também na ârea 
seguradora e a adaptaçâo das duas 
estruturas que possa melhorar a 
qualidade dos serviços e produtos e 
ao encontro das necessidades e 
ambiçôes de cada cliente quando se 
dirige a um banco. Este processo de 
fusâo é a consequência natural de 
processus similares que têm ocorrido 
nâo sô em Portugal, mas sobretudo ao 
nivel da prôpria Europa e Norte 
América. No que diz respeito às 
comunidades portuguesas que estâo 
no exterior, nomeadamente a de 
Toronto, hâ uma situaçâo também 
importante: a rede que passa a cobrir 
as comunidades portuguesas 
reforçou-se extraordinariamente. Nôs 
em relaçâo ao imigrantes, temos uma 
grande divida de gratidào porque eles 
sâo muitissimo importantes dos 
nossos recursos. O Banco Espirito 
Santo tem o melhor “rating” 
(classificaçâo) do pais, ou seja, igual 
ao do Estado Português porque nâo se 
pode ter melhor. 
Milénio - Obrigada. 
R.S. - Eu é que agradeço e gostaria de 
acrescentar que o nosso représentante 
aqui é o Leonel Ramos, uma pessoa 
que estâ ao serviço da comunidade 
para todas as informaçôes que forem 
solicitadas e todo o apoio que puder 
dar. Gostaria de deixar uma ültima 
palavra de confiança nas 
comunidades portuguesas e que 
contem connosco porque o novo 
grupo do Banco Espirito Santo/BPI é 
uma instituiçâo corn um potencial 
enorme. 
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Estrutura 
misterios 
amostra 
0 interior 
Carina Nebula, situada a oito mil anos4uz da Terra, 

revelou seus segredos ao telescôpio "Hubble" 

Os "olhos" revistos e aumentados 
dà telescôpio espacial Hubble, que 
a ultima missâo de reparaçâo 
deixou preparado para ver ainda 
mais longe, fotografaram 
pormenores nunca antes 
detectados na misteriosa e 
complexa estrutura Carina Nebula, 
um dos objectas celestes que desde 
sempre mais tem chamado a 
atènçâo dos astrônomos e 
astrofisicos na Via Lâctea. 
Com um diâmetro global de 200 
anos-luz, a Carina Nebula tem sete 
anos-luz de largura e estâ 
localizada junto à estrela Star 
Carinae, a uma distância de oito 
mil anos-luz da Terra. 
Descoberta no século XIX por Sir 
John Herschel, e baptizada ppr ele, 
a Carina Nebula contém algumas 
das estrelas mais quentes e 
massivas que se conhecem, 
chegando a ser dez vezes mais 
quentes e cem vezes mais massivas 
do que o Sol. 
Uma regiâo da Carina Nebula 
chamada Keyhole (que pode 
traduzir-se à letra por buraco da 
feehadura), que nunca tinha sido 
observada com o detalhe agora 
conseguido, contém filamentos 
luminosos de gas quente, bem 
como silhuetas sombrias e 
nebulosas constituidas por 
moleculas frias e poeiras, 
animadas, em conj'unto, por um 

movimento de râpido e caôtico. 
A alta resoluçâo das imagens 
obtidas pelo Hubble révéla 
também a existência de 
insuspeitados glôbulos que 
poderâo estar num processo de 
colapso para formar novas estrelas. 
Mas nâo é tudo. 
Os segredos da Carina Nebula nâo 
ficam por aqui. 
Os "olhos de lince'^ do Hubble, 
forneceram nas ultimas imagens 
daquela regiâo da Via Lâctea muito 
material novo aos astrônomos e 
astrofisicos. 
Uma outra novidade mostrada 
pelas fotografias sâo estruturas 
muito pronunciadas em forma de 
pilar que parecem apontar para 
uma grande estrela luminosa 
prôxima. 
Poderâ ser aquela estrela a 
responsâvel pela iluminaçâo destes 
pilares, aos quais dâ também 
aquela forma esculptôrica. A 
luminosidade desta estrela provéra 
das suas radiaçôes altamente 
energéticas, dos seus ventos 
estelares e do material que ejecta a 
altas velocidades. As énormes e 
sombrias massas nebulosas 
observadas podem eventualmente 
evaporar-se ou, havendo 
condensaçôes suficientemente 
densas no seu interior, podem 
produzir pequenos grupos de 
estrelas. 

4 EGG ROLLS 
PORK FRIED RICE 

BEEF & BROCCOLI 
CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS 

WE SPEAK PORTUGUESE, 
ASK FOR FATIMA 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

Actividade solar no pico 
Erupçâo mais brilhante 

dos ültimos anos 
foi observada no 

sabado de manhâ. 
Telecomunicaçôes 

poderâo vir a ser 
afectadas 

Uma explosâo particularmente 
brilhante foi observada no sâbado 
numa regiâo situada no canto 
nordeste do Sol, segundo anunciaram 
investigadores do centro norte- 
americano National Oceanic and 
Atmospheric Administration and the 
Space Environment Centre. 
De acordo corn a observaçào feita, este 
foi O fenômeno mais luminoso no seu 
género registado nos ültimos anos. 
A "labareda" gigante foi seguida de 
uma ejecçâo de milhares de milhôes 
de toneladas de gâs superaquecido. A 
explosâo nâo veio na direcçâo do 
planeta Terra, mas a crescente 
actividade solar em curso pode ter por 
consequência que uma prôxima 
erupçâo venha nesta direcçâo e 
danifique satélites e telecomunicaçôes 
e até fontes energéticas terrestres. 
O pico de actividade solar observado 
no sâbado foi provocado pela 
emergência de campos magnéticos 
sob a superficie do Sol, segundo 
explicaram os cientistas. Os campos 
magnéticos solares, que se organizam 
em fluxos tubulares, ficam cheios de 
gâs superaquecido, até que sofrem 
distorçôes ao ponto de ruptura. 
Quando isso acontece, uma 
quantidade massiva de energia liberta- 
se na forma de explosâo, que 
caracteriza esta actividade solar. 
A explosâo registada no sâbado 
lançou uma radiaçâo detectâvel em 
todo O espectro electromagnético. Do 
ponto de vista ôptico (da luz visivel) foi 
classificada corn um B de brilhante. 
Quanto à energia que o fenômeno 
libertou em raios X, foi a mais 
poderosa jâ observada. A "labareda" 
gigante foi "vista" pelo satélite Goes 8, 
que registou uma libertaçâo de 
energia dez milhôes de vezes superior 
a uma explosâo vulcânica. 

Os fisicos sublinham, no entanto, que 
este fenômeno représenta menos de 
um décimo da energia que o Sol emite 
em cada segundo. Este tipo de 
explosôes sâo muito comuns no ponto 
mâximo de um ciclo de actividade 
solar, justamente o momenta em que 
estamos a entrar. 
O pico mâximo do ciclo actual deverâ 
ser atingido em meados deste ano 
para assim permanecer durante 12 
meses. 
No periodo que se seguiu ao fenômeno 
observado no sâbado, o satélite 
cientifico Solar and Heliospheric 
Observatory (Soho) registou uma 
ejecçâo massiva de material em forma 
de coroa, lançada a partir do Sol a 
uma velocidade de 500 quilômetros 
por hora. 
O material ejectado pela explosâo nâo 
foi lançado na direcçâo da Terra, 
razào por que nâo se colocam 
problemas de eventuais rupturas nas 
telecomunicaçôes. 
No entanto, se aquela regiâo solar 
activa produzir novas "labaredas" nas 
prôximas semanas, essa possibilidade 
nâo estâ posta de parte. 
As ejecçôes a alta velocidade de 
material solar que ocorrem nestas 
ocasiôes transportam gâs ionizado e 
superaquecido a velocidades 
superiores, por vezes, a 2000 
quilômetros por hora. 
Quando atingem a Terra podem 
provocar um fenômeno conhecido por 
tempestades geomagnéticas, que têm 
sido associadas noutras ocasiôes a 
falhas nas comunicaçôes via satélite. 

Pense aos 35 Anos corn se Tivesse 65 
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Fenômeno “El Nino” 
responsâvel por doenças 

Medica braslleira 
trata gratuitamente 
pessoas caranciadas O fenômeno "El Nino", o 

aquecimento do oceano Pacifico 
que ocorre em periodos de dois a 
sete anos, foi jâ relacionado corn 
surtos de dengue, malaria e côlera, 
mas um estudo de cientistas 
americanos e peruanos revelou que, 
em 1997-98, provocou um aumento 
significativo de estados de diarreia 
infantil, uma condiçâo que mata 
anualmente, em todo o mundo, très 
milhôes de crianças corn menos de 
cinco anos, especialmente nos 
paises em desenvolvimento. 
O estudo, dirigido por 
investigadores da Escola de Saùde 
Pùblica da Universidade de Johns 
Hopkins, nos EUA, corn a 
colaboraçâo do Instituto Nacional 
de Saùde, de Lima, no Peru, incidiu 
na anâlise de boletins hospitalares 
de 57 mil crianças, internadas entre 
1993 e 1998. Conforme os 
resultados do trabalho, publicados 
no ultimo numéro da revista 
médica britânica The Lancet, o 
numéro de entradas em hospitais 
peruanos, devido a problemas de 
diarreia aguda, teve um aumento 
substancial nos meses de Inverno 
naquele pais (Maio a Novembro). 

Os investigadores verificaram que o 
numéro de admissôes de crianças 
nos hospitais aumentava oito por 
cento por cada grau centigrado de 
subida de temperatura acima do 
normal para a época, caso nào se 
tivesse verificado aquele fenômeno 
climâtico. 
As diarreias sào, em regra, mais 
vulgares durante as estaçôes 
quentes, mas, até agora, os 
especialistas desconheciam que 
uma mudança de temperatura, tal 
como a provocada pelo "El Nino", 
poderia ter uma influência 
déterminante. 
Naquele Inverno, o aquecimento 
das âguas do Pacifico provocado 
pelo "El Nino" fez subir as 
temperaturas em Lima em cerca de 
quatro graus centigrados. Um 
aumento semelhante de 
temperatura no Verâo originou 
também um nûmero maior de 
diarreias, mas o efeito nâo foi tâo 
significativo, segundo os 
investigadores. 
As conclusôes do estudo poderâo 
levar a medidas preventivas naquele 
e noutros paises afectados pelo "El 
Nino". 

Uma médica brasileira abriu um 
consultôrio no quartel dos bombeiros 
voluntârios de Setübal para atender 
exclusivamente pessoas carenciadas e 
entrega parte das receitas do seu 
trabalho à corporaçâo. Jakaira 
Devillart é dentista, tem ainda 
formaçâo na ârea da acupunctura, e 
tem dado provas da sua generosidade 
desde que chegou a Setübal hâ onze 
anos, colaborando de forma 
desinteressada corn instituiçôes locals 
de solidariedade. Hâ alguns meses 
disponibilizou os sens serviços para 
todos aqueles que necessitam de 
tratamento e nâo têm dinheiro para 
recorrer ao seu ou a qualquer outro 
consultôrio particular. Instalou o 
equipamento médico no quartel dos 
bombeiros voluntârios de Setübal e 
"cada um paga dentro das suas 
possibilidades", ressalvando que "quem 
nâo puder, nâo paga nada". Hâ 
também aqueles que podem pagar e 
que querem ser atendidos no quartel 
dos bombeiros, nâo por oportunismo, 
mas corn a finalidade de contribuir 
para a corporaçâo local. É o caso de 
Caria Valente, uma jovem de 20 anos, 
cliente da doutora Jakaira, que passou 

a deslocar-se ao novo consultôrio, mas 
continua a pagar a consulta. Mudou 
porque, desta forma, nâo précisa de 
faltar ao emprego e por estar a 
contribuir para os bombeiros, quet 
recebem 20 ou 30 por cento das 
receitas da médica e sâo atendidos a 
um preço mais acessivel, assim como 
os familiares. Aqueles que desconfiam 
de tanta generosidade, a médica 
assegura nâo haver "nenhum projecto 
obscuro por detrâs desta acçâo, mas 
apenas uma atitude de humanidade 
para corn os mais desfavorecidos". 
"Ganho o suficiente para proporcionar 
uma vida digna aos meus cinco filhos, 
e para dedicar uma parte significativa 
da minha actividade profissional a 
ajudar quem nécessita", justifica-se. 
"Nâo sou rica e também nâo estou 
preocupada em acumular fortuna, 
porque estamos nesta vida de 
passagem", esclareceu, salientando nâo 
pertencer "a nenhuma seita nem a 
nenhuma religiâo". Pouco depois de se 
instalar na cidade, a médica começou a 
cuidar dos dentes, gratuitamente, a 
centenas de crianças da Casa do 
Gaiato de Setübal, a quem trata 
carinhosamente por "sobrinhos". 
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Você ganha um objeto de adomo 
que ajuda a embelezar o ambiente 
do seu lar. Expresse os seus pontos 
de vista, deixe que conheçam os 
seus desejos. Nativos de Gémeos e 
Sagitârio têm um papel importante 
no seu dia. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

SAGITÂRIO piano é sôlido, nâo o 
^2/11^21/12 modifique apenas por capricho. 

Confie nos seus principios. Um 

IIP nativo de Escorpiâo deseja 
» MêêêÜ intcrfcrir. Diga nâo. Tome cuidado 
jjp especial ao manipulai explosives. 

Amplie os seus horizontes - alguém 
num pais estrangeiro deseja 
representâ-lo. Uma viagem a esse 
pais é uma possibilidade bem nitida. 
E disso participam um nativo de 
Carneiro e outre de Balança. 

Confira a sua conta bancâria, as 
percentagens que você possui num 
projecto especial. Hâ 
probabilidades de um erro do 
computador, mas nâo abandone o 
navio. Hà um aquariano no cenàrio. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Obtenha uma pista lendo a 
mensagem do Carneiro. Um objeto 
valioso que estava perdido sera 
recuperado. Dinheiro e pagamentos 
ocupam a sua mente. Hâ também 
mûsica na sua vida; dance segundo 
o seu ritmo. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

CAPRICÔRNIO Insista na expansâo da liberdade de 
pci'ssii’cnto e de aeçâo. Um nativo 
de Virgem que no passade nâo lhe 

’H deu o devido valor vai arrepender- 
* se amargamente. Hà um sagitariano 

envolvido nisso, também. 

BALANÇA A situaçâo conjugal transforma-se 
23/^^do no problema do dia. Destaque para 

direccionamento, meditaçâo, 
KMfpngH decisâo que poderâ abalar a vida 

doméstica. A situaçâo do seu 
■UP casamento sera transformada. 

GÉIVIEOS Espéré e observe - se a promessa 
for cumprida, você terâ o dinheiro 
tâo desejado e necessârio. Obedeça 

4| à sua intuiçâo; se o acordo 
I financeiro nâo for cumprido, retire- 

A pressâo financeira sera, finalmente, 
aliviada. Um parente entra em cena, 
oferecendo estabilidade e - 
incentivando a harmonia no lar. O 
ambiente doméstico agora fica mais 
descontraido. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

se rapidamente. 

Leia as mensagens de Gémeos e 
Touro. Hâ dinheiro e 
responsabilidades envolvidas. O 
relacionamento amoroso estâ a ficar 
ao rubro tanto que poderâ até 
esfriar. Um capricorniano estâ a 
brincar 

Investigue, explore, descubra. 
Junte-se a pessoas que 
compartilham os mesmos interesses 

bâsicos - um evento social poderâ 
resultar num acordo lucrativo. Um 
geminiano marca presença. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Se você for paciente vencerâ. Mas 
se forçai os acontecimentos, isso 
corn certeza resultarâ em perda. 
Um outro nativo de Peixes vai 
tentai ultrapassâ-lo. Seja mais 
cauteloso e atento. 

consign. 

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

PALAVRAS CRUZADAS 
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1-Oculcar ; 1avrar.2-Pron. 
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3-Nome de aiuiher;fome ca- 
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6- Maçar(giria); Prover de 
aba, 7-Irtnâo de Abel (Bl- 
blia); saburra da lingua. 
8- Farrapo;eial. 9~0 sono 
dos bébés ;craidor. 10-Li~ 
gara pelo casamento; vai 
a rua. Il-Canal; ala;se- 
guir. 12- Oculto; esti- 
mais. 

VERTICAIS: i-Ligar;acçôes.2-ünificar; anel; aqui. 3- 
Afliçâo; dxldo de cAlcio. 4-Abrev. de avenida; olimpico. 
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calcio. 7-Campeâo;mordiscaram. 8-Retumba; rasoira.9-A- 
molgarei; susplro.10-Abundância(fIg.); garantias. 11-Bri 
sa; nome de mulher;ligai.12-Trajara; terreno liso e duro 
onde se secam e desgranam cereais. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL. ’itÎBse 
; ouc3~i I ■ Tes 1 eaesBO t s~0l * »3OT JHDSJ 1 OQ-6 * ■ 3 *• odeai 

-g-etojaesfuiTEO-i'aeqeîaBo-futY-q'iipiisBÎ pî ‘setsos 

-oaoBia-iy* niogoeae t euv-g • atœa iatat nx-Z ’ Jeaeî 

i 2 s 6 5 6 / 8 9 10 H U 



O MILÉNIO Quinta-feira, W Fevereiro, 2000 
SAÛDE 21 

SAUDE EM SUA CASA 
LIDAR COM O STRESS Na labuta constante pela vida 

O nosso corpo recebe 
estimulos e sensaçôes que o 
vai excitar e provocar 

modificaçôes para enfrentar a luta. 
Quando se esta perante uma 
dificuldade, seja ela o trâfico das 
estradas, a voz do patrào a pedir mais 
trabalho, o comportamento dos filhos a 
causarem desgosto, o conflito em casa 
e em qualquer lugar, o coraçâo pode 
começar a bâter mais depressa, as 
mâos começarem a tremer, a voz 
começar a alterar. Sâo essas forças 
exteriores a nos prôprios, provenientes 
do viver o dia-a-dia mas que afectam o 
nosso corpo e bem estar, a que 
chamamos stress. 
O stress résulta de adversidades e o 
corpo reage para combater essas forças. 
Quando isso acontece, uma zona 
pequena do cérebro chamada 
hipotâlamo vai estimular uma glândula 
cerebral chamada pituitâria, e esta 
aumenta a produçào de uma das suas 
hormonas que, através do sangue, vai 
por sua vez estimular a produçào de 
hormonas das glândulas supra renais, 
localizadas acima dos rins. As 
glândulas supra-renais produzem as 
hormonas do stress, as mais 
importantes o cortisol e a adrenalina. A 
adrenalina faz aumentar a força e o 
bâter do coraçâo, a preparar-nos para 
enfrentar o perigo e vencer a luta. 
Contudo, as sensaçôes produzidas 
pelos efeitos destas hormonas podem 
ser bastantes desconfortâveis e deixar- 
nos irritados, ou frustrados mesmo 
depuis da crise ter passado. Nâo sô o 
nosso corpo pode ser afectado, mas 
também a nossa mente pode ficar 
doente. Doenças emocionais como a 
ansiedade e a depressâo sâo muitas 
vezes causadas por stress. Corn o 
tempo, também o coraçâo pode ficar 
danificado pelo excesso de actividade e 
pela diminuiçâo de circulaçâo do 
sangue ao mùsculo cardiaco causado 
pela contracçâo das artérias, provocada 
pelos efeitos do stress. 
Quando se esta perante uma situaçâo 
de stress o que sentimos é semelhante 
aos sintomas de ansiedade. O coraçâo 
bate mais râpido. Pode-se sentir a 
cabeça mais leve, tonta ou por vezes 
pesada ou corn dores. O estômago pode 
ficar corn acidez; a barriga pode doer; 
ou os intestinos ficarem corn prisâo, 
corn diarreia ou corn ambas as coisas. A 
bexiga pode querer urinar mais vezes, 
pouco de cada vez. O sono pode ser 
afectado; e como para adormecer o 
corpo tem de estar descontraido, a 
tensâo dos mùsculos nâo nos deixa 
adormecer. A maioria das dores de 
cabeça, de barriga e do peito, distûrbios 
intestinais, e a dificuldade no dormir, 
sâo causadas por stress e pelos seus 
efeitos no funcionamento da percepçào 
mental. 
O cérebro é o ôrgâo que supervisa e 
régula todos os outros ôrgâos e 

sistemas do corpo. Essa supervisào 
pode ser consciente, como acontece 
corn os ôrgâos dos sentidos; ou além de 
consciente depender da vontade, corno 
acontece corn os mùsculos do sistema 
locomotor. Os ôrgâos vitais, como o 
coraçâo e pulmôes, e a sensaçào da dor, 
sâo geridos pelo cérebro de forma 
inconsciente e involuntâria. Muitas 
dores e perturbaçôes da funçâo de 
ôrgâos que contêm mùsculo 
involuntârio, como o coraçâo e as 
visceras, dependem da sensibilidade 
do sistema nervosg e têm uma grande 
variaçào individual . Aos conjuntos de 
sintomas causados por essa 
sensibilidade excessiva, em que o mal 
nâo estâ no ôrgâo afectado, mas sim no 
seu mecanismo regulatôrio de origem 
cerebral, chamam-se doenças 
psicossomâticas. 
Um dos maiores erros, ou até injustiças 
que se podem cometer corn um doente 
a queixar-se de dores ou problemas 
psicossomâticos, é tentar fazer 
acreditar que o mal “estâ sô na 
cabeça”; ou ainda pior, que ele nâo 
existe. A sua origem pode estar no 
cérebro, obviamente dentro da cabeça, 
mas os sintomas estâo onde eles se 
sentem, e sâo eles o que causa o 
desconforto que se pretende eliminar. 
Um bom clinico deve ir sempre ao que 
estâ fora da cabeça, ao que estâ fora do 
corpo, ao stress, aos acontecimentos ou 
situaçôes adversas capazes de afectar o 
corpo, a mente, ou a relaçâo da mente 
corn o corpo. 
A ansiedade crônica nas suas formas 
mais variadas, desde aqueles que 
sofreram traumas nas idades 
vulnerâveis da infância e da 
adolescência, às vitimas de tortura, e 
aos que andaram em guerras hâ 
dezenas de anos e ainda hoje, nos 
pesadelos do sono, continuam a ver a 
morte perto e a lutar para sobreviver, 
estâ relacionado corn o stress violento, 
vivido no passado, mas que nunca se 
conseguiu superar ou resolver. A 
depressâo, uma doença emocional em 
que . o doente perde o gosto pelas 
actividades que antes lhe davam prazer, 
e que na sua forma mais grave pode 
originar a perda do gosto pela vida, estâ 
muitas vezes relacionada corn a 
incapacidade de se poderem resolver 
situaçôes de stress. O suicidio é muitas 
vezes causado pela incapacidade de 
tolerar o stress corn o abandono total 
pela luta. 
Para além do cérebro, o coraçâo é o 
ôrgâo mais afectado pelo stress. O 
entupimento prematuro das artérias 
causador de tromboses cerebrais e de 
ataques do coraçâo, e as arritmias 
cardiacas, algumas delas fatais, sâo 
mais frequentes em pessoas que levam 
uma vida agitada, cheia de stress, 
sobretudo quando essas pessoas nâo o 
sabem combater ou superar. 
Uma sondagem recente a 1750 
canadianos corn mais de 30 anos veio 

mostrar, nâo sô que o stress afecta 
intensamente as suas vidas, mas 
também que a maioria, très quartos 
dos que responderam à sondagem, 
utilizam formas doentias ao tentarem 
supera-lo. As formas mais frequentes de 
lidarem corn os problemas do dia-a-dia 
sâo o descanso, ver televisâo, corner 
doces e petiscos, fumar, ou beber 
bebidas alcoôlicas. Sâo exactamente 
estas actividades, que ao promoverem 
inactividade, obesidade, e doenças das 
artérias, vào agravar os efeitos 
negativos do stress no cérebro e no 
coraçâo. Para os canadianos as maiores 
fontes de stress sâo o trabalho, as 
necessidades da familia e a falta de 
dinheiro. Muitos queixam-se da falta de 
tempo para realizarem os seus 
objectivos. Se fizessem uma sondagem 
aos imigrantes no Canadâ, era muito 
provâvel que os resultados e 
percentagens fossem diferentes da 
média canadiana. E que os imigrantes 
têm fontes de stress que sâo inerentes à 
sua condiçào, como a deslocaçào 
geogrâfica e cultural corn o seu reflexo 
no isolamento e nas dificuldades das 
relaçôes entre culturas e geraçôes. 
Contudo, estou em crer, que o trabalho, 
a familia e o dinheiro, seriam 
provavelmente apontados, na 
generalidade, como as maiores fontes 
de stress. A saùde é geralmente 
esquecida até que ela faite. Quando isso 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

acontece, o stress gerado pela sua falta 
pode suplantar tudo o que até ai ^ 
sofreu. 
Os efeitos negativos do stress na saùde 
fisica e mental do individuo nâo têm 
idade. Podem começar na infância e 
prolongar-se até ao ùltimo suspiro. 
Uma boa maternidade, uma infância 
segura, uma boa educaçâo, 
compreensâo e respeito familiar 
durante a adolescência, a procura de 
um trabalho ou profissào de que se 
goste, e nâo somente porque é bem 
remunerada, uma boa alimentaçâo, 
uma boa actividade recreativa, 
desportiva ou social, podem contribuir 
para diminuir o stress e aumenta a 
saùde ao longo da vida. Mas quando o 
stress ataca, devem-se procurar formas 
sadias de lidar corn ele. Exercicios de 
descontracçâo muscular, actividades 
desportivas ao ar livre, conversa corn 
amigos ou membros da familia, evitar 
café, âlcool ou tabaco, ouvir mùsica 
suave, ou a simples leitura de um livro 
ou revista, podem eliminar o stress, 
melhorar a saùde, e fazer apreciar a 
vida. 

Mulher açoriana em situaçâo de 
infeiioridade em relaçâo ao pais 
- révéla estudo 
A pouca escolaridade da mulher 
açoriana e a fraca participaçâo em 
actividades sodais e culturais 
colocam-na numa situaçâo de 
inferioridade em relaçâo ao resto do 
pais, agravada muitas vezes pelos 
maus tratos a que é sujeita. 
Baseando-se num estudo realizado 
por cinco professores universitârios 
que, durante dois anos, estudaram a 
condiçào feminina açoriana, o 
Pùblico faz o retrato tipo da mulher 
açoriana: 
casada, dois filhos, estudos 
primârios e pouca envolvência em 
actividades sociais. Dedica-se às 
tarefas domésticas e quando trabalha 
a sua remuneraçâo raramente 
ultrapassa os 75 mil escudos, 
descreve o jornal, comentando que a 
mulher açoriana gostaria de ter 
estudado mais, mas a situaçâo 
econômica dos pais nâo o permitiu. 
Por outro lado, a participaçâo civica 
da mulher açoriana resume-se à 
presença nas urnas de voto sempre 
que hâ eleiçôes. O estudo, que foi 
apresentado em Ponta Delgada, 
révéla também dados preocupantes 
ao nivel da violência familiar. Para os 
autores do estudo, estes nùmeros 
poderâo ser superiores jâ que, 

actualmente, a "denùncia de casos de 
violência sâo pouco frequentes e nâo 
assumidos perante terceiros". "Nunca 
menos de dez mil mulheres" foram jâ 
vitimas de algum tipo de violência 
no arquipélago, dizem os autores do 
estudo. De acordo corn as 
entrevistas, esta situaçâo é ainda pior 
quando se sabe que mais de duas mil 
foram jâ vitimas de violaçâo. "Apesar 
dos dados nâo serem perfeitamente 
comparâveis, parece-nos que nos 
Açores os actos violentos contra 
mulheres, principalmente corres- 
pondentes à violaçâo fisica e 
atemorizaçào explicita, sâo mais 
intenses do que a generalidade do 
pais", salientam os autores do estudo. 
Este estudo - pedido.pela Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores - foi 
realizado por Gilberta Rocha, 
Octâvio Medeiros, Licinio Tomâs, 
Artur Madeira e Âlvaro Borralho, 
todos professores do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade dos 
Açores. No total foram entrevistadas, 
através de um inquérito escrito e 
confidencial, 488 mulheres 
representativas de todo o feminino 
açoriano, diz o Pùblico, informando 
que o grau de fiabilidade das 
conclusôes é de 95 por cento. 
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Moifreu Gabriel Cardoso. Roi da Ràdio em 1971 
O cantor Gabriel Cardoso morreu 
terça-feira de manhâ em Lisboa, com 
56 anos, vitima de doença infecto- 
contagiosa, disse à Agência Lusa uma 
fonte hospitalar. Gabriel Cardoso 
morreu no Hospital Egas Moniz, 
realizando-se o funeral sâbado. Era 
contemporâneo na cançâo ligeira 
portuguesa de Antonio Calvârio, 
Artur Garcia, Madalena Iglésias e 
Simone de Oliveira, entre outros. 
Gabriel Faustino de Abreu Cardoso 
nasceu na Madeira (Arcos de S. Jorge) 
no dia 15 de Março de 1943. Era filho 
do maestro e fundador da banda 
local. Pertencendo à mesma geraçào 
madeirense de que sairam Sérgio 
Borges, Conjunto Académico de Joào 
Paulo e Cecilia Cardoso, sua irmâ, 
Gabriel Cardoso fundou no final da 
década de 50 o primeiro "conjunto de 
estudantes" da Madeira. A guerra 
colonial obrigou-o a interromper os 
estudos de Direito e em Angola 
prometeu participar na procissâo do 

Senhor San.to Cristo, caso saisse vivo 
do territôrio. E foi nos Açores, apôs o 

cumprimento da promessa, que 
Gabriel Cardoso participou pela 
primeira vez num espectâculo, no 
Teatro Micaelense, recebendo 
imediato sucesso o que o obrigou a 
novos espectâculos. Chegado a 
Lisboa, em Janeiro de 1967, o maestro 
Melo Pereira, da RTP, lançou Gabriel 
Cardoso no programa "Lugar Aos 
Novos". No ano seguinte, fez 
igualmente sucesso no programa 
"Riso e Ritmo", de Francisco 
Nicholson e Armando Cortez, tendo 
feito parte posterioripente do elenco 
de "Pois, Pois...", no Teatro 
Variedades, corn Raul Solnado, Ivone 
Silva e outros. 
Ao longo da sua carreira participou 
em numerosos festivais de müsica, 
tanto em Portugal como no 
estrangeiro, nos quais quase sempre 
se classificou nos quatro primeiros 
lugares. Participou também em 
numéros programas de televisâo e fez 
diversas digressôes ao estrangeiro. 

designadamente aos Estados Unidos e 
Canadâ para espectâculos para as 
comunidades portuguesas. Em 1971 
conquistou o galardâo de Rei da 
Radio, mas apôs o 25 de Abril o seu 
nome declinou. Na altura, definiu-se 
como um "homem simples e humilde" 
que gostaria sobretudo de "viver num 
mundo melhor". 
Na década de 80 foi director artistico 
da discoteca Monte Carlo, no que foi 
o primeiro ensaio daquilo que 
posteriormente veio a ser o Loucuras. 
Pugnou entâo, sem sucesso, pela 
abertura a formas de cançâo nacional 
que nâo o chamado "rock português", 
tendo sido recusado em programas da 
RTP. "Eu Estou Sô", "E Bom Bom", 
"Vamos À Lua", "Estrada Minha 
Verdade", "Ericeira", "Festival do 
Amor", "Cigano", "Moreninha, 
Moreninha", "Oh Meu Amor", 
"Limâo", "Emigrante" e "Miragem" 
sâo algumas das suas cançôes mais 
conhecidas. 

Governo dez dias 
na Graciosa. 
SJorge e 
o lançamento da primeira pedra da 
nova Fâbrica de Conservas de Santa 
Catarina, na Calheta, é um dos 
pontos da agenda da visita de 10 dias 
que o Governo inicia quinta-feira às 
ilhas da Graciosa, S. Jorge e Terceira. 
A nova fâbrica, orçada em meio 
milhâo de contos, vai criar SOpostos 
de trabalho em S. Jorge e visa 
substituir uma estrutura antiga. A 
deslocaçâo do Governo Regional tem 
inicio na Graciosa, onde estâ, 
também, previsto o lançamento da 
primeira pedra do pavilhào de apoio 
ao Serviço de Desenvolvimento 
Agrârio da Graciosa e visitas a 
habitaçôes reabilitadas no âmbito do 
Projecto de Luta Contra a Pobreza 
"Centelha de Esperança". Em S. 
Jorge, o Executive de Carlos César 
vai lançar a primeira pedra da Escola 
Bâsica do 1° Ciclo de Boa Hora, em 
Santo Amaxo e assinar o auto de 
cessâo à Câmara Municipal de 
Calheta de um prédio rùstico onde 
existiu o Forte de Santo Amaro para 

Terceira 
construçào de um restaurante 
panorâmico. Na Terceira, vai lançar a 
H pedra da obra de construçào de 
38habitaçôes sociais em Angra do 
Heroismo, no âmbito do programa de 
erradicaçâo de barracas que prevê a 
construçào de 452 fogos. Naquela 
ilha, o Governo visita, também, as 
obras da Marina e zona protegida 
pelo Piano Integrado de 
Desenvolvimento da Baia de Angra 
do Heroismo. 
Durante a deslocaçâo às ilhas 
Graciosa, S. Jorge e Terceira estâo, 
ainda, previstas visitas a obras 
governamentais em curso, 
instituiçôes de solidariedade social e 
inauguraçôes de obras de 
remodelaçâo de escolas. Nas très 
ilhas, o Executivo reunirâ em 
plenârio, encontrando-se, ainda, corn 
as vereaçôes das Câmaras 
Municipiais de Santa Cruz da 
Graciosa, Velas e Calheta de S. Jorge 
e Praia da Vitôria e Angra do 
Heroismo, ilha Terceira. 

CMtm 

ïBjta it Cwtot 
lUutHf* 

Amor, ^ C f 
Casamento, 
Négocias eSaüde\m 

(416)603-7755 
447lBathurstSt. (ao sul da College). 

dia 

sîaiLiürado^i' 

Nenhum problema, 
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fica por 
resolver. 

Estudo define mudanqa 
secial para Rabe de Peixe 
Rabo de Peixe, uma das freguesias dos 
Açores corn maiores problemas de 
pobreza, vai ser alvo de um estudo 
cientifico corn vista a définir uma 
"estratégia de mudança social" para a 
localidade. O estudo, que terâ a 
duraçâo de um ano, consta de um 
protocole assinado entre o Governo 
Regional e o Gabinete de Estudos de 
Filosofia e Cidadania (GEPOLIS) da 
Universidade Catôlica Portuguesa. O 
projecto de investigaçâo, corn um custo 
de 5.500 contos (27.500 euros) 
suportado pela regiâo, pretende apoiar 
a definiçâo e execuçào de "politicas 
pùblicas susceptiveis de promover a 
mudança social em Rabo de Peixe". 
Para isso, os investigadores do 
GEPOLIS procederâo ao trabalho de 
campo, através do levantamento e 
tratamento de dados, com vista a 
apresentaçâo de um relatôrio final. O 
présidente do Governo dos Açores, 
Carlos César, salientou na ocasiâo ser 
"urgente inverter" a situaçào de 
pobreza, isolamento e exclusâo que 
verifica em algumas zonas da 

Aeroporto das 
O aeroporto das Lajes, ilha Terceira, 
encerrado a partir das 11:00 de quarta- 
feira devido a um acidente corn uma 
aviâo da transportadora regional Sata, 
reabriu ao principio da tarde. Uma 
fonte da Sata disse à Agência Lusa que 
o ATP, que ficou atravessado na pista 
devido ao rebentamento dos pneus do 
trem de aterragem dianteiro, foi 
removido para um hangar do 
aeroporto. Passageiros que viajavam no 
aviâo declararam ter-se apercebido de 

freguesia, numa intervençâo que exige 
uma estratégia definida e concertada. 
Carlos César anunciou que o projecto 
social de Rabo de Peixe passa por "uma 
classificaçâo autônoma no Piano de 
Investimentos da regiâo para o 
prô.ximo ano", devendo, ainda, ser 
integrado no âmbito da solidariedade 
nacional e europeia. O sucesso do 
combate à exclusâo social numa das 
maiores boisas de pobreza do 
arquipélago dépende, também, "de 
uma concertaçâo permanente de 
esforços" entre o Governo Regional, 
autarquia e entidades pùblicas e 
privadas, defendeu. O director do 
GEPOLIS, Mendo Castro Henriques, 
salientou, por seu lado, que do estudo 
de investigaçâo "nâo se pode esperar 
um piano de engenharia social" para a 
freguesia, apesar de ser possivel 
identificar soluçôes para os problemas. 
Segundo referiu, a erradicaçâo da 
pobreza assenta, principalmente, 
"numa boa governaçâo", através da 
criaçâo de instituiçôes apelativas para 
as necessidades da populaçâo. 

Laj es reaberto 
alguns sobressaltos quando o aparelho 
aterrou. Corn cerca de 60 passageiros a 
bordo, o ATP da Sata era oriundo de 
Ponta Delgada é o incidente ocorreu às 
10:00 locais (06:00 de Toronto). Uma 
fonte da Sata indicou que o aviâo vai 
ser objecto de verificaçâo por parte da 
manutençâo da companhia. Antes do 
incidente e devido às condiçôes 
climatéricas adversas um aviâo da TAP 
que deveria aterrar nas Lajes foi 
desviado para Ponta Delgada. 
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-A "ACAPO" comunica aos seus filiados de 
que as inscriçôes para a "Taça Camôes-2000" 
jâ se encontram abertas. Info; (416) 536-5961. 
-A Working Women Community Centre, tern 
ao dispôr das interessadas, aulas de inglês 
gratis e, também, creche e TTC gratis. Info: 
(416) 532-1065. 

Dia 12 de Fevereiro: 

-O Canadian Madeira Club, realiza na sua 
sede a Festa de Sào Valentim, corn jantar e 
müsica para todos os gostos corn o conjunto 
"Moonlight". 
-A Casa do Alentejo realiza o Baile de Sâo 
Valentim corn o Conjunto "Sonhos de 
Portugal". 
-O First Portuguese C.C.Centre, realiza a sua 
"Noite dos Namorados" corn 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, corn 
jantar e baile abrilhantado pelo Conjunto 
New Stars. 
-O Graciosa C. Centre, baile corn o Duo 
Brasil e Portugal. 
-O Clube Português de Missisauga realiza o 
baile dos coraçôes corn o conjunto "Portugês 
Suave". 
-O Angrense de Toronto realiza o baile do 
"Dia das Amigas" e dos "Namorados", corn 
jantar e müsica para dançar. 
- V. Setübal de Toronto realiza o jantar de S. 
Valentim e variedades corn Tânia Florência e 

Ij Miguel Cordeiro. Baile corn o Sunshine Boy. 

14 e 15 de Fevereiro: 

J -O Grupo de Estudos Espirita Joanna de 
Angelis, promove um encontre corn o espirita 

' brasileiro Divaldo Franco, no Toronto 
Business Development Centre, sob os temas: 
"O homem/mulher consciente e a vida" e "As 

' enfermidades psiquiâtricas e a obseçâo". 
Info: (905) 502-5374. 

Dia 19 de Fevereiro: 

-A Associaçâo Migrante de Barcelos, realiza 
um SARRABULHO à Minhota, às 18:30 
horas, no salâo do Vitôria de Setübal de 
Toronto, 1166 da Dundas St. West, onde 
haverâ também Cantigas ao Desafio e Baile. 
Info: (416) 767-8511, ou: (416) 651-3142. 
-O F.C. Porto de Toronto realiza a sua festa de 
Sâo Valentim, na sede-social, corn jantar, 
sorteios e müsica romântica corn o DJ 
Sound's Good. 
-A Irmandade do Divino Espirito Santo da St. 
Mary of the Angels Parish, a tradicional 
Matança do Porco e o sorteio de 1 porco. 
Jantar corn feijoada, cabeça de porco e 
morcela, à moda dos Açores. Info: (416) 652- 
6787. 

Dia 20 de Fevereiro: 

- FC Porto de Toronto realiza a sua 
Assembleia Gérai Ordinâria corn inicio às 
15h, para eleiçâo dos novos Corpos Gerentes 
para o ano 2000-2001. 

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: (416) 652-1954 

West York Chev-Olds précisa de 
vendedores de automôveis 

que falem português e inglês. 
Tel: (416) 656-1200 

Agência de Seguros précisa de pessoa 
para escritorio, energética, 

goste de lidar corn o publico, 
fale Português e tenha conhecimento 

em computadores. Envie o seu 
curriculo para Regional Insurance 
Services Inc. pelo telefone 535-4951 

Pessoal para limpeza de restaurante. 
Tel: 977-1287 

Padeiro e empregadas de balcâo. 
Tel: (905)451-3779 

Pessoal para limpza na ârea de Brampton. Dâ-se 
preferência a quem tiver experiência. Tel: 769-7293 

Senhora para limpeza. Tel: 720-7964 ou 
(905)737-10-11 

Condutor corn carta de conduçao D, para fazer 
entregas. 
Tel: 747-7719 

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

Pessoal para limpeza. Tel: 593-4383 

Empregada para oculista, que seja fluente em 
Português e Inglês. 
Tel; 240-0855 

Amêijoas na Cafaplana 
Ingredientes: 

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

Receita: 

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

Bom Bocado 
Ingredientes: 

500 gr de açücar 
2 dl de âgua 
200 gr de coco ralado 
4 ovos 
7 colh. sopa de margarina 
Raspa de 1 limâo 
700 gr de frutas cristalizadas 
(facultativo) 
150 gr de açûcar para fazer caramelo 

Receita: 
Prepare o caramelo corn 150 gr de açücar e forre 
com ele uma forma de bolos nâo muito pequena. Se 
optar por usar as frutas cristalizadas, corte-as em 
pedaços pequeninos. Num tacho, misture as 500 gr 
de açücar com a âgua, leve ao lume e faça ferver 
durante exactamente 4 minutos, para que atinja o 
ponto de pérola. Retire do lume e junte o coco e a 
margarina. De seguida, adicione a raspa de limâo e 
os ovos batidos, em fio, mexendo sempre para 
ficarem bem ligados, sem bâter. Junte as frutas 
picadas, deite na forma caramelizada e leve a cozer 
em banho-maria, em forno médio, durante cerca de 
1 hora. Verifique se estâ cozido e retire do forno. 
Provavelmente terâ necessidade de descolar os lados 
corn O auxilio da ponta duma faca. Se mesmo assim 
tiver dificuldades em desenformar, aqueça o fundo 
da forma. Sirva bem gelado. 
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Pave Bure 
O melhor 

jogador do 

encontre 
“AU Stars” 

do passade 

Domingo 

No dia em que a NHL 
retirou da competiçâo a 
camisola numéro 99, 
pertencente a Wayne 
Gretzky, uma das mais 
jovens estrelas da 
modalidade, conquistou 
o 50° jogo de “All Stars” 
que teve lugar em 
Toronto, no Air Canada 
Centre, no passado 
Domingo. 
Pave Bure, dos Florida 
Panthers, transformou-se 
no 11° jogador na historia 
dos “All Stars” e o 
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segundo jogador europeu a 
realizar um hat-trick nesta 
competiçâo, ajudando as estrelas 
mundiais na derrota das estrelas 
da América do Norte por 9-4. 
"Para mim, foi uma grande 
honra estar aqui," disse Bure, 
que foi eleito o melhor jogador 
(MVP) da partida. "Foi uma 
noite especial, visto que tive a 
oportunidade de jogar com o 
meu irmao do meu lado." 
Valeri, o irmao mais novo de 
Bure, fez duas das jogadas que 
permitiram ao seu irmao marcar 
dois golos. 
Valeri disse que era o maior 
admirador do seu irmao e que 
era muito facil jogar a seu lado. 

“Tudo o que hâ a fazer é passar- 
Ihe o “puck” e, 90% das 
vezes é golo." 
Pave Bure fez 3 golos em 
8 remates à baliza. 

Ninguém mais poderâ usar a camisola n° 99 
quepertenceu a Wayne Gretzky^ 

HAPPY 

VALENTINE’S 

A equipa da Hoquei 
sobre o Goto do 

First Portuguese, 
desloca-se a Portugal 

A equipa de Hoquei sobre o Gelo do First Portuguese C.C.C., a convite 
do Embaixador do Canada, em Lisboa, Robert Vanderloo, desloca-se a 
Portugal para, em Viseu, participar no "Canadâ-Portugal Ice Hockey 
Tournament-2000". 
O Director Executivo da equipa do First Portuguese, Mârio Corte Real, 
informou de que o primeiro jogo do Torneio terâ lugar dia 21 dejunho 
e, o ùltimo, dia 23. O regresso dos hoquistas do First Portuguese a 
Toronto, serâ no dia imediato, 24 de Junho. 
Intéressante este convite do Embaixador do Canadâ, em Lisboa, Robert 
Vanderloo, feito através de Frank Alvarez que, por sua vez, contactou 
Mârio Corte Real, uma vez que nâo é frequente actividades sobre o gelo, 
em Portugal. 
E uma honraria digna de registo esta participaçâo do First Portuguese 
no "Canadâ-Portugal Ice Hockey Tournamente 2000", no recinto de 
Viseu, especialmente preparado para o efeito. 

O présidente da Federaçâo Moçambicana de 
Futebol Mârio Coluna chegou no inicio da 
semana a Lisboa para assistir ao funeral de 
Matateu, falecido na ùltima semana no 
Canadâ, vitima de cancro e que foi sepultado 
na terça-feira. O Ministro da Juventude e 
Desportos, Joel Libombo, encarregou 
Coluna de participar no acto na qualidade de 
embaixador do desporto moçambicano. 
Sebastiâo Lucas da Fonseca, conhecido por 
Matateu, um dos melhores jogadores 
portugueses de sempre, originârio de 
Moçambique, morreu no Canadâ vitima de 
doença prolongada, aos 72 anos. As cinzas 
do seu corpo, cremado por vontade da 
familia, foram sepultadas em Portugal. 
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Crosse das Amendoeiras 
Grande supremacia dos africanos 

A grande supremacia dos atletas 
africanos, tanto masculinos como 
femininos, marcou a 24/a ediçâo do 
crosse das Amendoeiras, realizada no 
circuito de Vilamoura que, em 
Março, sera palco do Mondial. 
Tal como era previsivel, o Crosse das 
Amendoeiras foi um "ensaio gérai" 
para o Mondial - a realizar a 18 e 19 
de Março -, confirmando-se a 
hegemonia africana, nomeadamente 
dos atletas quenianos. As prestaçôes 
conseguidas este 

semana, podem 
revelar um pouco o Fernanda Ribeiro 

que poderâ acontecer 
no campeonato do Mundo, num 
circuito râpido, todo relvado e corn 
muito pouca lama. O Quénia 
conseguiu colocar 10 atletas entre os 
11 primeiros masculinos, enquanto 
sete quenianas terminaram entre as 
oito melhores. Contudo, excluindo a 
"armada" africana, foram os atletas 
portugueses que estiveram em 

para trâs a grande 
animadora da corrida, a 

queniana Lydia Cheromei, 
enquanto Tergat, apôs um 
emocionante , final ao "sprint", 
terminou na segunda posiçâo, atrâs 
do seu compatriota Charles Kamathi. 
Os vencedores do Crosse das 
Amendoeiras foram os mesmos que, 
a 16 de Janeiro, ganharam o Crosse 
Itâlia (Sevilha), corn Tergat a repetir o 
segundo lugar atrâs de Kamathi. 

melhor piano. 
Eduardo Henriques (nono) e 
Fernanda Ribeiro (sexta) foram os 
melhores europeus e nâo africanos 
em prova. 
A corrida algarvia teve a presença dos 
melhores especialistas mundiais de 
crosse - o queniano Paul Tergat 
(pentacampeâo do mundo) e a etiope 
Gete Wami (duas vezes campeâ 
mondial) fizeram um bom teste corn 
vista ao Mondial. Wami confirmou o 

favoritismo, vencendo a 
corrida depois de deixar 

luis Figo reage 
positivamente 
a gastrenterite 
O português Luis Figo, um dos jogadores mais 
influentes do Barcelona, encontra-se a reagir de 
modo positivo a uma gastrenterite, que na 
madrugada de domingo lhe provocou febres altas e 
diarreia. A informaçâo foi adiantada pelo médico 
da équipa de futebol espanhola, Ricard Pruna, e 
quai frisou ainda que Figo deverâ poder voltar a 
treinar corn normalidade na quarta-feira, jâ que se 
encontra sem febre, embora tenha perdido algum 

peso. "O mais importante agora é a recuperaçâo muscular, sobretudo à base de 
liquides e corn uma dieta especial", referiu ainda o médico. Os problemas de 
Figo, provocados pelo consume de algum alimente estragado, nâo alteraram 
os pianos da équipa no jogo de domingo, em que perdeu sensacionalmente 
corn o Alavés (0-1), jâ que o médio internacional português se encontrava 
castigado. 

Bai'a "guardado" para 
0 joga corn g Rio Ave 
O guarda-redes do FC Porto, 
Vitor Baia estâ a ser poupado 
para a partida corn o Rio Ave. 
Rubens Junior, Aloisio e 
Capuche, que sairam tocados 
do jogo como Sporting de 
Braga treinaram-se sem 
limitaçôes juntamente corn os 
restantes titulares, para o 
confronte da Taça de Portugal, 
enquanto Déco, Esquerdinha e 
Rui Barres continuam a 
recuperar das respectivas 
lesôes. Numa sessâo que 
decorreu à porta aberta, Cajü 
ntarcou os dois primeiros golos, 
numa pelada destinada aos 
reservistas, sô tende sido 
superado pelo seu compatriota 
Clayton que por très ocasiôes 
acertou na baliza, durante os 
tteinos. Na habituai 
conferêneia de imprensa, o 
técnico-adjunto Rodolfo Reis 
admitiu que a équipa "ainda 
nâo atingiu o nivel patenteado 
antes do Natal" e reconheceu 
que Déco "faz falta, mas como 
qualquer outre titular faz...". 

Eusébio da Silva Ferreira, ex- 
futebolista do Benfica, chegou a 
Luanda para uma visita de alguns 
dias a Angola, durante a quai, entre 
outras iniciativas, vai apresentar o 
seu livre "Obrigado, Eusébio". Na 
capital angolana, Eusébio, um dos 
melhores futebolistas portugueses 
de sempre, assistiu, também, em 
Luanda, à cerimônia de posse dos 

em luanda 
para lançar 
0 seu livre 
novos corpos dirigentes do Sport 
Luanda e Benfica. A chegada ao 
aéroporté de Luanda, Eusébio, que 
nasceu em Moçambique, explicou 
aos jornalistas por que razâo o seu 
livre vai ser lançado na capital 
angolana e nâo no Maputo, capital 
moçambicana. "E uma homenagem 
ao meu pai, que nasceu no Malange 
(Angola)", afirmou Eusébio, 
acrescentando que a primeira 
ediçâo deste livre, lançada em 
Portugal, jâ esgotou, salientando 
que estâ ainda em preparaçâo uma 
ediçâo em inglês. Para Eusébio, 
trata-se de "um livre que diz a 
verdade toda" sobre a sua vida, 
contando corn a colaboraçâo de 
muitos dos seus amigos, a quem 
pediu para "escreverem umas 
linhas" sobre ele. 
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Julius Aghahowa: 
(lUisseram-me que o Benfica 
estava interessado em mim» 

Ojovem avançado de 17 anos diz ter sido abordado em Espantia, quando as 

“Super Aguias” efectuaram o estàgio de preparaçào para a Taça de Africa. 

Julius Aghahowa, 17 anos. Éjovem, 
é talentoso e é a figura do 
momento na Taça de Africa das 
Naçôes. O jogador do Espérance, 
da Tunisia, tornou-se, em apenas 
dois jogos, no herôi de todos os 
nigerianos, que têm essa facilidade 
de descobrir talentos inatos para o 
futebol. 
Foi ele, que, na segunda-feira, 
colocou literalmente as “Super 
Aguias” nas meias-finais da prova. 
Entrou em jogo aos 65 minutos, 
quando a Nigéria perdia por 1-0 
corn o Senegal, e conseguiu, em 
apenas 20, o que Kanu, Okocha e 
companhia nâo tinham alcançado em prolongamento, onde, cinco minutos 
toda a partida: fez o golo do empâte, marcou o tento da vitôria. 
levando o encontro para Antes, jâ tinha sido ele a “liquidar” o 

confronto corn Marrocos (2-0), ao 
apontar o segundo e decisivo golo, 
no ultimo jogo da primeira fase. E 
muito para um simples 
adolescente, que a partir de agora 
vai ter meio Mundo atrâs de si. 
E, segundo confessou o prôprio 
Aghahowa, o Benfica parece estar 
entre os eventuais interessados, 
pois diz ter sido abordado no inicio 
do ano por alguém que lhe revelou 
a curiosidade dos encarnados. 

Resultados e Classificaçies 
SMeira 

Washington 2 Boston 2 
St Louis 4 Detroit 1 

Edmonton 5 Montreal 4 
Carolina 4 NY Islanders 3 

New Jersey 2 NY Rangers 2 
San José 8 Tampa Bay 0 

Buffalo 2 Colorado 6 
Ahaheim 5 Los Angeles 3| 

CONFERÊNCIAOCIDENTAl 
' Divisâo Noroeste 

CONFERlNCnORIENTU 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 54 69 
OTTAWA 53 61 
BOSTON 55 55 
BUFFALO ' 54 52 
MONTREAL 52 46 

Equipa J P 

COLORADO 55 61 
EDMONTON 54 58 
CALGARY 53 .54 
VANCOUVER 52 46 

UEFA traça linhas mestras da 
organizaçâo do Euro-20a4 

o organogprama da Sociedade 

Euro vai sofrer algumas 

alteraçôes, por sugestâo da 

delegaçâo da UEFA: haverâ um 

administrador para controlar 

os investimentos pùblicos e a 

area do marketing deixarà de 

ter um responsàvel especifîco 

para a gerir. 

O Governo e a Direcçâo da FPF 
estiveram, terça-feira de manhâ, 
reunidos corn a delegaçâo da UEFA 
composta por Gerhard Aigner, Guido 
Tognoni e Martin Kellen, para 
acertarem agulhas sobre vârios 
aspectos relacionados corn a 
organizaçâo do Euro-2004 e traçarem 
a suas linhas mestras. Da parte 
governamental esteve présente o 
secretârio de Estado do Desporto, 
Vasco Lynce, que reiterou as 
garantias do Estado português em 
relaçâo às areas que estâo sob sua 
responsabilidade directa e que sâo 
déterminantes para o sucesso da 
prova, ou seja, a vertente financeira 
relacionada corn a construçâo e 
remodelaçâo dos estâdios e todas as 
questôes que têm a ver corn a 
segurança. Da parte federativa 
estiveram présentes, além de Gilberto 
Madail, o eng. Angelo Brou, vice- 
presidente, e Antonio Sequeira, os 
quais apresentaram aos membros da 
UEFA o organograma da sociedade 
que irâ gerir o Euro-2004, cuja 
estrutura vai ser alterada na 

sequência da reuniâo. A delegaçâo da 
UEFA terâ sugerido alguns 
ajustamentos que mereceram 
aprovaçâo, quer da parte de Vasco 
Lynce quer da parte da Direcçâo da 
FPF, e que têm a ver corn a ârea do 
marketing e corn a necessidade de 
controlar os investimentos pùblicos 
no seio da Sociedade Euro-2004, 
através de um administrador que 
funcionarâ em estreita ligaçâo corn o 
pelouro das infra-estruturas e 
segurança que estarâ a cargo do eng. 
Laranjo Silva, um dos dois nomes jâ 
indicados pelo Governo, o outro é 
Basto Lima. 
A ârea do marketing deixarâ de ter 
um administrador especifico, até 
porque a margem de manobra que 
lhe caberia é extremamente limitada, 
em face dos condicionalismos que a 
prôpria UEFA coloca. Dizendo de 
outro modo, caberâ a este organismo 
quase toda a responsabilidade por 
essa ârea e qualquer iniciativa da 
organizaçâo terâ de merecer a 
aprovaçâo prévia dos responsâveis da 
UEFA. 

Taça de Portugal 
Porto, Sporting, Moreirense e Rio Ave nas meias finals 

O Rio Ave derrotou o Boavista por 
1-0 e qualificou-se para as meias- 
finais da Taça de Portugal em 
futebol, no ünico encontro dos 
quartos de final entre équipas da 
Primeira Liga, disputado em Vila 
do Conde. 
O brasileiro Niquinha apontou jâ 
no segundo tempo o golo da 
vitôria dos vila-condenses, que se 
juntam corn alguma surpresa ao 
sensacional Moreirense, da II Liga, 
que no primeiro embate dos 
"quartos" foi a Guimarâes vencer 
por 1-0, eliminando pelo segundo 
ano consecutivo o Vitôria 
vimaranense da Taça. 
O Sporting derrotou os Dragôes 
Sandinenses por 3-0, em encontro 
disputado no estâdio José 
Alvalade, em Lisboa. A vitôria dos 
"leôes" sobre a équipa de Sandim, 
da III Divisâo, foi cpntudo 

consumada somente no derradeiro 
quarto-de-hora de jogo, corn golos 
do espanhol Tonito (76 minutos), 
do brasileiro Marcos (83) e de 
Afonso Martins (94). 
O FC Porto qualificou-se também 
para as meias-finais, ao derrotar p 
Fafe por 3* 0 no encontro de 
encerramento dos quartos de final, 
disputado no estâdio das Antas, no 
Porto. Um "hat-trick" do avançado 
brasileiro Mârio Jardel (golos aos 
21, 44 e 71 minutos, estes dois 
ùltimos de grande-penalidade) 
determinou a natural vitôria dos 
pentacampeôes nacionais sobre a 
équipa do Fafe, que milita na II 
Divisâo B. O FC Porto juntâ-se a 
Sporting, Rio Ave e Moreirense 
nas meias- finais, que decorrem a 
12 de Abril, nâo estando ainda 
agendado o respective sorteio pela 

.FPF..'" 
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/rj2i 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

USfOUTt 

2 SPORTING 

àiJàMHCA 

4GUHIHARAES 
iiORSISm 

OMARlTIMO 

IROQKNSCS 

8 GU VICENTE 

OmiUUfflORA 

10UVERCA 

11 RIO AK 

120RAGA 

ISSAUKIROS 

MCAMPONIAIOREN 

ISUNIAOIEIRIA 

16EARENSE 

nsmAGURA 

18SETÛ8A1 

20 H 
20 14 

20 12 
20 11 
20 
20 9 
20 6 n 

0 

  ; 

4 

ÂR,-' 

3 

28 T 

20 0 
20 

20 
20 0 3 

20 
20 
20 
20 
20 

1 
2 
3 

5 

8 

5 

WÊ 
I 

0 
9 

0 

II 

11 
10 
9 

9 

10 
13 

M 

42 

37 

27 

33 

22 
23 

23 

24 

21 
22 
22 
22 
18 

17 

17 

15 

21 
14 

8 
17 

13 

21 
n 
15 

n 

22 
21 
27 

30 

29 

28 

27 

25 

37 

31 

35 

II 
40 

41 

37 

34 

33 

28 

27 

20 
25 

21 
21 
21 
20 
17 

17 

Resultados lioxima iornadi 
(20“ jornada) 

Belenenses - Boavista. 1-1 

Marltlmo - VitRetiibal. 1-0 

Campomaior - Alverca 0-0 

FC Porta-Sp.Braga, 3-0 

Sporting-Farense, 3-1 

Uniâe leiria - Gil Vicente, 1-1 

Salguoiros-RioAve,1-1 

Benfica-Santa Clara, 1-0 

V. Guimarâes - L Amadera 1-0 

(21®jornada) 

Rie Ave - FC Parte 

Sp.Braga - Campomaior 

Alverca - Belenenses 

Boavista - üniâo leiria 

Gil Vicente - V,Guimarâes 

EstJbnadora - Sporting 

Farense - Maritime 

VitBetdbal - Benlica 

Santa Clara - Salgueires 

Melhores Marcadoress 
2B gaies: 

MâriolAROEl-FC Porto 

ISHIOK 

Alberta ACOSTA - Sporting 

12geles 

Idelbrando Oalsots IRANOSO" - Guimarâes 

H gaies 

Eric Games "GAÜCHOI" - Estrela da Amadera 

NUNO GOMES-Benlica 

Mariano TOEOTll - Maritime 

9 gelas; 

HÜGONENRIQOE-RioAve 

Classificaçôes 

CL (ouin 
UVES 

2 lEIM-mi 

3IGADÉMICC 

«PEIUFIU 

5VMUM 

60NIÂSUIUS 

USPINHS 

SUÇA 

9 ClUVES 

10 FELeVEiaSS 

11P.FEHEIM 

12 FIEÂMUXOE 

13 IM9inL 
14 mu 

15 NAVAL 

16 COVILHX 
HMOAEIAENSE 

18 ESPOSENDE 

J P 

20 41 
20 40 

20 38 

20 34 
20 33 

20 32 

20 31 

20 29 

20 28 

20 28 

20 21 

20 23 
20 23 

20 23 

20 II 
20 II 

20 18 

20 11 

Resultados C^O^Jomada) 

Olin Mar - Moralraata, 3-2 
Vanln-liiaAvti.0-1. 
Inartil-Faliaalrai.l-O 
Acadénlci - Sp.CavlUi. 1-1 
EipasaoNa - Fraanipnda. 0-1 
Piarralra-Naval. 0-0 
Batp.Chavai - FC Mala. 1-1 < 
Vnlta Lamas-Laça.0-3 
Panaflal-Sp.EiplRha.2-2 

Prôxiiaa Jornaila 
(21* jomada) 

- litfiHv 
Mwtlmu - NunM 
S«.UPMM . «iriiiii 
uiaani . minii 
FilfiMIfn - actViayca 
Sv.Cwflbi - [iptMiidt 

FtiMNundi _ P Fanaira 
Itovil - otia.Cha¥« 

FCHlIt -. Bnlia Unis 

Biolas 
ClAYTON Crm - Santa Clara 

J) 

SÉRIE AÇORES 
EoNlpa J P 

1MICAEUNSE 15 35 

2PIAIENSE 15 33 

3VIUFNANCA 15 25 
4MABALINA 15 22 

SAeOU 15 22 

eSUNTSHie 15 19 
IFAVU 15 11 

eVILANaVENSE 15 15 

9UUENSE 15 13 

10IEIM 15 7 

Resultados da 15* lornada 

Praiansa-lalaiiaa.l-O 
AoPli-Balra.2-1 

Midplaao - Saaia IMAila, 0-1 

Mieialapsa-Fival.4-0 
Vllanavapu - Vila Fnpca, 1-2 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla§$iiicaçôe$ (Zona Norfc) Ciai$lllea(8€f (Zona Ccniro) Cla§$Ulcaçô€$ (Zona $ul) 
CL E<iUIPA 

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

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

37 
29 
28 
27 
27 
24 
23 
23 
22 
21 
19 
18 
17 
17 
16 
15 
13 
13 

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

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

CL EQUIPA J P 

I OVARENS6 19 43 
2SANJOANENSE 19 39 
SOLfVEIRENSE. ^ 19 ;:^34 
4SPPOMBAL 19 30 

;;S TORRES NOVAS - & : : 19 5 29 
6CALDAS 19 27 
7 MARINHÉNSE ^ • 19 : ' 27 
8ARRIFANENSE 19 26 
9ACAD.VISÉÜ 19 26 
10 VILAFR ANQUENSE ; 19 ; ; i 26 
II FÊIRENSE 19 25 
12 OLIV.BAIRRO 19 25 
13CAMARATE : 19 : < 24 
14 PENICHE : : 19. : V 24 
15 TORREENSE 19 . 22 
16ÂGÜEOA: V'?» I9:f>p:20 
17GUAR0A 19 S: 20 
18 BCNCDITENSE 19 19 
19 LOUBINHANEKSE 19 16 
20CUCUJÂES 19 15 

Resultados ï 
Torres Novas ♦ CüCujàes, 0*0 
Penk^ô - Oliveirôn^v 2-0 
Torreense-Caldas» 24J 
Arrifanense * OBveira do Balms, 0*1 
Guarda ^Sp. PombaL 0^2 : 
Marlnhense - Oyarerise^^S 
Sanjo^ense-* Âgueda. 4-0 
Benedfteosô - Lounnhanense, t-1 ; x ; 
Aguias Camarate - Acad. Vlseu, O-î; 
V«afranquense Feireose, (F2 

20* jornada 
Âguias Camarat© - VHfirfranquens© : 
Beneditense - Acad. Viseu 
SanjoaTiôrise Lourinhanense • :> 

vMarinhensa> Âgueda 
Guardâ ^ Ch/àfensô 
Arrlfanense * Pombal 
Torreensa - Oliveira do Bairro 
Peniûhe • Câldas : : 
Torres Novas • Olweirense 
Cucujâôs ' Feirense 

CL EQUIPA 

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

J P 

19 39 
19 36 
19 36 
19 36 
19 34 
19 32 
19 30 
19 29 
19 29 
19 26 
19 24 
19 24 
19 23 
19 23 
19 21 
19 18 
19 16 
19 15 
19 13 
19 11 

Resultados 
Câmara de Lobos - Benfica "B’', 4-1 
Oriental - Operârio Desporttvo, 1-0 
üniâo da Madeira - Juventude, 4-0 
Ribeira Brava • Louletano, 3-0 
Alcochetense • Machico. 1-2 
Lusitania - Olhanense, 0-0 
Amora - Nacional da Madeira, 0-2 
Estoril-Praia - Sesimbra, 1-1 
Barreirense - Maritime "B", 0-0 
Camacha • Portimonense, 0-0 

20* jomada 
Barreirense - Camacha 
Estoril-Praia • Man'timo "B" 
Amora - Sesimbra 
Lusitania - Nacional da Madeira 
Alcochetense - Olhanense 
Ribeira Brava - Machico 
Üniâo da Madeira - Louletano 
Oriental • Juventude 
Câmara de Lobos • Operârio 
Desportivo Benfica "B" - Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 ÜMIANOS 
4 RIBEIRÂO 
5 SERZEDELO 
6 AMARES 
7 SÂO MARTINHO 
8 MERELINENSE 
9 VILAVERDENSE 
10 MACEDO CAV. 
11 MARIA FONTE 
12 VIEIRA 
13CABECEIRENSE 
14 VALENCIANO 
15 JUV.RONFE 
16MONTALEGRE 
17ÂGU1AS GRAÇA 
18 MONÇÂO 

18 38 
18 34 
18 31 
18 30 
18 30 
18 29 
18 29 
18 28 
18 25 
18 25 
18 21 
18 20 
18 19 
18 19 
18 18 
18 17 
18 16 
18 15 

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

Série B 
ÇL EQUIPA Jf E 

1 GONDOMAR 18 45 
2 DRAGŒS SAN. 18 37 
3 PAREDES 18 36 
4 LOUSADA : 36 
5 P.RUBRAS 18 V 28 
6 PEDROUÇOS 18 27 

: 7 VILA REAL 18 27 
a LAMEGO : 18 :  26 
9 FiÀES : : ' laïfe 
10 AMARANTE : 18 ? « i : 24 
11RIOTINTO 18 23 
I2ESMORIZ 18 23 
13TMONCORVO : V 18 23 
14AVINTES 18 19 
15RÉGUA ï ;; " >18»i :■ 16 
16 VALQNGUENSfe : 18 s i St 14 
17LOBAO 18 13 
18CAST.MAIA 18 8 

Lobao * Pedroucos, 1-1 
Sp. Lamogo • Rio Tlrto, l-dsisst s : 
Vila Reaf- Paredes, 0-0 ! s ;-:^ 
Casioto da Maia ■ Avinles. 3-2 s 
Drag. Sandifiefiséss- Ped, Rubràè, 1-0 

i TÎMra dé MoncQivo s piàes, is J 
Gondomar t : Régua-6*1 : 
Eéidorizs- Valonguensè, 1-3s s: 
Lousada • Amarante, 3-0 

Sériée 
CL EQUIPA J P 

I AVANÇA 18 34 
2U.COIMBRA 18 32 
3 SÂO ROQUE 18 31 
4ESTARREJA 18 30 
5SÂOJOÂOVÊR 18 29 
6 VALECAMBRENS 18 27 
7 0L.HOSPITAL 18 27 
8MANGUALDE 18 26 
9MIRANDENSE 18 24 
10CESARENSE 18 24 
II F.ALGODRES 18 23 
12SOURENSE 18 23 
13MEALHADA 18 22 
14TOURIZENSE 18 21 
15 0LIV.FRADES 18 21 
16ANADIA 18 18 
17MILEU 18 16 
18 VOUZELENSES 18 15 

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

ScrfcD 
CL EQUIPA J P 

1 FATIMA 18 42 
2 PORTOMOSENSE 18 38 
3 BENFICA CB 18 35 
4 ALCAiNS 18 . .; 34 
5 E-PORT/Ü-EGRE 18 i : 33 
6FAZÊNDENSE 18 30 
7 FERROVIÂRIOS 18 30 
8Ü.TOMAR 18 28 
9 Ü.SANTARÉM s 18 24 
10 CORÙCHENSE ^ : 18 23 
11 VJT.SERNACHE 18 : : : 20 

: 12 CAR ANGUE JEIRA 18- > 18 
13B1DOEIRENS6 • 18 :17 
141DANHENSE ; 18 17 
15 ALCANENENSE ; :. 18 16 
16RIACHENSÊ 18 : : -16 
17 PONTERROLENSE 18 ; 13 
18AVISENSES 18 H 

tdanhenso - Atear'ns. 5-1 
Caranguejeifa • Ponterrotertss, 2-ïsi: 
Avisenses - Eatrelâ, :4s2: ; : ; 
Uniâd éa Santaïém - Bidoeirartsa- 4-3 
Portomdséose - Vîtéria Semache, 0-0 
Alcahenenae - Coruchenae. 0-2: s s ; 
Üniâo de Tomar > Fazendense. 2-0 

: Ferroviàrioa - Fàtima. 2-2 
Benf. Cast. Branco - Riachenae, 2-1 

Sériez 
CL EQUIPA J 

CL EQUIPA J 
1CASAPIA 18 
2ATLÉTICO 18 
3SINTRENSE 18 
4CACÉM 18 
5 PORTOSANTENSE 18 
6 0L.M0SCAVIDE 18 
7SAM.CORREIA 18 
8FANHÔES 18 
9 PONTASSOLENSE 18 
10 FUT.BENFICA 18 
11 ELVAS 18 
12 SÂO VICENTE 18 
13 1°MAIO 18 
14 SACAVENENSE 18 
15MAFRA 18 
16LOURES 18 
17 REAL 18 
18VIALONGA 18 

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

resultados 
Série f 

P CL EQUIPA J P 

P 1 LÜS.ÉVORA 18 42 
44 2DESP.BEJA 18 40 
36 3SÊIXAL 18 37 
29 4 ESTRELA VN 18 35 
28 5 PES.CAPARICA ; 18 34 
27 6VASCOGAMA 18 33 
26 7 PINHALNOVENSE 18 31 
26 . 8 QUARTEIRENSE 18 26 
26 9PALMELENSE - 18 26 
25 : 10ALMADA 18 . 22 
24 ÿ 11 ESRLAGOS 18 ' 21 
22 12ALMANS1LENSE 18 21 
22 13 0URIQUE 18 20 
19 14U.MONTEMOR 18 18 
18 15LUSIT.VRSA 18 14 
18 16PORTEL 18 10. 
17 17ALJUSTRELENSE 18 8 
17 18 LAGOA 18 7 
16 

. ; ; Vasco cia Ganta • Oiriqué, ' 3*1 
Lusftano de Évora * UisUano VRSA, 0-0 

; Palmelanse - E. Vendas No’ims, 1-2 
: Almada • Quaitetrense, 0-2. .. 

Almansilense - Pescadores, i-3 
Uniâo de Momemof * Seixai, 0-4 
Esperança Lagas • Poftel, 7*1 

:: Lagoa> Pinhainovense, 1-3 : 
i Aljuslrelense - Deep. Béja. T-2 ■> 
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O MILÉNIO 

tinha lugar 
Sô um simplôrio ponto continua a separar 
O F.C. do Porto e o Sporting C.P., na la. 
Liga do futebol profissional português. 
O Benfica, espreita uma oportunidade de 
subir, mas jâ à distância 5 pontos do 
Sporting e a 6 pontos do F.C. do Porto. 
Em futebol tudo é possivel mas... 
Guimarâes, Boavista e Maritimo, corn 
poucos pontos de separaçâo entre si, 
procuram a sua melhor classificaçâo 
possivel na esperança de poderem 
participar nas competiçôes europeias, 
coisa cada vez mais dificil. 
Os Belenenses, Gil Vicente, E. Amadora e 
Alverca, mantêm-se nos lugares 
intermédios na espectativa de 
conseguirem a manutençâo na la. Liga. 
Curiosa é a situaçâo de Rio Ave, Braga, 
Salgueiros, Campomaiorense, U. Leiria, 
Farense e Santa Clara que, entre si, 
apenas os separam... 5 pontos (entre os 21 
e 16 pontos). Sô o V. Setùbal é que se 
encontra isolado no fim da tabela, corn 13 

pontos, em situaçâo 
aflitiva! 
Este fim-de-semana 
teremos a 12a. 
jornada, corn os 
seguintes jogos: 

Rio Ave - F.C. Porto 
S. Braga - 
Alverca- 
Boavista - U. Leiria 
Gil Vicente - Gtiimarâes 
E. Amadora - Sporting 
Farense - Maritimo 
V. Setùbal - Benfica 
Santa Clara - Salgueiros 

Porto, Sporting e Benfica, em "maus 
lençois", devido basicamente às 
necessidades prementes e naturais dos 
antagonistas! 
Mario Jardel, continua impâvido e sereno 
na frente dos melhores marcadores. 

uma emoçâo que 
hâ muito uâo 

M^^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC 

ais Informaçoes 

tAplicam-se algumas resfrieçàes 

Agora P 

' INTERNH 
Gratuita até 2 meses 

BIRTHDAY ClUB 

42ÿ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
Canada 10^ 

7 dias por semana 


