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As festas de SÀO VALENTIM foram apaixonantes. 
Quando os artistas têm qualidade e popularidade nunca sao demais 
como muito boa gente agoirava! 
Roberto Leal e seus magnificos müsicos, Carmen Silva e a sua 
banda local liderada por Hernani Raposo, Ana e José Malhoa, 
Marco Paulo, Lucas & Matheus, Nélia e os Starlight (entre outros 
mais locais), ofereceram aos milhares de apaixonados 
momentos...APAIXONANTES. 
Sabado, dia 12, e domingo, dia 13 (quern disse que o 13 dâ azar?), o 
Mississauga Convention Centre, Oasis C. Centre, Renaissance Hall, 
Ambiance C. Centre, Ukrainian Hall/St. Elizabeth Hall e, o salâo de 
festas da Igreja de Cristo-Rei, respectivamente, foram pequenos para 
tantos namorados-enamorados, ou em vias disso. 
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O Présidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, fez um 
balanço positive da visita do executive à Graciosa, sublinhando que 
nâo hâ “processes pendentes” na resoluçâo dos principais problemas 
da ilha. 
A afirmaçâo foi feita durante a cerimônia, a que presidiu Carlos 
César, de assinatura de varies centrâtes de cooperaçâo financeira 
entre o Governo e diversas instituiçôes graciosenses, 
designadamente Juntas de Freguesia, Filarmônicas e Clubes de 
futebol. 
Os centrâtes agora assinados revelam, segundo sublinhou o 
Présidente do Governo, o dinamismo das instituiçôes recreativas e 
culturais da Graciosa, adiantando que o seu executive aprecia essa 
dinâmica. 

Continua na pagina 8 

424 por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 
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C o I II m a 
sem vérietras 

O ano 2000 é um ano bissextol 

Alias, tal acontece de quatre em quatre ânes. O 
mês de Fevereire -um mês enjeitade?- tem este 
ane 29 dias, per isse e ane 2000 terâ 366 dias. 
Assim, se escaparmes neste ane de 2000, 
recentemente iniciade, iremes viver mais um dia. 
Cerne a vida sâe très dias, ficames a ganhar... 
A ganhar e quê? Bern, se mais nâe fer, e tal "dia 
mais" jâ nâe é nada mau. 
Quem nasceu em ane bissexte, em 29 de 

Fevereire, peupa muita "massa" perque sô 
cememera e aniversârie de 4 em 4 ânes? Se nâe 
fer assim pele menes tem a sua graça. 
Estes ânes bissextes, quer dizer, divisiveis per 
quatre, sâe uma realidade bem mais cemplexa. 
Os ânes divisiveis per 100 cestumam censtituir 
uma exepçâe: apesar de serem divisiveis per 
quatre, e per isse aparecerem ne cicle que géra 
es ânes bissextes, cestumam ter apenas 365 dias. 
Mas 2000 é uma exepçâe a essa exepçâe à regra: 
cerne é divisivel per 400, sera um ane bissexte, 
tal cerne e fei 1600 e tal cerne e serâ 2400. Pede 
perguntar-se cerne surgiram regras tâe 
cemplicadas e se elas sâe necessârias. A verdade 
é que e nesse actual calendârie, instituide pele 
Papa Gregérie XIII em 1582 e seguide heje em 
quase tede e munde, représenta e culminar de 
uma lenga luta pela cempreensâe des cicles 

astrenômices e para a cencepçâe de um 
calendârie que se mantenha a par cem as 
estaçôes. O cicle bâsice de qualquer calendârie é 
e cicle de dia selar, a medida de tempe mais 
obvia, mais universal e certamente a primeira a 
ser utilizada. Um outre cicle bâsice que foi muito 
importante em tempos ides é o cicle lunar. Um 
terceiro cicle que afecta flagrantemente as nossas 
vidas é o ano solar, o cicle anual das estaçôes. 
Estes cicles nâe sâe multiples uns dos outres; per 
isse, nâe pede baver um calendârie simples e 
perfeito, que tenha sempre o numéro de dias 
num mês, que alinhe os meses corn a Lua e que 
tenha sempre o mesmo numéro de dias num ano. 
Os calendârios privilegiam sempre um dos cicles 
e prejudicam outres. 
Aliâs, corne tudo na vida! 
2000 é bissexte e...o reste sâe cantigas. 

TU CÂ TU LA com os Leit;ares 
Olà, gente amiga. 

Afinal, a "dona Branca Clara das Neves" sempre 
apareceu. Jâ muitos embandeiravam em arco per 
um Inverno "sem" neve, mas isse foi Sol de pouca 
dura... Ela, a "dona Branca", chegou e pintou a 
paisagem de uma cor bem conhecida de todos 
nés...mas dispensâvel. 
Enfim, nâe nos podemos queixar. 
O amer e a paixâo, bem patentes neste Sâe 
Valentim-2000, chegaram e sobraram para 
derreteria neve à nossa volta. 

A propésito, jâ nâe estâ à nossa volta -na porta ao 
lado, melhor dite-, o nesse amigo Jorge Campes e 
suas funcionârias da Mondetta, perque 
nécessitâmes das instalaçôes para novos estüdios 
pois, corne sabem, vamos passar a ter um 
programa de râdio em lingua portuguesa 24 boras 
per dia, a partir dos fins de Março e, per outre 
lado, o crescimento da Mondetta junte da 
comunidade portuguesa foi de tal ordem que, 
também eles, necessitam de instalaçôes mais 
modernas e prâticas. 
Os nossos amigos podem contactar a Mondetta, 
pelos telefones: (416) 642-6380, ou 642-6381. Fora 
de Toronto, podem telefonar grâtis, pele numéro: 
1-877-209-7355. O Jorge Campes e suas 
funcionârias, continuam ao dispôr, na Central da 
Mondetta, até montarem o neve escritôrio no 
coraçâo da comunidade portuguesa, em Toronto. 

Atençâo JOVENS ARTISTAS DA 
COMUNIDADE: A RTF internacional promove, 
corn o apoio da Secretaria de Estado das 

^  

Comunidades Portuguesas, um concurso musical 
subordinado ao titulo "le. Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas - 2000", que terâ lugar 
no dia 26 de Maie de 2000, no Centre de 
Desportos e Congresses de Matosinhos. 
Este concurso tem per objective a promoçâo e 
divulgaçâo da cançâo ligeira portugusa, 
incentivando a criaçâo de originais de qualidade. 
A descoberta e divulgaçâo de novos compositores, 
autores e intérpretes da müsica ligeira portuguesa, 
nâe residentes em Portugal e a aproximaçâo de 
todas as comunidades portuguesas espalhadas 
pele munde através da mûsica. Os interessados 
devem enviar os sens trabalhos até dia 29 de 
Fevereire. 
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novos Corpos Gerentes para 2000. 
49 elememtos assumiram a responsabilidade de 
dirigir a Casa do Alentejo e, através dos 
présidentes da Assembleia Gérai, Conselho Fiscal 
e Direcçâo, José Luis Lopes, Ilidio Francisco e 
Carlos Sousa, respectivamente, enviâmes um 
abraço de solidariedade e o desejo de uma gerên- 
cia feliz. 
E bom começar a ver uma Casa do Alentejo â 
medida dos sonhos de cada um daqueles que 
iniciaram, mantiveram e prosseguem o "lar" 
alentejano em Toronto. 

A "CASA DO ALENTEJO", em Toronto, jâ tem 

O Consul-Geral de Portugal em Toronto e os 
Literados do Institute Camôes nas Universidades 
de Toronto e de York promovem um concerto corn 
müsica tradicional portuguesa corn os artistas, 
Dra. Judith R. Cohen e Tamar liana Cohen 
Adams, na Galleria Almada Negreiros, segunda- 
feira, dia 21 de Fevereire, às 17:30. Um concerto a 
nâo perder! 
O Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, 
realiza uma recepçâo para despedida do Dr. 
Ernesto Magalhâes Feu, Director-Geral de 
Relaçôes Internacionais e Çhefe de Protocole do 
Governo do Ontârio. ^a quinta-feira, dicT 2 

^^arço, às 20:00 horas, no Ontario Club, em 
Toronto. O Dr. Ernesto Magalhâes feUj/antes do 
cargo actual7mî~Ccrnsul-Geial""ct^Portugal, em 
Toronto, um diplomata de uma simpatia extrema 
que soube criar muitas amizades entre os 
portugueses e na sociedade canadiana. Um 
diplomata e um amigo que parte e que deixa 
saudades. 
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Paqnenas Ifistôrias de GENTE grande 
Da, Ilha da Madeira, em 1953, embarcaram para o Canada, 103 

homens. Entre eles, Mario Estêvâo da Nôbrega, natural do Caniço, 
Concelho de Santa Cruz, onde nasceu em 20 de Março de 1925, 

Apôs todos estes anos, Mario Nôbrega é um homem solitàrio, mas 
nâo perdeu um certo sentido de humor. 

Mario Nôbrega, pedreiro de 
profissâo, chegou ao Canada corn o 
"rôtulo" de vinhateiro e, foi por uma 
Quinta dedicada à agricultura que 
começou, em Windsor, e logo de 
seguida, em Harrow. 
É que, Mârio Nôbrega, que 
desembarcou corn os seus 
companheiros em Halifax, dia 2 de 
Junho de 1953, foi logo enviado para 
aquelas localidades do Ontario. 
Viveu na Missâo Catôlica, no 7 da 
Cadillac St., em Windsor. Mârio 
Nôbrega, mantém uma memôria 
privilegiada. Nâo contente corn a 
situaçâo, Mârio Nôbrega saiu de 
Windsor/Harrow, em Março de 1954, 
e deslocou-se para Toronto onde 
ainda hoje se mantém. 
Mârio Estêvâo da Nôbrega casou na 
Madeira com a sua conterrânea 
Suzete Nôbrega, em 12 de Junho de 
1950. 
O casai Nôbrega divorciou-se em 
1983, em Toronto. 
Ainda na Madeira, nasceu o 
primeiro filho, Noel Nôbrega. Em 
Toronto, os restantes 4 filhos: Joel, 
Gilda, Suzan e Joseph. 
O Joel e a Gilda, jâ lhe 
proporcionaram a alegria de 5 netas. 
Em Toronto, Mârio Nôbrega 
trabalhou num matadouro de porcos 
e, depois, 14 anos consecutivos na 
construçâo civil. Em 1968 e até 1986, 
Mârio Nôbrega meteu-se na "prisâo", 
como por graça lembra, ao abrir o 
Nôbrega's Variety Store, na 
Dovercourt e Foxley, junto da Igreja 
de Santa Cruz. 
Divorciado e sô , vendeu o 

estabelecimento e reformou-se. Vive 
desde Abril de 1986, no Terra Nova, 
centro social para pessoas idosas e 
carentes. 
Devido a uma infecçâo num calo de 
um dedo do pé, o infortùnio bateu- 
Ihe à porta. Da infecçâo à gangrena 
foi um passo devido a ser 
diabético e, a sua perna 
esquerda, um pouco 
acima do joelho, foi 
cortada em 1988. Desde 
entâo, trabalha voluntaria- 
mente no George Brown 
College, expondo a sua 
perna a estudantes de 
medicina e a técnicos de 
prôtese. Em 12 anos 
nunca viu um estudante 
luso-canadiano. 
Quando o visitâmos no 
seu apartamento no 3". 
andar do Terra Nova, 
estava a ver o programa 
televisivo "The Price is 
Right", por que é o ùnico 
que nâo tem... violência! 
Mârio Nôbrega, voltou ao passado e 
recordou a sua vivência sôcio- 
clubistica. Em 1956/57, fez parte do 
grupo fundador do Canadian 
Portuguese Club (Hoje, First 
Pottuguese Canadian C.C. Centre). 
Foi seu 2". Secretârio e Director da 
secçâo de futebol. Alguém tinha de 
carregar corn a cruz... Depois, os 
continentais e açorianos começaram 
a impôr certas directrizes que os 
madeirenses nâo gostaram e "saimos 
todos"! 
Em 1963, também participou na 

fundaçâo do Canadian 
Madeira Club, tendo sido 
Director durante dois anos e 
Présidente de 1967 a 1968. 
Quando foi présidente, Mârio 
Nôbrega criou certa polémica 
pois nâo aceitava os directores 

Mârio Nôbrega, no seu triciclo eléctrico. o 

vetculo que lhe pertmite passeur pela 

ciade no bom tempo e, em baixo, mais 

jovem, no seu cartâo de sôcio do 

Canadian Madeira Club. 

Em Windsor e Toronto, chegou a 

ser Pin-boy. 

Os chamados bons-velhos tempos... 

I ss&sa 

JiOt» i 
ï» (««c < Ht,ru<x 

que • SO apareciam para a 
fotografia. Em 1968 
organizou uma excursâo à 
Madeira. No mesmo ano, 
o empresârio Armando 
Albuquerque trouxe o 
Maritime a Toronto (e o 
Benfica, em 1966) e, nessa 
altura, "fizemos uma 
grande festa no Madeira Park, com 
os irmâos "Estragados", o Orlando 
que tocava corn o Mariano Rego no 
El Mocambo, a tocar acordeâo, e o 
Francisco, ao violino, entre outros". 
A Taça oferecida ao Maritime foi de 
grande valor para a época: 10 mil 
escudos! 
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Mârio Estêvâo da Nôbrega nâo possui fotograjtas do passado. No seu apartamento tem o minimo que nécessita para viver epassar os setis dias empaz. 

Assim, acima e à esquerda, temos uma foto do seu Passaporte corn o carimbo da PIDE do Funchal e também o carimbo da chegada a Halifax, dia 2 de 

Junho de 1953 e, à direita, o Bilhete de Identidade corn que veio para o Canadâ. Documentas valiosos para a conjtrmaçào de datas e locais. 

O Maritime voltou a Toronto em 
1971. 
O Canadian Madeira Club, foi o 
primeiro clube a ser incorporado no 
Ontârio (1965). 
No Canadian Madeira Club, o Mârio 
Nôbrega, é o sôcio nümero 211. 
Mârio Estêvâo da Nôbrega, tem 6 
irmâos, très no Canadâ e très irmâs 

na Austrâlia, pais que jâ visitou. 
Mesmo corn o problema de um 
membre inferior artificial, 
Mârio Nôbrega viaja à Madeira 
e à Austrâlia, sempre que pode, e 
no seu triciclo eléctrico, percorre 
as ruas de Toronto, quando o 
tempo o permite. 
E um homem solitàrio. Sô, apôs 
uma grande caminhada. Recebe 
a visita semanal do irmâo José 
Firmino Nôbrega, da filha Gilda 
uma vez por outra e, na festa, as 
netas. 
Valeu a pena? O espirito de 
Mârio Nôbrega mantém-se 
liberté e feliz. Vive a vida pela 

vida! Claro, valeu a pena. 

JMC 



4 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 17 Fevereiro, 2000 

O MILÉNIO 

E, casalinhos, em Lua-de-Mel-imaginaria eram aos molhos. 
Benza-os, Deus! 
Os artistas convidados foram sem diividas escolhidos "a dedo" neste Sao 
Valentim-2000, e ofereceram momento de grande paixâo e, receberam sempre, 
uma grande participaçâo dos sens fans e folioes românticos nos dois dias das 
mencionadas festas. E, quando, por exemplo, dissemos que Roberto Leal e sua 
banda iriam estar présentes no "Portuguese Day", no Paramount Canada's 
Wonderland, domingo, 27 de Agosto de 2000, a sala ia "rebentando" com os 
gritos e aplausos de alegria que se fizeram sentir. Gritos de alegria e aplausos 
espontâneos, pelo prazer de poderem de novo ver e ouvir Roberto Leal. 
As imagens que conseguimos dos artistas e casalinhos apaixonados -grande 
parte do "nosso" fotôgrafo Zé Luis Silva- dizem mais do que as palavras... 

1-Manny Silxeira, Frank Alvarez e Orlando, apoiam as emoçôes de Roberto 
Leal, no Mississauga C. Centre. 2- Carmen Silva, no seujeito de encantar, no 

rtieio do publico e colegas, no Oasis C.Centre. 3- 0 müsico moçambicano de 
Roberto Leal, num solo de saxafone. 4- Steve Medeiros, ensaia antes de abrir o 

show de Roberto. 5-José Coelho, brinda Catarina Cardeal com uma bela fhr... 

6- O gentilfuncionârio do Oasis C. Centre, oferce a Carmen Silva, uma flor. 
Ele foi sempre uma ternurinha para a fofurinha! 
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A “famüia” Oasis 

esteve sempre em 

festa. Tal como a 

imagem mostrajoe 

Pimentelfoi dos 

mais exubérantes. 

Carmen Silva nào dà 

descanso aos fans... 

Ao lado, O nosso 

“velho ” amigo e ex- 

Capas NegraStJoe 

Maiato e mulher, 

“sâovalentinando ” 

como qualquer 

pacato cidadâo... 

Nào nos foi posslvel fotografar todos os 

que nos visitaram. Mas nào esquecemoi 

Paulo, Nélia e Lucas & Matheus, que t, 

“aquecem ” a Ana Fernandes. No Sào ï 
ninguém pode terfrio... 

No topo, Edna e Hemani 

Raposo, felizes, “mostram” 

O seu homito rebento. À 

esquerda, Jorge e Ana 

MaUioa, ladeaiam a sua 
bêla ftlha, dormindo e nas 

“tintas”para o Sào 

Valentim. A direita, Manny 

Silveira, feUcissimo junto 

dos suas “vakntinas”... 
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DIREITOS AINDA MAO 
SÂO RESPEITADOS 
Cerca de 40 anos nào 

foram suficientes para que 
a Declaraçào Universal 
dos Direitos da Criança 

seja integralmente 
respeitaaa. Umpoucopor 

todo O lado, as crianças 
continuam a ser vttimas 

dos mais variadas formas 
de violência. Na Madeira, 

O absentismo escolar 
continua a liderar 

os problemas. A Declaraçào Universal dos 
Direitos da Criança data 
de 20 de Novembro de 
1959. No entanto, cerca de 

41 anos nào foi tempo suficiente 
para que as crianças passassem a ser 
respeitadas, e a ver respeitados 
todos os seus direitos. E nào 
estamos a falar daqueles casos das 
crianças que morrem de fome nos 
paises do terceiro mundo, nem dos 
meninos de rua do Brasil. 
Infelizmente, os direitos das 
crianças podem ser violados mesmo 
na porta ao lado, e segundo foi dito 
ao DIARIO, nào costumam escolher 
classes sociais, apesar da 
predominância, ou pelo menos a 
parte mais visivel, se situar nas 
familias mais carenciadas. Segundo 
alguns numéros e outros tantos 
indicadores, os casos de crianças 
vitimas de violência na Regiào, 
embora nào correspondendo a um 
numéro alarmante, preocupam as 
entidades ligadas à problemâtica. 
Como référé Fâtima Teixeira, 
présidente ’ da Comissào de 
Protecçào de Menores do Funchal, 
um sô caso bastava para que 
houvesse um cuidado especial. Os 
problemas que chegam àquela 
estrutura sào em tudo semelhantes 

aos que se verificam em outros 
concelhos. No topo dos casos, 
continua o absentismo escolar. Uma 
situaçào por si sô problemâtica, mas 
que engloba toda uma série de 
causas nào menos preocupantes. E 
isto porque se uma criança falta à 
escola pode significar nào sô falta de 
motivaçào, como falta de interesse 
dos pais, ou apatia e desinteresse 
devido a problemas familiares. 
Neste contexto, hâ ainda a tomar em 
linha de conta o que faz um menor 
quando nào vai à escola, sendo 
conhecido que nào raras vezes acaba 
por frequentar ambientes marginals 
que podem acarretar o surgimento 
de outros problemas. 
Em nûmeros, Fâtima Teixeira référé 
que, dos 135 processos que, em 
1999, entraram na Comissào de 
Menores, 69 foram por absentismo. 
Além destes, a negligência, maus 
tratos, fisicos e psicolôgicos, sào 
outros aspectos. Numa lista onde o 
abuso sexual registou 3 casos. Pelo 
meio ficam algumas situaçôes 
dramâticas e urgentes. Adolescentes 
que andam nas ruas, porque em casa 
os problemas sào mais que muitos. 
Nestes casos, as mâs companhias sào 
o maior perigo que enfrentam numa 
idade altamente influenciâvel. 
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ALUNOS RA REGIAO 
NO CONTINENTE 

Secretaria da 
Educaçâo 
cria base 
de dados 

A SRE quer saber onde estào e que formaçào têm os alunos da Madeira que 

estudam no Continente. É que eles serào os futuros quadros da Regiâo. 

A Secretaria Regional da Educaçâo 
(SRE) esta a preparar uma base de 
dados onde irâ dispor da situaçào 
curricular em que se encontram todos 
os alunos da Madeira, que estejam no 
Continente a estudar em universidades 
ou politécnicos do sector pùblico. 
A coordenaçào de tal tarefa estâ a 
cargo do Gabinete de Acesso ao Ensino 
Superior e tem por principal objective 
saber-se em que fase estào, corn que 
formaçào e quais as licenciaturas dos 
futuros quadros da Madeira. Para tal, é 
necessârio que comece a ser 
acompanhada à distància a evoluçào 
da carreira académica dos estudantes 
madeirenses. 
Fonte ligada ao processo observou que 
a contagem e informatizaçào de todos 
estes dados é um projecto para estar 
concluido a médio/longo prazo. 
O documente ganha importâneia 
extrema pelo facto de, estando 
concluido, poder ser actualizado, de 
acordo com a evoluçào dos anos. Além 
disso, o facto de a secretaria ter em sua 
posse tais dados, permitir-lhe-â 
prognosticar quais as âreas em que irâ 
receber novos quadros e quais as 
potencialidades e carêneias da Regiâo 
em termos de recursos humanos 
qualificados. 
Estes dados serào nào sô importantes 

para a secretaria e Governo Regional - 
na ôptica da sua planificaçâo e politicas 
de formaçào - mas também para o 
prôprio tecido empresarial da Madeira, 
que fica assim a saber de que recursos 
humanos irâ dispor nos anos seguintes. 
A base de dados, à medida que for 
sendo actualizada, servirâ igualmente 
para aferir as taxas de regresso à 
Madeira dos estudantes que rumaram 
até ao Continente para continuarem os 
seus estudos. 
Os dados de que a secretaria jâ dispôe 
todos os anos sào apenas referentes ao 
numéro de alunos que entram para o 
ensino superior. Mas a partir dai perde 
o controlo, jâ que nào fica corn a 
informaçâo se os mesmos se 
matricularem, desistirem, ou mudarem 
de curso. 
Uma lacuna que a base de dados a ser 
criada irâ colmatar. 
Actualmente, a secretaria prépara os 
questionârios que enviarâ para os 
referidos estudantes, correspondentes 
a um universo que ronda os cinco mil 
alunos. 
Os questionârios serào enviados 
anualmente, ficando a SRE, apôs 
receber as respostas, dotada dos 
avanços, mudanças, ou possiveis 
desistências dos alunos da Regiâo nos 
cursos que estes frequentam. 

PROPOSTA OA CDU 
«É preciso descentiralizar a saùde» 

A CDU-Madeira visitou Santo Antônio, no 
Funchal, e o Bairro da Nogueira, na Camacha. 
Objectivo; apresentar à populaçâo um 
documente corn as suas propostas para novas 
politicas de Saùde. Segundo o coordenador 
regional da CDU, Edgar Silva, é 
imprescindivel descentralizar o sector, 
aproximando os Centres de Saùde das 
populaçôes e facilitando assim o acesso destas 
aos serviços. Estes objectives colidem corn a 
«politica que tem sido seguida pelo Governo 
Regional, que encerra Centres e centraliza os 
serviços». Os comunistas querem igualmente 
«uma nova politica para o medicamento». Ou 
seja, apostam em facilitar o acesso dos mais 

idosos e dos mais pobres ao Sistema Regional 
de Saùde. «O direito à saùde deve ser de todos, 
e nào daqueles que dispôem de mais poder 
econômico», referiu Edgar Silva. Estas sào as 
ideias base do documente que a CDU 
apresentou às populaçôes que visitou. 
Os comunistas irâo desenvolver contactes corn 
a Ordem dos Médicos, a Ordem dos 
Farmacêuticos e corn o Sindicato dos 
Enfermeiros. Tentam, assim, estudar, «de 
forma aprofundada, os problemas do Sistema 
Regional de Saùde». 
Corn a realizaçâo do "Parlamento Aberto" os 
resultados serào apresentados a toda a 
populaçâo. 
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Jlardim também foi "act:or" no Coliaeu 

0 lider do PSD-M tem dito que o 
Congresso do Coliseu foi fatîdico 
para o partido. Na hora de 
«exorcizar os fantasmas» dessa 
reuniàOffardim "esqueceu-se" que 
a par de Durào, Santana, 
Nogueira e Cavaco, também teve 
papel principal. 

Em Fevereiro de 1995, nas portas de 
Santo Antâo, em Lisboa, mil 
congressistas tentaram encontrar o 
sucessor de Cavaco Silva. Na altura, o 
PSD ainda era Cover no mas jâ se 
viviam dias de angùstia sentida pelo 
prôprio primeiro-ministro. 
Na reuniâo magna em tons "laranja", 
em pleno Coliseu, mediatizada como 
nunca, existia o desejo de renovaçâo 
que se deveria «manifestar num novo 
dinamismo mas sempre corn a 
vontade firme de defender Portugal». 
Cavaco "partia" mas deixava recados. 
Pedia credibilidade, muita disciplina 
e sensatez, de modo a que o partido 
continuasse a ser interclassista e uno, 
até porque, na sua ôptica, «nâo podia 
haver grupos com orientaçôes 
contrarias às do partido». Nesses dias 
de "carnaval", sob o lema "O Nosso 
Desafio Portugal", a liderança 

decidia-se entre Durâo Barroso e 
Fernando Nogueira, apôs desistência 
de Santana Lopes, a primeira de 
muitas, e da indiferença dos 
congressistas ao desafio de Jardim. 
Nogueira, ministre da Defesa, tinha a 
mâquina do partido na mâo. Durâo, 
corn a pasta dos Négociés 
Estrangeiros, surgia timidamente, 
corn ar de reservista. E nesse 
encontre de "gigantes", Jardim 
mostrou-se disponivel para liderar até 
porque entendia ser um suicidio por 
parte do PSD entregar o partido a 
pessoas «incompetentes». Dai o 
desabafo, por sinal nâo 
correspondido, logo no inicio do 
Congresso: «Hoje, aqui, no local 
prôprio, estou à vossa inteira 
disposiçâo, se quiserdes encontrar 
uma soluçâo que supere o actual 
fraccionamento e a todos una num 
projecto ganhador». 
Ninguém ligou às boas intençôes de 
Jardim. Dai que o PSD-M optasse por 
retirar a sua moçào de estratégia, jâ 
na altura, «em nome da unidade do 
partido», mas também como 
reconhecimento a Cavaco Silva, o 
governante, note-se. A disputa 
resumia-se entâo a Nogueira e Durào, 
que o primeiro venceu pela margem 
minima, por 33 votes de diferença. 

A escolha estava feita, 
sem surpresas para 
Jardim: «Nunca tive 
ilusôes sobre quem iria 
ganhar o congresso». A 
hora era de pacificaçâo e 
trabalho. Sô que a uniào 
decretada no final do 
XVII Congresso depressa 
se esfumou. Os abraços 
que entâo aliviaram Cavaco viraram 
pesadelo. Em Outubro de 1995, o 
PSD perde as Legislativas para o PS 
de Guterres e... adeus Nogueira, 
substituido por Marcelo Rebelo de 
Sousa, em Abril de 1996, em Santa 
Maria da Feira. Por estas e por outras 
é que Jardim tem dito que o 
congresso do Coliseu foi «fatidico», 
uma vez que assinala o inicio do 
declinio do partido. 
Durante estes cinco anos, o PSD tem 
andado à dériva. Alegadamente por 
culpa de Cavaco Silva que, na sécréta 
esperança de se perpetuar mesmo que 
distante, nâo soube usar da 
autoridade para conduzir a sua 
substituiçào, de modo a nâo haver a 
divisào que ainda hoje marca o 
partido. Ao enveredar por este 
caminho fratricida, Cavaco entregou 
o pais de «mâo beijada à esquerda», 
permitiu «a mediocratizaçâo das 

comissôes politicas distritais» e 
perdeu «os quadros de mais valor». 
A tese é do lider madeirense que, na 
ultima festa de Natal "laranja", pediu 
ao PSD para se libertar dos actores do 
congresso do Coliseu, mandando 
para casa, de uma vez por todas 
«Santanas, Barrosos e Cavacos». Esta 
necessidade de exorcizar «fantasmas» 
é recente, tendo surgido corn maior 
insistência desde que a alternativa 
democrâtica, congeminada por 
Marcelo e Jardim, caiu por terra. 
Afinal, «nâo faz mal rever posiçôes», 
admitia o lider madeirense na ressaca 
do congresso do Coliseu. 
Na politica, tudo é relative. Logo, nâo 
pode vir da aima a afirmaçâo de que 
«aquilo que se diz numa luta de 
congresses termina quando este 
acaba». A declaraçâo é do lider do 
PSD-M e foi proferida a 20 de 
Fevereiro de 1995. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça m ôeu temecedm 
habituât OJ^ cafum de 

alla quoBdade da 
DemUtgod Meal Vaekeu 

Hordcio Domingos 

ouro portuguis" 
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[Linha compléta de cafés em grâo ou 

Eleiçoes na 
CASA DOS AÇORES 

Domingo, dia 17, realizam-se 
eleiçoes da CASA dos AÇORES, 
em Toronto. 
Nâo temos conhecimento de 
quaisquer listas de candidatos e, 
segundo um diâlogo aberto que 
tivemos corn o actual Présidente, 
José Ferreira, este também nâo irâ 
re-candidatar-se. 
José Ferreira mostrou-se agastado 
corn O seu ùltimo mandata pois, 
segundo nos confessou, chegou a 
ter festas corn apenas 40 pessoas. 

ma situaçâo social e financeira. 
Sobre o assunto, José Ferreira, foi 
lacônico: 
-O futuro dira, nô domingo é que 
vamos ver como é... Olha, para 
Présidente da Casa dos Açores 
gostaria que fosse uma senhora.- 
Sintetizou José Ferreira. 
José Ferreira pretende finalizar o 
seu mandato e preocupar-se mais 
corn O seu ramo de négocie e sua 
vida privada de cidadâo livre. 
Julga que cumpriu a sua missâo 

-A Casa dos Açores nâo é minha, 
é de todos, todos têm de 
colaborar! Nâo sei o que vai 
acontecer domingo, as 3 boras da 
tarde, sô sei que nâo vou 
recandidatar-me. 
Segundo também nos informou 
José Ferreira, quando entrou para 
a liderança da Casa dos Açores, 
havia um défice de cerca de duas 
dezenas de milhar de dôlares e, 
agora, julga deixar a Casa corn 
um défice bem mener... 
Tem-nos chegado à redaeçâo 
algumas ténues noticias de que a 
Casa dos Açores se encontra em 

na Casa dos Açores e, agora, faz 
votas para que outres façam o 
mesmo. Se todos contribuirem 
um pouce, a Casa dos Açores 
atingirâ o que todos bs Açorianos 
pretendem. 
AÇORIANOS, sôcios da Casa dos 
Açores, nâo faltem à chamada, 
domingo, dia 20, na sede-social da 
Casa dos Açores, às 15:00 boras, 
onde se realiza a Assembleia 
Gérai para apresentaçâo do 
Relatôrio e Contas da ûltima 
Gerência e apresentaçâo de Listas 
de candidatos aos Corpos 
Gerentes para 2000. 

JMC 

1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 : 
Tel: (416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 ' 

Màquinas espresso 
coiiierdats e doméstlcas 

Âssistèncla 
Qarantida 

PRESIDENTE DO SOVEDNO 
FAZ DRLANÇO POSITIVO DA 
VISITA A GRACIOSA 

Continuaçào da V pàgina 

Embora seja o Governo a suportar 
financeiramente a maioria desses 
encargos, apreciamos a colaboraçào e 
a cooperaçâo que têm demonstrados 
diferentes instituiçôes particulares 
designadamente na area social, sendo 
certo que essa colaboraçào introduz, 
pela proximidade dos coopérantes, 
critérios de maior justiça. 
Carlos César destacou ainda os 
grandes investimentos em curso na 
Graciosa, designadamente na 

melboria das acessibilidades, 
sublinbando que os mesmos nâo 
deixarâo de se repercutir no 
desenvolvimento do turismo. 
Manifestou, também, o seu desejo de 
que seja brevemente encontrado na 
ilba um entendimento quanto à 
construçâo da nova fâbrica de 
lacticinios, por forma a que o 
Governo possa dar inicio ao processo 
que conduzirâ ao apoio a esta 
unidade industrial. 

Encontradas ossadas de 
homem desaparecido 
hâ quatro anas 
A PSP anunciou a descoberta dos 
restas mortais de um bomem de 52 
anos desaparecido bâ quatro anos na 
ilba Graciosa, nos Açores. 
A investigaçâo das causas da morte do 
individuo, cujos restos mortais foram 
localizados numa mata da freguesia de 
Terra do Conde, foi entregue ao 
Ministério Pùblico, disse à Agência 
Lusa fonte policial. 
A mesma fonte referiu suspeitar-se de 
que O bomem se tenba suicidado 
devido a problemas familiares. 

Adiantou, ainda, que as ossadas foram 
encontradas por um caçador e que a 
familia jâ identificou os restos de 
roupas, sapatos e alguns objectes que o 
individuo transportava quando 
desapareceu da sua residência. 
Segunda mesma fonte, o individuo foi 
na altura procurado pela PSP local por 
toda a ilba, inclusivamente na mata 
onde agora foram encontradas as 
ossadas o que leva as autoridades a 
admitirem que o individuo se terâ 
suicidado apenas depois das buscas. 

Escolas das llhas corn 
nova programa para 
equlpamentos 
As escolas açorianas vâo dispor a partir 
deste ano lectivo de uma nova forma 
de obter equipamentos, a que podem 
aceder mediante a apresentaçâo de 
projectos subscritos pelos seus alunos, 
apurou a Lusa. 
O programa da presidência do 
Governo Regional e da Associaçâo 
Académica da Universidade dos 
Açores, prevê um limite mâximo de 
financiamento de 750 contas para cada 
projecto a seleccionar, mas abre a 
possibilidade de escolba de vârios 
projectos de uma s6 escola. Corn o 
propôsito de fomentar o uso no ensino 
das diversas ferramentas de 
informaçâo e de incentivar a 
intervençâo estudantil no meio local, o 

"Dicas e Inventos" contemplarâ 
iniciativas projectadas para cada ano 
lectivo, que podem ter continuidade 
nos seguintes. De acordo corn o 
respectivo regulamento, os projectos 
concorrentes podem ser apresentados 
por alunos ou grupos de alunos, 
acompanbados pelos seus professores, 
mas têm de ser formulados em nome 
da escola. As escolas de onde partirem 
dos très melbores projectos serâo 
premiadas pelo "Dicas e Inventos" corn 
computadores e outros equipamentos 
informâticos. 
As varias candidaturas ao novo 
programa podem ser entregues pela 
Internet, através do endereço 
www.uac.dicaseinventos.pt. 
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“Dirigir o Orfeâo 
Edmundo Machado de 

Oliveira é a melhor 
forma de eliminar o 

“stress” dos meus 
agitados dias” 

confissâo do Maestro José Rodrigues. 
O Dr. José Carlos Rodrigues, 
conhecido Maestro do Orfeâo 
Edmundo Machado de Oliveira, de 
Sâo Miguel, Açores, fez uma visita-de- 
negôcios a Toronto, tendo tido a 
gentileza de visitar a CIRV-fm e O 
Milénio, e oferecer o novo CD do 
Orfeâo, de titulo genérico "e da lava se 
fez müsica". 
O Maestro trouxe consigo sua mulher, 
Dra. Laudalina Rodrigues que, além de 
ser uma das Soprano do Orfeâo é, 
ainda, a Directora da Associaçâo 
Musical Edmundo Machado de 
Oliveira, fundada em 17 de Junho de 
1986. O Associaçâo tem o nome do 
mestre Edmundo Machado de 
Oliveira, professor de muitos dos 
sôcios, incluindo o prôprio Maestro 
José Carlos Rodrigues. 
Sendo um advogado reconhecido e 
ocupadissimo na Regiào Autônoma 
dos Açores, e nâo sô, naturalmente que 
perguntamos o porquê de tanta 
dedicaçâo ao magnifico Orfeâo 
Edmundo Machado de Oliveira, no 
inicio do nosso diâlogo. 
-Olhe, porque dirigir o Orfeâo é a 
melhor forma de eliminar o "stress" dos 
meus agitados dias. -Ripostou de 
imediato, acrescentando.- Claro, 
também por paixâo e por admiraçâo e 
respeito ao meu grande mestre, o 
Professor Edmundo Machado de 
Oliveira. 
-Recordo corn uma certa saudade a 
vossa visita a Toronto onde o Orfeâo 
obteve um grande êxito. Quando 
voltam? 
-Bom, isso dépende de vos. Lembro-me 
muito bem das nossas actuaçôes por câ 
e, naturalmente, gostaria de voltar corn 
o Orfeâo a Toronto, onde tâo bem 
fomos recebidos. Quando se 
conjugarem esforços e boas vontades 
de um lado e de outro, câ voltaremos. 
-Vem corn frequência a Toronto, gosta 
da cidade? 
-Sim, tenho interesses em Toronto e, 
por isso, desloco-me a esta cidade 3 a 4 
vezes por ano. Adoro esta cidade, 
adoro o Canadâ, nâo me preocupa 
minimamente o frio. A minha mulher é 
que nâo esta de acordo. -Disse, 
voltando-se sorridente para a mulher. 
-Nâo, para este frio nâo... Prefiro Sâo 
Miguel, onde a calma e as 
temperaturas sâo mais constantes e 

amenas. -Confirmou a Dra. Laudalina 
Rodrigues. 
-Como nasceu a ideia deste belissimo 
CD, corn musicas tradicionais dos 
Açores, Madeira e Continente? 
-Tudo nasceu depuis de uma digressâo 
plena de sucesso ao Brasil. Um casai 
brasileiro ouviu-nos na radio, falou de 
nos no Brasil e, corn certa surpresa, 
fomos convidados e aceitamos o 
desafio. Foi uma maravilha. 
Participamos nas comemoraçôes dos 
500 anos da descoberta do Brasil... 
Actuamos no Rio de Janeiro, Sâo 
Paulo, Rio Grande do Sul, etc... Uma 
jornada inesquecivel. 
Ao voltar a Ponta Delgada sugeri a 
gravaçâo das cantigas que levamos ao 
Brasil. Se bem o pensamos melhor o 
fizemos. Agora, corn o apoio da 
Secretaria da Juventude vamos 
procurar enviar este trabalho para 
todas as Casas dos Açores da diaspora. 
Nesta minha visita trouxe uma dùzia 
de CD's para oferecer nas emissoras de 
modo a que o trabalho seja divulgado. 
Agradeço o vosso bom acolhimento. 
-Nâo tem de agradecer, esta casa esta 
sempre aberta e ao vosso dispôr. Hâ 
quantos anos esta à frente do Orfeâo 
Edmundo Machado de Oliveira? 
-Jâ la vâo 12 anos... 
-Lâ em casa sâo todos do Orfeâo...? 
-É verdade! -disse logo a Dra. 
Laudalina Rodrigues. -Eu sou a 
Présidente da Associaçâo e do prôprio 

É uma trabalheira séria. Estou 
arranjar quem em me 

Orfeâo 
pensando 
substitua... 
-E ainda canta! -Disse a rir o Dr. José 
Rodrigues, interrompendo.- O Orfeâo 
jâ faz parte de nos! 

O Orfeâo Edmundo Machado de 
Oliveira gravou um trabalho para a 
UNICEF-90, que obteve um êxito 
estrondoso e conquistou um Disco de 
Prata. Sob a regência do Maestro Silva 
Pereira, o Orfeâo cantou corn a 
Orquestra Régie Sinfonia do Porto, 
corn a Orquestra Sinfônica de Tolare 
(California) e corn a Orquestra 
Sinfônica de Niteroi, e fez varias 
gravaçôes para a RDP e RTP. 
O Orfeâo Edmundo Machado de 
Oliveira jâ actou na Nova Inglaterra- 
USA, Montreal e Toronto-Canadâ, 
Niteroi, S. Paulo, Ribeirâo Preto, 
Florianôpolis e Itajai-Brasil, 
Estrasburgo-França e, sempre corn 
grande sucesso, nas melhoras salas de 
espectâculos do Continente Português 
e do Arquipélago do Açores. 
Ficamos aguardando uma prôxima 
oportunidade de ver e ouvir o Orfeâo 
Edmundo Machado de Oliveira aqui 
ou onde quer que seja. 
Foi um prazer muito grande receber e 
dialogar corn o casai Laudalina e José 
Carlos Rodrigues. E da lava se fez 
müsica... 

PS defende novo 
hospited na Terceira 

o deputado do PS à Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, 
Auguste Elavai, admitiu a 
necessidade de um novo hospital na 
Terceira, porque o actual, com 40 
anos, nâo permite uma regeneraçâo 
de qualidade. Falando à saida de 
uma reuniâo corn o conselho de 
administraçâo do Hospital de Santo 
Espirito, Auguste Elavai sustentou 
que apesar das obras de aumento e 
remodelaçâo, as actuais instalaçôes 
"jâ nâo sâo suficientes para as 
exigêneias". "Os meios técnicos sâo 
mais sofisticados e necessitam de 
instalaçôes adequadas, o numéro de 
doentes é maior, bem como o 
numéro de especialidades que o 
hospital vai tendo, o que faz corn que 
seja necessâria uma nova unidade", 
frisou o deputado socialista. Auguste 
Elavai realçou que os 
melhoramentos que vâo sendo 
efectuados "sâo cumpridos à regra. 

porque nos dois ûltimos anos a 
dotaçâo prevista no piano foi sempre 
ultrapassada, o que révéla as 
necessidades desta estrutura". 
Também o présidente do conselho 
de administraçâo do hospital de 
Santo Espirito, Alberto Rosa, 
reivindicou a construçâo de uma 
nova unidade hospitalar que, no 
entanto, "jâ nâo serâ para esta 
geraçâo de médicos". Alberto Rosa 
revelou que no final do mês técnicos 
da Direcçâo Gérai de Saüde se 
deslocam a Angra do Heroismo corn 
o objective de elaborar um piano 
director que "élucidé onde devem 
estar localizados os serviços actuais e 
para onde podem crescer as actuais 
instalaçôes". 
Manifestou, ainda, a esperança de 
que o relatôrio "possa estar de 
acordo corn a reivindicaçâo da 
necessidade de ser construido um 
novo hospital". 
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500 ANOS 00 DESCOBRIMENTO 
00 BRASIL SfiO COMEMORABOS 
EM TORONTO 
Por Denise Guimarâes 

O Brasil foi a atraçâo principal do 
Toronto Winterfest 2000! Corn muito 
colorido e samba no pé, 
vârios artistas locals se 
apresentaram no ultimo 
fim-de-semana na 
Nathan Phillips Square. 
O evento contou corn o 
apoio do Consulado 
Gérai do Brasil em 
Toronto e, 
especialmente, corn o 
empenho e total 
dedicaçào do Cônsul- 
Geral do Brasil, 
Ministro Luiz Fernando 
de Athayde, que fez 
questâo de prestigiar a 
festa. O Mayor Mel 
Lastman também 
honrou o grande 
acontecimento corn a sua 

mm. 

Ministro Luiz Fernando de Athayde 

bêla apresentaçâo desta tradicional 
luta marcial. O Samba Squad, com 
intrumentos de percussâo que sâo 
usados pelas escolas de samba do 

Rio de Janeiro, 
contagion o pùblico. Os 
bailarinos da 
Companhia Brasil 
Nativa Dance 
encerraram a festa 
mostrando o que que a 
baiana tem, corn muito 
samba no pé, charme e 
bêlas fantasias de 
carnaval. 
O püblico prestigiou a 
festa (nâo sô os 
brasileiros e portugueses) 
e as crianças se 
divertiram corn as 

presença. 
O tema da vigésima ediçâo 
do Toronto Winterfest foi a 
descoberta e o Brasil foi o 
pais escolhido para ser a 
grande atraçâo do evento 
em funçào das 
comemoraçôes dos 500 
anos de descobrimento. Os 
artistas brasileiros deram 
um brilho especial à festa 

mascaras coloridas de 
carnaval. O Brasil 
mostrou parte das suas 
tradiçôes e da sua 
histôria e deixou muita 
gente corn vontade de 
conhecer este belo pais 
tropical! (que me 
perdoem os leitores, 
pois, sou suspeita, 
embora seja verdade.). 
Valeu Brasil e até a 
prôxima! 

corn muita müsica, dança, roda de 
capoeira e o melhor de tudo, corn 
muita energia e entusiasmo, 
caracteristicas marcantes da cultura 
brasileira. O guitarrista e 
percussionista Celso Machado, que 
vive em Vancouver, fez um belissimo 
show e cativou o pùblico. 
A cantora Guiomar Campbel, 
acompanhada do marido Colin 
Campbel na guitarra, mostrou o 
melhor da MPB (Müsica Popular 
Brasileira) e da Bossa Nova e 
encantou a platéia. Os grupos de 
capoeira Quilombo do Queimado, 
Chapéu de Coco e Asatoca contaram 
a histôria da capoeira e fizeram uma 

CÂ PARA NÔ$ 
Por: Luis Fernandes 

••t 

Esta semana, e por incrivel que 
pareça, foi fértil em acontecimentos 
que de certa maneira provam aquilo 
que através desta rubrica, e desde o 
inicio deste semanârio, temos 
tentado chamar à atençâo. 
O Canada foi dos primeiros paises a 
assinar um pacto contra a utilizaçâo 
de minas de guerra, mas soube-se 
agora, que o seu contingente da 
força de manutençâo de paz, 
destacado para Timor Leste, foi 
portador de um tipo de minas que 
Ottawa afirma nâo terem feito parte 
do acordo. O que é certo é que sâo 
minas apenas com a diferença que 
terâo de ser detonadas através de 
fios condutores, o que torna o caso 
ainda mais bicudo, na medida em 
que se sabe, atempadamente, que 
como resultado do seu disparo, 
vamos mutilar ou até provocar a 
morte a alguém. Hâ, por 
conseguinte, neste campo, uma certa 
hipocrisia que talvez nâo seja ma 
ideia rever. 
Por outro lado, abriu recentemente 
na cidade de Paris, mais 
concretamente ao pé do parlamento 
da cidade luz e no departamento 
canadiano de promoçâo e 
divulgaçâo deste pais, uma 
exposiçâo. Segundo parece, poderâo 
ver se no certame uma série de 

E caso para 
perguntarse 

Ottawa nâo tem um 
bocadinho mais de 

originalidade 
quando utiliza o 

dinheiro dos nossos 
impostos?!! 

meninas que falam de sexo! E caso 
para perguntar se Ottawa nâo tem 
um bocadinho mais de 
originalidade quando utiliza o 
dinheiro dos nossos impostos?!! 
A semana teve, a meu ver, mais um 
senâo, com o futuro chefe de 
esquadra da policia a garantir, na 
reuniâo dos conservadores que 
decorreu em Hamilton, estar 
interessado em colocar mais jovens 
nos tribunais e para serem julgados 
como adultos! Estou em crer que a 
missâo de um verdadeiro chefe de 
esquadra, passaria, elegante e 
politicamente correcto, se afirmasse 
estar interessado em ajudar a 
debelar o cerne da questâo, fazendo 
corn que menos e menos 
adolescentes tivessem de sentar-se 
em frente a um juiz que lhes ditarâ 
uma sentença de adulto!?? 
Ou, nâo serâ? 

GRAO A GRAO... 

JUROS fl 8Z 
RRSPs e GICS 

Todas as contas de depôsito garantidas polo Gouerno até $100,000.00 cada. 
Sim, até OEM MIL DOLARES cada conta, no Portuguese Cauadian Credit Uniou! 

Contas de "Savings" aos melhores juros da banca. 
Empréstimos a curto a longo prazo (muito longo mesmo!) 

E nâo esqueçæ 
Galos hâ muitos, mas câ na capoiera de Toronto, ninguém bate no galo do 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 

722 College St., Toronto Tel: 533-9245 

Servindo a nossa Comunidade hà mais de 33 anos 
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Ponte de Crvstal para Carmen Silva, em Winnipeg 

A esquerda Carmen Silva homenageia as 
manas Amanda e Crystal Pontes junto da 

irmà mais velha e primas, em Winnipeg, 

e em baixo, Carmen afaga e beija a sua 

admiradora de 93 abençoados anos... 

Mais palavras para quê? 

No passade dia 5 de Fevereiro no Salâo de Festas 
do Centro Cultural Português em Winnipeg teve 
lugar um espectâculo excitante de mùsica e dança. 
O que principiou como um simples desejo de 
prestar homenagem a duas jovens da comunidade 
pelos êxitos musicals obtidos durante 1999, acabou 
por se tornar numa noite inesquecivel graças, em 
grande parte, à presença da grande cantora 
brasileira, Carmen Silva, que a todos encantou com 
a sua voz maravilhosa e personalidade 
extraordinâria. 
Cerca de 400 pessoas ali se encontravam para 
homenagear e ver actuar Amanda e a Crystal 
Pontes e ao mesmo tempo atraidos pela fama de 

très donzelas, quais très graças, movimentavam-se 
como uma sô ou entâo em harmoniosas sequêneias. 
Quando Carmen Silva, acompanhada pela sua 
banda, apareceu no palco cantando um dos seus 
grandes êxitos, a Fofurinha, o püblico respondeu 
logo corn grande entusiasmo. Saudou os présentes 
calorosamente demonstrando a grande fé que tem 
em Deus. “ Que o Senhor Jesus vos abençoe a todos 
pois sem ele nâo somos nada “ Quando ela corn voz 
firme e bem modelada canton “Segura na Mâo de 
Deus” notou-se uma vez mais a fé ardente que 
possui. 
Durante quase duas horas Carmen canton, dançou, 
acarinhou o püblico e cativou todos os présentes. 

Muitos dos numéros que a 
tornaram célébré foram 
interpretados, um apôs outro, 
como sô ela o sabe e pode fazer. 
Ao terminar a sua actuaçâo 
Carmen Silva convidou a cinco 
donzelas a acompanhâ-la numa 

Carmen Silva. Entre elas encontrava-se a Sra. 
Carolina Carvalho, uma anciâ de 93 anos, a quem 
a Carmen teve a gentileza de reconhecer e 
cumprimentar. Vieram de perto e de longe, desde 
Vancouver a Dryden. 
O espectâculo principiou corn a actuaçâo de 
Amanda Pontes, a menina querida da comunidade, 
que embora tenha apenas 11 anos jâ canta corn 
uma voz forte e madura. 
Em seguida Crystal com as suas très bailarinas 
encheu o palco de som, ritimo, elegâneia e energia. 
Corn sua voz cristalina, presença de palco e a 
maneira gentil como apresentava as cançôes e 
comunicava corn o püblico. Crystal demonstrou 
uma vez mais o seu talento. Interpretou dez 
cançôes, uma em espanhol, outra em inglês e as 
restantes em português. Algumas delas estâo 
incluidas no CD que lançon em Março passado. As 

cançâo de despedida. 
Assim no palco do Centro Cultural da primeira 
organizaçâo da comunidade pudemos apreciar o 
que hâ de melhor no campo da müsica, uma artista 
famosa corn muitos anos de experiência e jovens da 

nossa comunidade que estâo a dar continuidade à 
nossa müsica, lingua e cultura. 
Nâo podemos deixar de mencionar que apesar de 
nascidas e criadas aqui no Canadâ tanto a Crystal 
como a Amanda preferem cantar em português, 
facto esse bem demonstrado durante as suas 
actuaçôes. 
Esta festa e espectâculo foram uma homenagem da 
familia, dos amigos e da comunidade aos êxitos 
obtidos por Amanda e Crystal até à data mas 
principalmente durante o ano de 1999. 
Quer em Toronto, Calgary ou Edmonton, nos 
Açores - Terceira e Santa Maria, na California ou 
Providence em Rhode Island ou aqui mesmo em 
Winnipeg as irmâs Pontes têm sido excelentes 
exemples do talento que possui a nossa juventude 
luso-canadiana. 
Se o présente for uma indicaçâo do que o future 
oferece âs simpâticas meninas, ainda vamos ter 
muito que presenciar, admirar e homenagear nos 
anos vindouros. 

Agostinho Bairos. 

Gripes em Sâe Miguel 
Os serviços de urgêneia dos 
hospitais e ceritros de saüde de Sâo 
Miguel registaram uma grande 
afluência devido às gripes. A gripe 
chegou em força no mês de Janeiro. 
Essa foi uma altura dificil para 
familias inteiras que ficaram 
doente. Algumas gripes 
complicadas degeneraram mesmo 
em pneumonia. Um grande 
nümero de farmâcias esgotou os 
seus stocks de medicamentos e 
algumas nunca facturaram tanto 
dinheiro. Actualmente tudo parece 
entretanto estar a voltar ao normal. 
O Hospital do Divino Espirito 
Santo ficou sem mâos a medir corn 

os doentes que acorreram ao 
serviço de urgêneia apresentando 
sintomas do virus da gripe durante 
todo o mês de Janeiro e inicio de 
Fevereiro. 
A maioria das complicaçôes que 
surgirara no novo hospital 
deveram-se às pneumonias, 
problemas de origem respiratôria, 
bronquites, e doenças pulmonares 
crônicas obstrutivas. 
"E os doentes idosos sâo os que 
mais sofrem. Houve uma 
mortalidade elevada em relaçâo aos 
idosos", declarou Humberto Costa, 
o director do serviço de urgêneia 
deste hospital. 

Quase triuta mil açorianos 

vîvem do Reudimeuto Minimo 
Cerca de 30 mil açorianos estâo 
abrangidos pelo Rendimento Minimo 
Garantido. Sâo os dados estatisticos 
mais recentes. Vinte e oito mil e 26 
açorianos (28. 026) estavam 
abrangidos - em Janeiro deste ano - 
pelo Rendimento Minimo Garantido, 
o que corresponde a oito mil e trinta 
e quatro (8. 034) familias. O maior 
nümero de familias abrangidas pelo 
RMG estâ nas ilha de S. Miguel (5 
227), seguindo-se a Terceira ( 1676); S. 
Jorge (308); Graciosa (225); Santa 
Maria (183); Pico (173); Faial (157); 
Flores (79); Corvo (4) e com 
residência temporâria fora dos 
Açores (2). Dos agregados familiares 
abrangidas pelo RMG, 16% sâo 
familias monoparentais - mâe-filhos 

(48) e/ou pai/filhos (1217). O nümero 
médio de pessoas por cada familia 
beneficiâria era - em Janeiro de 2000 
- o seguinte, por ilha: S. Miguel e Pico 
quatro pessoas e nas restantes ilhas 
très pessoas. Os dados estatisticos 
revelam também os seguintes 
nümeros sobre a percentagem de 
beneficiârios por grupos etârios, 
relativamente ao total de 
beneficiârios do RMG: corn 18 anos 
ou menos de 18 anos (50, 82%); entre 
19 e 24 anos (5,93%); entre 25 e 34 
anos (12,62%); entre 35 e 44 anos 
(13,18%); entre 45 e 54 anos (7,11%); 
entre 55 e 64 anos (5,72%) e corn 65 ou 
mais de 65 anos (4,62%). Do nümero 
total de beneficiârios, 11,1 % sâo 
homens e 11, 9% sâo mulheres. 
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Mi'tologia Humorfstica 
Atlântida 

Continuaçâo ediçâo anterior 

Fechando os olhos por momentos, 
influenciado pela leitura de Donnelly, 
O meu subconsciente levou-me a viajar 
pelo passado!... Maravilhosa e eficiente 
esta mâquina de deslocaçâo do 
pensamento, que podemos controlar a 
nosso belo prazer, quer em viagens pela 
antiguidade ou pelo future, acedeu de 
pronto ao meu comando! Nâo quis 
deter-me na Atenas de Platâo e assistir 
à derrocada do Filôsofo pela inveja e 
mesquinhez do seu discipulo, 
preferindo antes parar no local que me 
propusera visitar - A Atlântida. 
Quem sabe se corn um ligeiro golpe de 
sorte, séria possivel para mim 
descobrir como nos dois lados do 
Atlântico teriam encetado a construçào 
das pirâmides simultaneamente?... 
Talvez... Na vida muitas coisas 
dependem de golpes de sorte quando a 
vontade é persistente! 
Escolhi para aportagem a plataforma 
de um dos seus grandes templos, onde 
no momento estava em progresse uma 
conferência de extraordinâria 
importância. 
Os dez Reis (*) a governarem aquela 
terra podereosa envolta em lendas e 
mistério, que até ao momento fora o 
berço da cultura Humana, e os quais 
eram os herdeiros e descendentes de 
«Poséidon», seu fundador, haviam 
tornado conhecimento de que o solo 
que pisavam, iria afundar-se em breve, 
levando consigo todo o creme da 
Civilizaçâo. 

Reunidos, tinham estabelecido aquele 
convênio, para decidir as graves 
medidas a tomar, antes que sobre eles 
se abatesse a catâstrofe eminente. 
Os sacerdotes e pontifices daquela 
religiâo que adorava o Sol, fazia 
sacrificios de flores, embalsamava os 
seus mortes, para os preservar para 
uma vida futura, depositando ainda os 
seus falecidos monarcas em elaboradas 
e monumentais pirâmides - haviam 
revelado aos monarcas o 
descontentamento de Zeus contra as 
iniquidades da raça escolhida, que 
vinha a cair na devassidâo. 
O povo que outrera vivera apenas para 
selecionar e improvisar a botânica, 
para descobrir e compor os minerais, 
domesticar os animais, inventar os 
meios de comunicaçâo através de um 
alfabeto, computar os movimentos da 
Terra e dos outres Astros, criar as 
moedas e instrumentes musicais e 
encetar a navegaçâo - saturados jâ dos 
seus inùmeros afazeres benemerentes, 
vinham a entregar-se a toda a sorte de 
depravaçôes, fugindo da pureza inicial 
daquele Eden ou Olimpo - segundo o 
povo Semitico ou Helénico! 
Dessa reuniâo memorâvel, entre os 
dirigentes da Atlântida e os seus 
sacerdotes, ficara estabelecido: 
- Primeiro, entrarem em contacte corn 
Hércules, para este ir transportar umas 
quantas pirâmides, a serem 
distribuidas pelos dois lados do 
Atlântico, nomeadamente no Egipto, 
na regiâo do Mediterrâneo, (que eles 

nâo consideravam um mar e sim um 
porto interior para além do estreito de 
Gibraltar) e no México, (na América 
Central) e ainda no Peru (na América 
do Sul). 
Segundo: - Enviar para cada um desses 
lugares, um homem erudito, (de pele e 
barba branca), conforme séria 
mencionado milénios mais tarde, nas 
crônicas trasmitidas oralmente, corn a 
suma dos conhecimentos cientificos e 
religiosos da raça Atlantiana. (O que 
nos hoje muito eficientemente 
chamariamos de um catâlogo corn 
instruçôes). 
Os reis e sacerdotes haviam chegado à 
conclusâo que a area de Noé nâo séria 
suficiente para salvaguardar todos os 
conhecimentos e propagar nessas e 
noutras paragens distantes, os 
costumes do povo condenado ao 
exterminio pelo Dilùvio. 
Hércules, (um filho bastardo de Zeus), 
havia acabado jâ os seus «doze 
trabalhos», que lhe haviam sido 
impostos por seu primo Erystheus, 
como penitência por haver morto a 
mulher e os filhos, (tudo debaixo da 
influência de um mau olhado de Hera, 
a ciumenta esposa de seu pai), 
encontrava-se livre de momento, 
acedendo de bom agrado ao 
trabalhinho dos Atlantianos, o que de 
certo modo ia contrariar a vontade do 
pai, o velho Zeus, empenhado na 
destruiçâo compléta daquela raça, que 
pretendia iliminar sem deixar vestigios. 
Pondo às costas a grande pirâmide de 
Queope, Hércules abalou na sua 
Jornada para o Egipto. 
Como sempre, fui curioso segui-lhe na 
peugada, tendo de mexer bem os pés 
para o poder acompanhar!... o que, 
acreditem, nâo tivera a minha mâquina 
do pensamento, nâo séria fâcil! 
Os nativos que se encontravam por ali, 
olharam surpreendidos para o «Titâ» e 
a sua enorme e estranha encomenda, 
que nâo sabiam o que era. 
- Nâo fiquem para ai embasbacados, 
gritou-lhes o gigante - varram essa 
areia e façam uma base plana, para 
assentar este monstro que pesa como 
raio! 
Amedrontados corn aquele vozeirâo, 
que rolava das alturas como um trovâo, 
os pobres diabos, corn vassouras (**), 
mâos e pés, em breve tinham a areia 
planada, onde Hércules, corn um 
suspiro de alivio, cuidadosamente 
poisou a "Grande Pirâmide", como 
ficaria a ser conhecida, depois do que 
foi revirar num saco que lhe pendia do 
ombro, até encontrar uma "Load 
Stone" (pedra magnética), pela quai 
esteve a acertar os ângulos daquele 
colosso de pedra, em ordem a orientâ- 
los pelos Pontos Cardeais, — uma das 
especificaçôes dos sacerdotes 
Atlantianos, que lhe haviam sido 
entregues corn o trabalho. Tudo 
devidamente alinhado! 
- Nâo toquem em nada, enquanto vou 

buscar o resto da encomenda, disse o 
gigante aos boqueabertos habitantes 
do Nilo, que olhavam espantados para 
aquela impressionante montanha de 
pedra, terminada em bico. 
- Para que serve esta coisa, quiseram 
saber alguns dos mais curiosos? 
- Para enterrar os vossos reis, claro!... 
Respondeu o gigante. 
- Mas nos nâo temos reis ! Volveram os 
pobres aflitos. 
- Nâo vos inquieteis, meus bons 
amigos, respondeu Hércules em torn 
paternal; - os meus amos vào mandar- 
vos um, juntamente corn as instruçôes, 
o quai iniciarâ as vossas famosas 
dinastias «Faraônicas»! 
Senti pena dos pobres indigenas em 
quem as interrogaçôes pareciam 
fervilhar, sem que o homem da 
«companhia de transportes» parecesse 
disposto a ilucidâ-los. 
- Por agora é tudo, cortou o gigante; 
desculpem mas nâo posso perder mais 
tempo corn conversas!... O dia é curto 
a «tempestade» aproxima-se e tenho 
muitas encomendas ainda para 
transportar. 
Dentro de meia hora (mais ou menos), 
pois nâo havia por ali nada para medir 
o tempo, nem tâo pouco, essa gente 
primitiva, sabia que as horas podiam 
ser medidas, Hércules estava de volta, 
corn mais duas pirâmides, uma 
debaixo de cada braço e pendente do 
saco das costas, um monstro de pedra 
corn corpo de leâo e cabeça de mulher, 
que faria a sua entrada na Histôria com 
o nome enigmâtico de Esfinge, 
bastante apropriado segundo a 
significaçâo que lhe iria ser atribuida e 
cujo propôsito se destinaria a 
estabelecer a confusâo nas mentes 
eruditas dos arqueôlogos do futuro! 
O gigante dispôs aqueles pesados 
brinquedos em ordem geométrica, 
proximo da grande Queope, depois do 
que esfregou as mâos, com visivel 
contentamento, por deixar aquelas 
areias escaldantes. 
Enquanto se afastava, monologando 
alto para os seus botôes, o irrascivel 
Hércules deixou escapar a sua 
desaprovaçâo pelo local seleccionado - 
«com tantos lugares apraziveis, nâo 
compreendo porque os Atlantianos 
haviam de escolher este deserto 
inospitâvel, para começarem uma 
civilizaçâo»... Séria por causa do 
Nilo?... Quem sabe, eles deviam ter lâ 
as suas ideias a esse respeito - nâo fosse 
aquele um rio sagradol... 
Como a tarde estivesse a declinar, os 
indigenas procurando a sombra 
providencial, projectada por aquelas 
estranhas construçôes, aproveitaram 
para se entregarem a uma soneca 
regalada. 

Continua na prôxima ediçâo 

Bispo dos Açores 
no Corvo 

“Estar no Corvo é estar no Paraiso", 
afirma o Bispo dos Açores que se 
encontra na mais pequena ilha do 
arquipélago por uns dias a substituir 
o padre local, que teve de se ausentar 
por motivos de saùde. "Aqui, sinto- 
me como se estivesse em comunhâo 
com a eternidade, com a vida, com o 
passado, com a histôria, com a 
verdade no seu estado mais puro", 
disse D. Manuel Martins. E 
acrescentou: "A verdade transparece 
na maneira como esta gente convive 
em solidariedade", salientando ainda 
estar numa terra onde nâo reza a 
histôria que tivesse ocorrido 
qualquer crime, digno desse nome, 
ou roubos. A casa pùblica onde os 
corvinos reùnem, à noite, para as 
suas conversas e discussôes de 
interesse da ilha, foi um dos locais 
pelos quais o Bispo se terâ 
apaixonado, sendo um frequentador 
diârio. E référé: "As pessoas discutem 
as coisas desta terra e tudo é familia, 

D. Manuel 
Martins, 

Bispo dos 
Açores 

tudo é caseiro e feito de porta aberta, 
tal como as casas das pessoas cujas 
portas nâo se fecham". Para D. 
Manuel Martins, o que estâ a 
observar é "o simbolo de um coraçâo 
aberto" onde toda a gente se conhece 
e se trata em familia, entreajudando- 
se quando necessârio. "Digo-lhe 
sinceramente que estou encantado! 
Existera pedacinhos na Terra que 
ainda vâo aguentando a vida com os 
coraçôes sem desencontros, sem 
inimizades", afirma para acrescentar 
que a vida na ilha do Corvo, quando 
comparado com muitas partes do 
nosso mundo, é muito especial. E 
acentua: "É uma graça de Deus 
poder estar uns dias aqui, numa terra 
como esta". 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 
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Xanana defende nartngnês em Timor 
"Sàx> todos portugueses, nâo é? E botn, parque s6 falo 

português agora.”. A pergunta e a resposta de Xanana 
Gusmâo eram dirigidas aosjomaJistas e iniciavam uma 

declaraçàa sobre o apoio "exclusivo e total” a Portugal em 
matéria de educaçâo. Mas, Sérgio Vieira de MelIOf o ultimo 

a encontrar-se corn Jorge Sampaio, reh-eou os ânimos ao 
afirmar que a escolha da lingua oBcial em Timor tem de ter 

em conta as ”expectativas” dosjovens, que nasceram e 
estudaram nestes ûltimos 25 anos 

Xanana Gusmâo, Jorge Sampaio e D. 
Ximenes Belo. Juntos no cemitério de 
Santa Cruz, em Dili. De costas para a 
multidâo, de Trente para a capela. O 
présidente português a abraçar os dois 
timorenses. 
Uma privacidade pedida, corn palavras 
inaudiveis, mas corn algumas lâgrimas. 
Um momento sentido de homenagem a 
todos os que tombaram em defesa da 
independência e dos seus direitos. 
Entre o silêncio que marcou esta visita, 
que estava fora do programa, D. 
Ximenes Belo relembrou como 
aconteceu o massacre de Santa Cruz. 
A ida ao cemitério foi solicitada por 
Jorge Sampaio. Como explicou depois 
Xanana Gusmâo, é diferente sentir as 
coisas no local onde tudo aconteceu e o 
Présidente português "estava realmente 
a perceber a magnitude do sentimento 
do povo maubere". Pelo menos, D. 
Ximenes Belo esforçou-se por ser fiel 
ao que lhe contaram os timorenses e 
àquilo a que assistiu quando chegou ao 
cemitério: "Vi os militares indonésios a 
tentar esconder o seu crime, tapando 
sangue corn areia. Dentro, na capela, vi 
um jovem banhado em sangue. 

exangue, que me pediu pâo e âgua. 
Dei-lhe a extrema-unçâo. Morreu 
pouco tempo depois." Quanto aos 
corpos das vitimas, acrescentou, nâo 
estâo em Santa Cruz, "foram deitados 
em valas comuns ou jogados ao mar". 
Antes da visita ao cemitério de Santa 
Cruz, o Chefe de Estado esteve na 
antiga escola técnica de Becora, onde 
estâo instaladas parte das tropas 
portuguesas. Dirigindo-se aos cerca de 
cem militares présentes, Sampaio 
sublinhou que "esta missâo tem um 
significado muito especial", até porque, 
acrescentou, "das vossas capacidades e 
do modo como a souberem cumprir 
dépende, em boa medida, o futuro das 
relaçôes entre Timor e Portugal. Estou 
certo que todos saberâo ser dignos 
dessa responsabilidade". 
Timorenses e portugueses têm os olhos 
postos na missâo dos tropas nacionais, 
as expectativas sâo évidentes, quanto 
mais nâo seja porque existe uma 
"relaçâo especial de afecto que une os 
portugueses e os timorenses, 
construida nos anos dificeis da luta 
contra a repressâo e ocupaçâo". Os 
militares portugueses, lembrou Jorge 

Sampaio, "têm obrigaçâo de respeitar 
os timorenses e de os defender". 
A mensagem de respeito pelo povo 
maubere voltou a marcar o discurso do 
Présidente da Repüblica português na 
inauguraçâo da Avenida de Portugal. 
"Os anos passaram e, hoje, a nossa 
amizade nâo tem complexes, nem tem 
relaçôes de dominio. E isto é que 
importa ressalvar", sublinhou. 
Jâ da parte da manhâ, na casa do 
administrador apostôlico de Dili, D. 
Ximenes Belo, Jorge Sampaio - 
respondendo de alguma forma à 
homilia de D. Ximenes do dia anterior, 
que relembrava o papel "colonizador" 
de Portugal -, fez questâo de voltar a 
afirmar que "Portugal nâo deseja nada 
de Timor. Os tempos antigos sâo 
tempos antigos, que uma luta pela 
libertaçâo definitivamente afastou". 
Actualmente, acrescentou o Présidente 
português, "o que temos é amizade e 
desejo de relaçôes de cooperaçâo 
frutuosas para um novo pais". E para 
este novo pais, os desejos sâo que 

consiga "romper com as dificuldades e 
consiga dar a todos os seus filhos a 
justiça, desenvolvimento e saùde por 
que tanto lutaram". Corn a residência 
de D. Ximenes destruida como pano de 
fundo, Jorge Sampaio lembrou a 
importância de transmitir estas 
mensagens ao mundo, porque "todos 
temos a convicçâo que aquilo que a 
comunidade internacional tem hoje é 
que responder a um novo desafio 
igualmente dificil, que requer 
empenhamento, afectaçâo de recursos, 
modéstia e organizaçâo". No final, o 
Présidente português pediu que, "para 
além do que possam ser as diferentes 
perspectivas, a UNTAET resolva corn 
eficâcia e determinaçâo aquilo que é a 
expectativa de milhôes e milhôes de 
pessoas da comunidade internacional, 
no que respeita à reconstruçâo da vida 
timorense". Mas para que tudo isto 
aconteça, é preciso "muita afectividade, 
austeridade de comportamentos e de 
muita eficâcia" e também que os parses 
doadores correspondam âs 
expectativas, algo "absolutamente 
crucial para poder haver 
disponibilidade dos programas". 

Parlamento aplica pesadas 
munas à CDU de Helmut Kehl 

A Uniâo Democrata Cristâ da Alemanha (CDU) vai 
receber menos 41,3 milhôes de marcos de subsidies 
do Estado, devido a irregularidades no relatôrio e 
contas de 1998 apresentado ao parlamento Federal. 
A decisâo foi anunciada em conferência de 
imprensa, em Berlim, pelo présidente do Hemiciclo, 
Wolfgang Thierse, que disse nâo ter "margem de 
manobra" para evitar a pesada muita contra o 
partido conservador, devido às 
severas prescriçôes da lei que 
régula o financiamento das 
organizaçôes politicas alemâs. 
Segundo Thierse, um politico 
social-democrata, a CDU terâ de 
devolver os 4,13 milhôes de 
contos, que reverterâo a favor 
dos outres partidos corn assento 
parlamentar, porque nâo 
declarou no relatôrio e contas 
de 1998 189 milhôes de marcos 
(cerca de 1,8 milhôes de contos) 
do patrimônio da sua 

organizaçâo regional de Hessen que estavam num 
banco da Suiça. A soma corresponde às verbas 
recebidas pela CDU em donatives e quotas dos seus 
640 mil militantes, em 1999. Sô os subsidies 
referentes aos votes que a CDU obteve em eleiçôes 
nacionais e regionais, no valor de 35 milhôes de 
marcos (cerca de 3,5 milhôes de contos) nâo estâo 
sujettes a sançôes. 

A CDU poderâ recorrer da 
decisâo do présidente do 
Bundestag para o Supremo 
Tribunal Administrative, mas 
até decisâo em contrario as 
sançôes decididas pelo 
Parlamento Federal têm de ser 
aplicadas. Thierse negou que as 
sançôes à CDU correspondam 
a uma crise do sistema politico 
na Alemanha, afirmando que 
"sô haveria crise se nâo 
respeitâssemos as regras do 
estado de Direito". 

Tribunal britânico 
ordena divulgar 
relatôrio medico 
de Pinochet 
o Supremo Tribunal de Londres ordenou a 
divulgaçâo do relatôrio médico sobre Augusto 
Pinochet e declarou "errada" a decisâo de nâo o 
tornar püblico tomada pelo titular do Interior 
britânico. O colectivo de très magistrados 
considerou que o ministre Jack Straw de facto 
"errou" ao nâo ter anuido na publicaçâo do 
documento, avançando para uma decisâo 
baseada na alegada incapacidade fisica do 
antigo ditador chileno para depor perante a 
justiça. No entender dos juizes, Jack Straw 
deveria ter disponibilizado o relatôrio médico 
aos représentantes legais dos paises que 
reclamam a extradiçâo para Espanha do 
senador vitalicio de 84 anos de idade, acusado 
de crimes contra a Humanidade. 
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a menina sucesso 
Esta na moda e nao hâ nada a fazer. Carinha bonita de menina, 
corpo bem feito e talhado à maneira, correspondente à época e à 
mûsica que os mais jovens consomem, eis a Britney Spears, que 
pôe a cabeça-à-roda às meninas ( e certos meninos...), que nâo 
gosta nem de ouvir falar em implantes aos sieos, nâo gosta de 
conviver corn rapaziada mais velha e, continua a mandar E-Mails 
ao Principe William, o principe dos sens sonhos (e de "milhentas" 
mais!). Depois do êxito "Hit Me Baby One More Time", o que 
vira a seguir? 
Além do Principe William, Spears adora o Brad Pitt, dizendo 
toda enlevada de William: He's so sweet! E, de Brad Pitt: He's 
soooo sexy! 
Britney Spears ganhou o American Music Award-99, para a itoya 
e favorita artista poprock, batendo aos pontos e sem remissâo, a 
Jennifer Lopez. 
Aos 18 anos, tern o mundo aos pés. Terâ ela "pés" para tanto? 

RUI FURTADO 
produto local om marcha 
O jovem RUI FURTADO, autor, compositor e intérprete, lançou o 
seu primeiro trabalho gravado na Editora Soul Records, de Hamilton. 
Este trabalho tern por titulo genérico, "Aonde estàs", tern composiçôes 
do prôprio Rui Furtado e, ainda, de Vic Barreira, David Miranda e 
Luis Marcelino. A produçâo e os arranjos sâo do müsico e compositor 
Vic (Victor) Barreira, e tern colaboraçâo de Larry Melo, Paula de 

Melo, Paul e Trish Ferreira, Fernando Medeiros, David 
Miranda e Brian Ferreira, 

Este trabalho de 
Rui Furtado està 
bem concebido e 
conseguido (Rui 
jâ nos tinha dado 
um "cheirinho" 
das suas 
potenciahdades 
no Festival da 
Cançâo CIRV-fm, 
integrado no 
Quarteto Duo Ao 
(^adrado), por 
isso o êxito 
alcançado nâo 
causa admiraçâo. 
Parabéns ao RUI 
FURTADO e ao 
produtor VIC 
BARREIRA, por 
este "Aonde 
estàs", jâ ao 
dispôr do pùblico 
nas casas da 
especialidade. 

Chegar, ver e vencer 

As Girls & Boys Bands estfio na moda em FortugaL Nos ültimos anos 
nasceram (e morreram) vâiias. A âltima das quais temos conhedmento, é a 
Banda SANTA CLAUS, constitulda por duas bonitas rtq)arigas e dois 
simpâücos nq>azes, portante, uma mîstura gradosa de vozes, que dâo corpo 
ao quarteto de Dance Music, que chegou e nqddamente conquistou o 
mercado do gdiero. 
Foi o que normalmente rptulamos de "chegar, ver e vencer"! 
O mais curioso da questâo é que o nome de SANTA CLAUS, nasce 
exactamente do nome da Editera, também nova e re&escante, como o 
prôprio qurtete. Este Verâo -Santa Claus "cheira" a Invemo, Natal...-, a 
Banda SANTA CLAUS nâo vai ter muite descanso pelas festas e romarias 
da nossa terra. Sem esquecer, claro, o circuite da diàspora... 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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de José Malhoa 

Ana Malhoa, Roberto Leal e José Malhoa, um trio de respeito 

O romântico JOSÉ MALHOA 
troiixe consigo no ano 2000, o sen 
ûltimo àlbum intitulado "Sonhos 
de Verâo" onde estâo inseridos 
bonites temas românticos como 
"Salomé", Terdoa-me", "Amar" 
e temas de homenagem aos 
Açores, "Açoriana Cativa" e 
"Flores do Mar". 
Um CD/Casseete para ter em 
casa ou no carro. Agradâvel ao 
ouvido e ao espirito em 
qualquer momento, em 
qualquer situaçâo. 
Aliàs, José Malhoa, sempre 
habituou os seus fiéis 
simpatizantes a cantigas cheias de amor, temura e ritmo. Uma caracteristica de raiz que o acompanha 
e...acompanharâ! José Malhoa, sempre em boa forma, sempre romântico. 

"AÇORIANA CATIVA" 
"SONHOS DE VERAO" 

Charles M. Schulz, o criador dos 
"Peanuts", morreu sâbado, 
corn 77 anos, disse fonte 

familiar. Schulz, que tinha um cancro 
no côlon e em Novembre passade 
sofreu pequenas paragens cardiacas 
durante uma operaçâo de urgência 
aos intestines, morreu na noite de 
sâbado, durante o sono, informou o 
filho, Craig Schulz. A banda 
desenhada "Peanuts", que fez as 
delicias de varias geraçôes corn as 
aventuras e desventuras de Charlie 
Brown, dos seus amigos e do câo 
Snoopy, apareceu em Outubro de 
1950. Pouco depois de ter sido 
operado, em Novembre ultimo, 
Schulz anunciou o fim das histôrias 
de Charlie Brown. As aventuras do 
"puto da cabeça redonda" foram 
publicadas em mais de 2.400 jornais, 
corn milhôes de leitores em pelo 

menos 68 paises. 
A morte de Charles M. Schulz 
représenta uma "grande perda" 
porque os "Peanuts" sâo "uma das 
grandes criaçôes da Banda 
Desenhada" do século XX, 
considerou Joâo Paiva Boléo, 
comissârio da Exposiçâo da Banda 
Desenhada, actualmente na 
Gulbenkian. Charles M. Schulz - que 
foi "tâo lùcido" que conseguiu 
terminar a série 
"extraordinâria" 
dos "Peanuts" 
pouco antes de 
morrer - é "uma 
das figuras mais 
notâveis" da Banda 
Desenhada do 

século XX, referiu. A série dos 
"Peanuts", criada por Charles M. 
Schulz em 1950, é "extraordinâria" 
porque além de ter introduzido uma 
"nova forma de reflectir" da Banda 
Desenhada, consegue ser "muito 
filosôfica mas também muito 
engraçada", sublinhou ainda Joâo 
Paiva Boléo. Os personagens dos 
"Peanuts" eram ao mesmo tempo 
crianças e filôsofos, adiantou. 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

42^ por minuto para Portugal. 
Continente^ Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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Mae de Farah quer 

filha sepultada 
em Toronto 

A mâe de Farah esteve présente numa 
conferência de imprensa, no passade 
fim-de-semana, para informar que vai 
lutar para que a filha seja sepultada em 
Toronto, a cidade onde morreu, 
mesmo que tenha que lutar por este 
direito contra o seu ex-marido, em 
tribunal. Os restes mortals de Farah 
Khan foram encontrados num parque 
de Etobicoke a 7 de Dezembro passade 
e O pai, Muhammad Arsal Khan, 36 
anos, assim como a madastra, Kaneez 
Fatima, encontram-se na cadeia 
aguardando julgamento, uma vez que 
sâo acusados de terem assassinado a 
pequena Farah. Khan ficou corn a 
custôdia da filha quando se divorciou 
de Jabben no Paquistâo. 
Nâo obstante ser acusado pela morte 
da filha. Khan tem o direito de 
determinar onde quer que a filha seja 
sepultada. Embora a comunidade 
islâmica de Toronto tenha intercedido 
para que Farah fosse sepultada nesta 
cidade. Khan rejeitou o pedido 
alegando que os restes mortals da filha 
deverâo ser transportados para o 
Paquistâo para serem sepultados juntos 
dos familiares. 
Porém, Jabeen, a mâe de Farah, 25 

anos, pensa o contrârio e deslocou-se a 
Toronto para lutar por esse direito. O 
advogado de Jabeen, Khalid Baksh, 
recusou-se a discutir o que Jabeen vai 
pedir ao tribunal, adiantando apenas 
que vai entregar uma petiçâo legal, 
ainda esta semana, ao Tribunal 
Supremo de Justiça. 
A mâe de Farah adiantou apenas, 
durante a conferência de imprensa, que 
é impossivel imaginar o que uma mâe, 
que carrega um filho durante nove 
meses e o perde em tribunal quando 
este sô tem seis meses, pode estar a 
sentir ao saber que foi brutalmente 
assassinado. 
A familia paterna de Farah diz que 
Jabeen entregou a filha ao pai dando- 
Ihe todos os direitos sobre a mesma 
quando se divorciaram. 
Por outro lado, a familia materna 
informou que Jabeen nunca abdicou 
dos sens direitos. Os documentas do 
divôrcio conseguidos pelo diârio 
Toronto Star, indicam que foi dado um 
acordo a Jabeen para que entregasse a 
custôdia da filha e em troca o enxoval 
foi entregue à familia, segundo as 
tradiçôes do pais. 
Alguns membros da comunidade 
islâmica de Toronto dizem que o desejo 
de Khan em enviar os restos mortals da 
filha para o Paquistâo contradizem as 
interpretaçôes da tradiçâo islâmica 
cuja lei manda que uma pessoa seja 
sepultada no local onde morreu. 

Ministre 
Clement 
processa 

McGuinty 
por 

difamaçâo 

o ministro do ambiente do Ontario, 
Tony Clement, vai cumprir a promessa 
de processar o lider da oposiçâo do 
Ontario e do Partido Liberal desta 
provincia, Dalton McGuinty, por 
difamaçâo. Clement anunciou que jâ 
entrou corn o processo de 1,7 milhôes 
de dôlares contra McGuinty 
justificando que o lider da Oposiçâo 
cruzou os limites que sâo impostos a 
qualquer politico. Clement adiantou 
que se aceita o facto de um politico 
lutar pelo poder, mas que os 
comentârios de McGuinty em 
entrevistas para râdios e televisôes 
insinuam actividade criminosa, 
transformando em negativa a 
reputaçâo do ministro. 
O processo desencadeou-se a partir de 
uma critica que McGuinty fez a uma 
carta escrita por Clement ao présidente 
da Roger Anderson sobre o projecto 
Gan Eden. Este projecto colocaria 
cerca de 2.500 habitaçôes na ârea 
natural de Oak Ridges Moraine. 
Clement exigiu, hâ um mês, que 
McGuinty lhe pedisse desculpas por 
escrito, ao mesmo tempo que o 
ameaçava corn um processo baseado na 
lei da difamaçâo e calünia. No entanto, 
o advogado de McGuinty informou 
que as criticas do Lider politico foram 
justas, corn fundamento e que nâo teria 
motivo para pedir desculpas. 
O processo de 1,7 milhôes de dôlares 
représenta o numéro de vezes que 
McGuinty insinuou difamaçâo. Por 
cada vez, Clement pede 250 mil 
dôlares. Os pagamentos por este 
processo do ministro do ambiente 
poderâo vir a ser pagos pelos impostos 
dos contribuintes, caso Tony Clement 
perça o processo. 

Vitimas de Hepatite C 
ainda continuam à 

espera 

Os advogados que lutaram pela causa 
das vitimas de Hepatite C jâ foram 
pagos cerca de quatro milhôes de 
dôlares em indemnizaçôes, embora as 
vitimas ainda nâo tenham recebido um 
ùnico centavo do dinheiro que lhes foi 
prometido em tribunal. 
Os advogados que esperam receber 
52,5 milhôes de dôlares na totalidade, 
disseram que, praticamente, ainda sô 
deram inicio aos pagamentos que 
deviam a credores apôs terem 
trabalhado no caso durante quatro 
anos, sem terem sido pagos. No 
entanto, algumas vitimas estâo 

furiosas, uma vez que o ministro da 
saüde federal, Allan Rock, assim como 
os respectivos ministros provinciais, 
prometeu indemnizar as vitimas corn 
1,2 milhôes de dôlares hâ quase dois 
anos e até à data ainda nâo receberam 
nenhum pagamento. Enquanto as 
vitimas aguardam a ajuda prometida 
pelo governo, cerca de quarenta 
hemofilicos jâ morreram. Grande parte 
das restantes vitimas tem vindo a pagar 
pelos medicamentos e outros 
tratamentos necessârios jâ hâ dois 
anos. A révolta das vitimas nâo vai 
especificamente contra os advogados, 
jâ que compreendem que este fizeram 
cumprir a sua parte e estâo a receber o 
salârio dos justos. No entanto, nâo 
conseguem compreender como pode 
ser possivel esperar cerca de vinte e très 
meses pela ajuda que foi prometida 
pelo governo federal e que até ao 
momento nâo passa de .uma promessa 
por concretizar. 

Suspeito de morte de duas 
mulheres de Hamilton 

morre na cadeia 

O ùnico suspeito no assassinato de 
duas mulheres de Hamilton foi 
encontrado morto no passado fim-de- 
semana, numa cadeia de Toronto. 
Samuel Pirrera tinha intençôes de 
anunciar ao pûblico que era o culpado 
pelo assassinato das duas mulheres, 
informou a policia. A causa da morte 
de Sam Pirrera ainda nâo foi 
divulgada, embora os investigadores 
suspeitem de uma “overdose” de droga. 
Pirrera, 32 anos, encontrava-se 
temporariamente na cadeia de 
Toronto, East Detention Centre, 
enquanto aguadava o mandato de 
tranferêneia para Hamilton onde teria 
de comparecer em tribunal. Samuel 
Pirrera, pai de très, foi acusado de 
homicidio voluntârio o ano passado, na 
morte de Margaret Karer de 34 anos, 
mâe solteira, residente em Hamilton e 
cujo corpo foi encontrado esquartejado 
no apartamento de Samuel. O mês 
passado, a policia decidiu acusâ-lo 
também de homicidio involuntârio na 
morte da sua primeira mulher, Beverly 
Anne Davidson, em 1991. Beverly 
Davidson, que teria agora 29 anos, 
desapareceu hâ nove anos apôs ter 
terminado o relacionamento corn o 
marido. Pirrera disse aos amigos e 
familiares que Beverly, que jâ tinha 
trabalhado como striper, tinha-se 
mudado para a Califôrnia à procura de 
trabalho, corn os dois filhos do casai. 
Nunca mais ninguém ouviu falar de 
Beverly e o seu corpo nunca foi 
encontrado. A morte de Pirrera 
représenta uma terrivel tragédia para 
as familias das vitimas, assim como 
para a prôpria familia de Samuel. No 
entanto, as autoridades informaram 
que a morte de Samuel nâo coloca um 
ponto final na investigaçâo da morte de 
Beverly. As autoridades acreditam que 
o caso venha a ser resolvido. 
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0 Romance da Raposa: de volta e a cores! 
O mais conhecido livra infantil português vai ser editado tal 
quai a primeira ediçâo, ha 75 anos, corn prosa de Aquilino 

Ribeiro servida pela desenhador Benjamin Rabier. Ediçôes de O Romance da 
Raposa cuja protagonista é a 
Salta-Pocinhas - raposeta 
pintalegreta, senhora de 

muita treta - jâ sào quase 30, mas 
nenhuma como aquela primeira, pois 
além de 36 pequenos desenhos a 

A raposa de Aquilino com as cores originais 

de Rabier, tal como apareceu em 1924. 

(Aq lado) A capa de O Romance da 

Raposa nas ediçôes que seguiram. 

preto e branco, havia 16, a cores 
suaves. 
Um dia, alguém de muito bom gosto 
e muito pouca honestidade, perdeu-se 
pelos originais de Rabier - e nunca 
mais estes se viram (hoje, um original 
de Rabier vale uma pequena fortuna). 
As ediçôes seguintes tiveram de ser 
decalcadas das anteriores, 
mas nunca mais se 
publicou a cores, sô a preto 
e branco. 
No entanto, e passados 
tantos anos, uma boa 
noticia surgiu: uma 
livraria-editora de Paris, a 
Librairie Portugaise, vai 
lançar uma traduçâo de O 
Romance da Raposa, corn 
as ilustraçôes de Benjamin 

Rabier, outra vez a cores, a partir da 
ediçâo original. 
Nào esta garantido que Aquilino 
Ribeiro e o ilustrador farancês se 
tenham conhecido, mas é bem 
provâvel. 
Natural da Beira Alta, Aquilino 
Ribeiro nasceu em 1885 e faleceu em 
1963. Estudou em Lamego e em 
Viseu, e em 1901 foi para Lisboa. 
Ligou-se ao movimento republicano e 
interveio activamente na revoluçâo, 
chegando mesmo a ser preso. Fugiu 
para Paris, frequentou a Sorbonne e 
escreveu o seu primeiro livro, 
intitulado “Jardim das Tormentas” 
(1913). Regressado a Portugal depuis 
da eclosào da Grande Guerra em 
1914, exerceu a carrela de professor e 
foi conservador na Biblioteca 
Nacional até 1927, altura em que fez 
parte do Grupo da Seara Nova. 
(Seara Nova foi uma revista de 
doutrina e critica que surgiu em 1921 
como um projecto nào partidârio de 
intervençâo politica. Considerando a 
profunda crise da Repùblica e das 
instituiçôes, propôs-se reformar a 
mentalidade do povo. 
A irregularidade da sua publicaçâo 
foi dévida à postura anti-salazarista 
que adoptou, sobrevivendo mesmo 
assim quase meio século. Deste 
grupo fizeram parte, Aquilino 
Ribeiro, Raûl Brandâo, Jaime 
Cortesâo, Raul Proença, entre 
outros). 
Obrigado de novo, por razôes 
politicas, a sair do Pais, sô regressou 
definitivamente em 1932. 
E considerado um dos grandes 
prosadores da literatura portuguesa, 
quer pela variedade das suas obras, 
quer pelo modo como manejou a 
lingua. 
Um dos traços que o caracterizam é o 
aproveitamento e a criaçâo literâria 
em torno de uma temâtica social 
beirâ. Utilizou uma linguagem que ia 

Benjamin Rabier, que Aquilino 

Ribeiro quis para seu 

companheiro de livro, Joi quem 

desenhou a célébré pubUcidade 

a vaquinha do queijo. 

Dois perfis de Aquilino Ribeiro. O primeiro na Bertrand, lendo uma das suas obras. Na 

segunda, Aquilino jâ no final da vida, à entrada da biblioteca que era o seu poiso quotidiano. 

de rüstica à giria citadina, passando 
pela poesia e pelas descriçôes da 
Natureza; combinou o arcaico corn o 
moderno, empregou o nivel familiar e 
o erudito, revelando sempre uma 
prodigiosa riqueza vocabular. 
A sua vasta obra ficou também 
vincada na literatura infantil, na 
critica e na biografia, na etnografia, 
nos ensaios sobre arte e ainda em 

traduçôes. Das obras que publicou, 
merecem especial destaque. Terras do 
Demo (1919), O Malhadinhas (1922), 
Andam Faunas pelos Bosques (1926), 
O Romance da Raposa ( 1929), Cinco 
Reis de Gente ( 1948), A Casa Grande 
de Romarigâes (1957), Quando os 
Lobos Uivam ( 1959). 

A.F. 
Material de apoio: Fàcus 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRObüTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

iXimqite uniti entrevis ta corn o Matiirista Homeopata 
Aiitànio Medeiros, jd cotii muitos aims de experiêcia, 
(f ue o podcrd ({jitdar na solnçào dos sens probleinas. 
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Como 0 Alcool Afocta 
0 Cérebro do Foto 

Estudo révéla efeitos do consumo de 
bebidas alcoôlicas durante a gravidez 
Desde sempre que os medicos 
advertem para os perigos de 
ingerir bebidas alcoôlicas durante 
a gravidez. 
Mas como é que o alcool actuava 
no cérebro do feto ainda nâo se 
sabia ao certo. Agora, 
investigadores norte-americanos, 
alemâes e japoneses anunciaram 
na revista "Science" que o alcool é 
culpado pela morte celular 
abrupta, que pode provocar perda 
de massa encefâlica e até doenças 
psiquiâtricas. 
O ^cool provoca um conjunto de 
problemas graves no 
desenvolvimento cerebral do feto, 
a que os especialistas chamam 
sindrome alcoôlica fetal. Como 
é que ocorrem esses problemas? 
A équipa liderada por John Isact 
Olney, psiquiatra da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de Washington, em Saint Louis 
(EUA), descobriu, através do 
estudo de ratinhos recém- 
nascidos, que o alcool ataca 
alguns receptores nos 
neurônios, provocando 
bloqueio nuns e uma 
hiperactividade noutros. 
Esta desregulaçâo da actividade 
dos receptores nos neurônios dâ 
origem a uma aceleraçâo da morte 
celular e, como consequência, a 
uma reduçâo da massa encefâlica. 
Os ratinhos da experiência foram 
expostos ao alcool uma ünica vez, 
nas duas primeiras semanas de 
vida. Segundo os câlculos da 
équipa, esta fase do 
desenvolvimento do cérebro das 
cobaias, e os efeitos do alcool 
analisados, ocorreriam no cérebro 
de fetos humanos por volta do 
terceiro trimestre de gestaçâo e 

prolongar-se-iam durante os 
primeiros anos de vida. Niveis 
muito elevados de exposiçâo ao 
âlcool poderiam mesmo causar 
uma morte celular brutal e 
doenças do foro psiquiâtrico 
associadas à sindrome alcoôlica 
fetal e a estas anomalias na 
actividade das células. O 
farmacologista Boris Tabakoff 
afirmou, num comentârio ao 
artigo da "Science", que este estudo 
pode ser "o primeiro passo para 
conseguirmos descobrir uma 
maneira de controlar os danos", 
provavelmente corn medicamentos 
que bloqueiem o efeito do âlcool 
nos receptores dos neurônios. 

Apesar das advertências médicas, 
20 por cento das mulheres que 
ingerem âlcool continuam a fazê-lo 
apôs engravidarem, de acordo corn 
estudos estatisticos de 1995, 
realizados pelo Institute de 
Medicina dos Estados Unidos. 
Como resultado, sustenta o estudo, 
uma em cada mil crianças que 
nascem nos Estados Unidos sofrem 
de sindrome alcoôlica fetal, 
caracterizada por deficiências 
facials, atraso no desenvolvimento 
fisico e graves problemas na 
aprendizagem. 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD/ 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

DANIEL FERNANDES TEL: (416) 823-0665 

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

Adeshio de mariiuana 
ajuda deentes 

Canabinôides têm varias aplicaçôes clinicas e adesivo 

contorna "receita" de fumar a droga para aliviar dores 

É conhecido o efeito dos 
canabinôides, os agentes actives 
da marijuana, na diminuiçâo das 
dores e nâuseas causadas pela 
quimioterapia nos doentes corn 
cancro. Esses efeitos levaram a 
que seis estados norte-americanos 
(Alasca, Arizona, Califôrnia, 
Oregon, Washington e Maine) 
tenham aprovado leis de 
utilizaçào médica da marijuana. 
Na Faculdade de Farmâcia de 
Albany, no estado de Nova 
lorque, estâ agora a ser estudada 
uma técnica que, aproveitando os 
principios actives dos 
canabinôides, nâo faz depender o 
seu aproveitamento médico do 
consumo de droga. 
O novo método estâ a ser 
desenvolvido por Audra 
Stinchcomb, que se interessou 
pelo assunto depois de 1er 
relatôrios sobre os efeitos 
positives da marijuana. 
Esses relatôrios salientavam, no 
entante, que o fumo da marijuana 
é ainda mais tôxico que o do 
tabaco. E a aproximaçâo que 
propôs baseia-se num dos 
métodos utilizados pelas pessoas 
que querem deixar de fumar: a 
utilizaçào de adesivos 
impregnados corn nicotina, que é 
absorvida pela pele. Na 
investigaçào, patrocinada pela 
Sociedade Americana de Cancro, 
de Nova lorque e Nova Jérsia, os 
canabinôides nâo sâo extraidos 
da marijuana, mas sim 
produzidos por sintese em 
laboratôrio. "Hâ tanta marijuana 
nestes adesivos como hâ tabaco 
nos adesivos de nicotina", afirma 
Eric Voth, présidente do 

International Drug Strategy 
Institute, uma organizaçâo que 
estuda a utilizaçào das drogas. 
"Apoio completamente a 
investigaçào para um novo 
medicamento, mas nâo suporto a 
ideia de ter que se fumar erva 
para fins medicinais", disse. 
Para além de aliviar a nâusea e os 
vômitos nos doentes submetidos a 
quimioterapia, os canabinôides 
ajudam a restaurar o apetite aos 
doentes corn sida, aliviam as 
dores crônicas provocadas pela 
artrite e doenças degenerativas do 
sistema nervoso, reduzem os 
espasmos aos doentes corn 
esclerose mültipla e baixam a 
pressào intra-ocular associada ao 
glaucoma. 
Paralelamente ao desenvol- 
vimento dos adesivos corn 
canabinôides, Audra Stinchcomb 
estuda também a utilizaçào de 
adesivos para a administraçâo de 
derivados de naltrexone, um 
quimico que bloqueia os efeitos 
dos opiâceos, especialmente da 
heroina, e do âlcool sobre o 
cérebro. Para o naltrexone ser 
absorvido pela pele tem de ser 
convertido num derivado 
sintético ou prodroga 
(buprénorphine e 3-Alkyl-ester) 
que, depois de entrar na 
circulaçào sanguinea, retoma a 
composiçâo do produto original. 
Ainda nâo hâ data prevista para 
as primeiras experiências corn 
doentes. Mas é grande a pressào 
dos meios médicos e estatais, que 
vêem no adesivo uma forma de 
utilizaçào médica dos 
canabinôides sem promover o 
consumo de marijuana. 

mofuim. 
^ Jà chegaram os novos 

modelas de Outono e 

If- Inverno em pronto-a vestir 

^ e caiçado para toda a 

^ familia. ^ Temos multos 
ilr atoalhados para a sua 

casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

^ Qualidade, baixos preços 

763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
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E se 0 gelo da 
Antàrctida derretesseP 

Peritos garantem que o mar 
subiria 90 centimetros num século 

e afastam cenàrio de catâstrofe 

O nîvel do mar vai mesmo subir algumas dezenas 
de centimetros ao longo do proximo século, mas 
isso nào sera catastrôfico. 
A previsâo tem a chancela dos investigadores 
australianos da Comissào Intergovernamental para 
as Mudanças Climâticas (CIMC), um corpo 
cientifico que, no âmbito das Naçôes Unidas, tem 
por missâo recolher e analisar todos os dados 
relevantes relatives ao clima, traçar os cenârios de 
mudança que se anunciam a longo prazo e 
aconselhar a ONU quanto a medidas a tomar. 
Mesmo que derretesse o gelo da Antârctida, o nivel 
dos oceanos apenas aumentaria 90 centimetros em 
cada século, afirmou Garth Paltridge, do Centro de 
Investigaçâo Cooperativa da Antârctida, em 
Horbart, na ilha australiana de Tasmânia. 
O cientista afirmou estar preocupado "porque as 
pessoas vivem assustadas por uma catâstrofe que 
nunca ocorrerâ". 
E sublinhou que, no pior dos casos, se o gelo da 
Antârctida derretesse, os oceanos subiriam apenas 
uns centimetros. 
O investigador reconheceu, no entanto, que "as 

consequências podem chegar a ser graves", jâ que 
"as âguas poderiam subir, num século, 90 
centimetros", o que "séria fatal para os arrozais e 
para os cultivos que estào ao nivel do mar, mas nào 
séria o fim do mundo". 
A semelhança do que jâ aconteceu corn outras 
provisoes da CIMC, também esta deverâ enfrentar 
o cepticismo de outros cientistas, dado que os 
modelos de previsâo utilizados estâo longe da 
complexidade necessâria a uma aproximaçâo 
compléta à realidade. 

NASA iniciou 
cartografîa 
tridimensional 
da Terra 
Mapas pormenorizados obtidos na missâo do 
"Endeavour" sâo 30 vezes superiores aos actuais, 
mas terâo acesso reservado. 

A tripulaçâo do vaivém espacial americano 
Endeavour colocou sem contratempos a antena 
gigante de radar, corn 60 metros de 
comprimento, que vai utilizar na actual missâo 
no espaço, de 11 dias, destinada a obter os 
mapas digitais em très dimensôes mais 
pormenorizados da histôria da cartografia da 
Terra. A nave estâ numa ôrbita a 235 
quilômetros de altitude, numa posiçâo 
praticamente invertida, para que os emissores 
de radar colocados no seu porâo e na antena 
exterior fiquem constantemente orientados para 
a superficie do planeta. 
Esta missâo, que deverâ prolongar-se até ao dia 
22, visa obter mapas em très dimensôes de 
grande exactidâo da maior parte da Terra, 
desde o Sul da Gronelândia até ao Norte da 
Antârctida, 30 vezes mais precisos do que os 
actuais, graças à técnica de interferometria de 
radar, em que as duas antenas "varrem" a 
superficie do planeta como se fossem dois olhos, 
corn capacidade para distinguir as variantes do 
terreno numa imagem estereoscôpica. 

CHB'ROin 
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C HEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros às melhores condiçôes de 
finandamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cîdade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail; westyork@idirect.com Toronto, Xslî (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Muita agitaçâo por causa de um 
parente que resolve dedicar-se a um 
profissào nâo-convencional. 
Empenhe-se em manter o clima de 
harmonia e procure ficar longe de 
discussôes sem sentido. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Compre flores e doces como uma 
oferta de paz. Voce ainda nâo tem 
todos os detalhes da histôria - até la 
mantenha-se neutro. Pessoas de 
Peixes e Virgem terâo papel 
importante neste momento. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Você ouvirâ: "Chegou bem na hora!' 
E você vai perguntar-se: "Que hora 
era essa?" Se você conseguir obter 
uma resposta direta, esta melhor do 
que a maioria. Hà um nativo de 
Capricôrnio no cenàrio. 

CAR.ANGUEJ0 
21/6 a 21/7 

MÉHW 

Você pode até estar bem perto de 
casa, mas as lembranças e a 
saudade persistem. Comunique-se, 
deixe que os outros conheçam os 
seus sentimentos. Pessoas de 
Carneiro e Balança têm papel 
importante neste assunto. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r 

Recomece, imprima o seu estilo, nâo 
siga os demais. Busqué 
esclarecimentos, você conquista 
aliados na sua luta contra a 
ignorância. O papel de liderança 
sera colocado nas suas mâos. Aceite! 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Surgirâo questôes relacionadas 
corn esforços cooperativos, 
parcerias e casamento. Alguém 
quer ser pago sem ter feito nada. 
Deixe bem claro: "Eu vou 
manter-me firme e nâo cederei." 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

As actividades sociais estâo em alta, 
a fase lunar coloca o casamento em 
evidência. Trate corn ternura os 
sentimentos de um nativo de 
Carneiro. Popularidade em alta. Hâ 
um nativo de sagitârio na cena. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Você vai parar de construir para 
promover uma transformaçâo 
profunda. Esteja atento a design e 
arquitetura. O seu espirito 
combativo sera mostrado. Hâ um 
nativo de Touro no cenârio. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

As pessoas confiam em você 
quando precisam de alteraçôes 
râpidas, palavras escritas, histôrias 
românticas. Nativos de Gémeos e 
Virgem terâo papel de destaque. Hâ 
uma recompensa a caminho. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Você pode nâo querer estar 
envolvido, mas estâ. E muito mais 
do que pensa. Em primeiro lugar, 
o tumulto familiar nâo deveria ter 
ocorrido. Você serâ convocado a 
promover a paz. 

AQUÀRIO Você fez bem em esperar. Aqueles 
21/1 a 19/2 qyg colocaram dûvidas na sua mente 

estâo corn inveja. Ouça o seu coraçâo, 
assim como a sua voz interior. Se 
possivel, vâ para um lugarcalmo, 
corn muito verde e âgua. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Ënfase em investimentos e poder de 
ganho. Você encontra os dados 
perdidos e compreende o que deve 
ser feito - entâo, faça-o! Pessoas de 
Caranguejo e Capricôrnio 
desempenham papel de liderança. 

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

PALAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTAIS; 
l~Critica;fruto da iimeira. 
2-Renque;ora;contr.de se- 
nhor.3-Bastaî;abrev.de Jo- 
sé;nota musical.4-Botequi®; 
escavaçSo.5-Culpadas;antl- 
ga moeda brasileira de pra- 
ta.6-Indivlduo muito rico; 
arma branca.7-Âctuo;ralhar. 
8-Individuo que vende ob- 
jectes usadosjpaiio de ar- 
rds.9-Aversâo;parelha.10- 
Vazla;laço(inv.);faase.11- 
Enguia;seroelhante;grande 
quantidade.12-Recuaram;pa- 
red e, 

Î-Prof issâo ; laço ; apron ta. 2-De-«3pida ; escanhoa ; he roina f ran- 
cesa.3-Igualdade em farmdcia;ébrio;conjunçâo.4~Casarâo. 
5-Seguir;vaguear.6-Ente;poeira;o sono dos bébés;nota mu- 
sical. 7-GuTt!e;adv. de lugar;simb.f£sico da imldade electro- 
laagnëtica ;pron.pessoa 1.8-Tornar azotado. 9-De.sviaram. 10- 
Vogai(pl. ) ;respeitar;.simb.qulm.do rute'uio. 11-Contr .de 
maior;norce de letra(pl.);preposiçao.12-Medida agrdria 
(pl.);brlsa;variedade de maçd. 
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SAUDE EM SUA CASA 

(KLO DÛ VIDA Oestudo sistemâtico do ciclo 
da vida começou no 
principio do século vinte 
com O trabalho do médico 

de Viena Sigmund Freud que, em 1915, 
publicou a sua teoria das fases de 
desenvolvimento humano. Freud deu 
extrema importância às forças 
interiores da mente, aos instintos, ao 
subconsciente recalcado e escondido, 
mas capaz de influenciar a 
personalidade e o comportamento. 
Para ele, o comportamento da criança 
no progresso do seu desenvolvimento, 
desde o nascimento até à idade de 
maturidade, era determinado pelas 
forças interiores da energia sexual. 
Dividiu o desenvolvimento da criança 
em fases, consoante a ârea do corpo 
onde se exerciam as forças erôticas. 
Primeiro a boca, a fase oral, desde o 
nascimento ao ano e meio; depois o 
anus, a fase anal, até à idade de très 
anos; a seguir o falo, a fase genital, até 
à idade dos cinco anos; finalmente um 
periodo de latência, corn diminuiçâo 
do instinto e interesse sexual, desde os 
cinco anos até à puberdade. Freud 
pensava que os problemas de 
comportamento, personalidade e as 
neuroses, estavam relacionadas corn 
problemas na satisfaçâo e resoluçâo 
dessas forças erôticas, que ficavam 
recalcadas no subconsciente, mas eram 
capazes de causar distürbios na mente 
e na consciência. As teorias de Freud 
dominaram a psiquiatria por cerca de 
meio século e ainda hoje existem 
psicoterapeutas freudianos, os 
psicoanalistas. 
Cari Jung foi o primeiro psiquiatra que 
deu importância aos factores externos 
na formaçâo da personalidade e 
adaptaçâo emocional. Ao contrârio de 
Freud, para ele nâo eram tanto os 
instintos recalcados, mas as 
experiências passadas, adormecidas 
no subconsciente, que influenciavam o 
comportamento mental. Depois, 
muitos outros estudiosos apareceram 
que deram uma maior importância aos 
factores do ambiente, sobretudo às 
relaçôes familiares, interpessoais, e 
sociais, no desenvolvimento mental e 
no comportamento e estabilidade 
emocional do ser humano. 
Foi assim que ao longo do ultimo 
século evoluiu o conhecimento da 
psicologia Humana e se estudou o ciclo 
da vida. As ideias e conceitos 
mudaram. Factores que pareciam 
importantes, quase exclusivos, 
deixaram de o ser, e outros de que nâo 
se suspeitava passaram a ser 
considerados de importância 
fundamental. Contudo, o estudo e 
conhecimento do ciclo da vida, desde 
a nascença até à morte, é essencial para 

a compreensâo das complexidades do 
comportamento humano, e sô corn esta 
compreensâo é possivel prévenir e 
tratar as dificuldades emocionais. 
O ciclo começa corn o nascimento 
duma vida, mas ainda antes desse 
corpo abrir os olhos e ver a luz do dia, 
jâ ela pode estar marcada por factores 
herdados dos pais, capazes nâo sô de 
criar virtudes, mas também de criar 
defeitos e problemas durante o ciclo. 
Nâo sô a aparência, a formosura e a 
fealdade, podem ser genéticas, 
herdadas dos pais, mas também 
algumas doenças fisicas e mentais 
podem estar nos côdigos dos genes e 
aparecerem quando chegar o seu 
tempo. O cuidado corn a gravidez, ou o 
simples facto de essa gravidez ser ou 
nâo ser desejada, podem fazer a 
diferença entre uma vida brilhante, 
sadia e alegre ou uma vida fria, triste e 
desolada. 
Nos primeiros dezoito meses de vida o 
crescimento é enorme; nâo sô a altura 
que chega quase a metade da de um 
adulto, mas também o cérebro que se 
desenvolve em tamanho até aos ossos 
do crânio se soldarem. Até aos oito 
meses o bébé nâo compreende o 
sentido de identidade prôpria e para 
ele é como se fosse um apêndice da 
mâe. E por este tempo que aparece a 
ansiedade de separaçâo. A separaçâo 
da mâe é extremamente traumâtica e o 
viver corn uma pessoa estranha pode 
ser altamente nocivo. A dependência a 
outra pessoa é total. Se existirem 
distürbios nessa dependência, os 
efeitos psicolôgicos podem ser 
terriveis. O comportamento da mâe 
pode afectar profundamente o bébé na 
sua personalidade futura. Uma mâe 
afectiva vai contribuir para uma 
criança feliz que sera mais tarde um 
adulto responsâvel e confiante. 
Na meninice, do ano e meio até aos très 
anos . de vida, desenvolvem-se a 
linguagem e a locomoçâo. Nesta idade 
a criança começa a aperceber-se de 
conflitos entre os sens desejos e os 
desejos da mâe. O medo da perça de 
amor e carinho da mâe pode causar 
ansiedade, mas muitas vezes o 
comportamento da criança é de forma 
negativa corn birras, ou a repetiçâo da 
palavra “nâo”. É pelos très anos que se 
desenvolve o sentido de identificaçâo 
sexual. Se os pais fizeram uma 
identificaçâo errônea do sexo, ou 
tratarem a criança como fosse do sexo 
oposto, ela poderâ mais tarde ter 
problemas de identificaçâo sexual. 
Dos très aos cinco anos, a idade pré- 
escolar, a criança perde a forte ligaçâo 
à mâe e começa a identificar-se corn 
um dos pais do mesmo sexo. A criança 
começa a criar a sua individualidade, a 

dar importância ao seu corpo, e a ter 
consciência dos perigos e acidentes que 
podem danificâ-lo. É a idade em que 
elas adoram colocar pensos no corpo. 
No periodo juvenil, dos seis anos até à 
puberdade, quando os ôrgâos sexuais 
amadurecem, a criança começa a 
desligar-se mais dos pais para dirigir-se 
para a escola e os amigos. Quando a 
ansiedade por desligarem-se dos pais é 
intensa, podem aparecer fobias à 
escola. Estes medos podem causar 
queixas, sobretudo dores de barriga, 
quando vâo ou chegam à escola. 
Na pré-adolescência, dos 10 aos 12 anos 
nas raparigas e 11 aos 13 anos nos 
rapazes, começa a notar-se o interesse 
por assuntos sexuais. Mudanças 
bruscas, muitas vezes imprevisiveis, no 
comportamento e emoçôes, podem 
causar conflitos em casa e na escola e 
criar dificuldades na educaçâo. Uma 
boa compreensâo, por parte dos pais, 
das mudanças intensas da natureza 
fisica, sexual e emocional na pré- 
adolecência, juntamente corn a escolha 
de uma boa escola e um bom ambiente 
social de amigos, têm uma importância 
extraordinâria na saùde emocional e 
comportamento futuros. A prâtica da 
masturbaçâo é frequente, é sadia e 
recomendâvel porque diminui a tensâo 
sexual, uma condiçâo fisiolôgica que 
começa a fazer-se sentir, às vezes corn 
intensidade. Outras prâticas para 
diminuir essa tensâo poderâo ser 
bastante perigosas. 
Na adolescência, que pode ir até à 
idade de vinte e um anos, a tensâo 
sexual e vontade de experimentaçâo 
acentuam-se. É uma fase perigosa, 
porque na adolescência a autoridade 
da familia, ou de qualquer outra 
autoridade, perderam grandemente a 
sua significancia. Formas de 
comportamento em desafio dessas 
autoridades podem levar à prâtica de 
actos ilicitos, uso de drogas. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

promiscuidade e doenças venéreas, 
mas os maiores problemas, pela sua 
enorme quantidade, sâo as centenas de 
milhares, milhôes a nivel mundial, de 
gravidezes indesejâveis, abortos, ou 
entâo de casamentos infelizes. 
O jovem adulto pode ir dos dezoito até 
aos quarenta e cinco anos. É nessa 
idade que se devem tomar as grandes 
decisôes de casamento e 
relacionamentos sérios, para que eles 
possam ser estâveis, nâo sô 
temporalmente como emocional- 
mente. 
Na meia idade, os problemas 
emocionais do homem e da mulher 
geralmente diferem. Para a mulher 
pode ser o sentir do abandono dos 
filhos no seu ciclo de vida 
independente, ou a separaçâo duma 
“maternizaçào” em relaçâo aos netos. 
Para o homem, os problemas 
relacionados corn o trabalho e carreira 
profissional, ou a diminuiçâo da 
funçâo sexual, podem ter um enorme 
impacto emocional. Na velhice, o 
grande problema é a deteriorizaçâo da 
energia fisica e mental. 15% das 
pessoas corn mais de 65 anos sofrem de 
demência da doença de Alzheimer; 
muitos vivem sozinhos ou corn saüde 
precâria. 
O fim do ciclo é a morte. Para se la 
chegar passa-se geralmente pelas 
seguintes fases emocionais: a sua 
negaçâo; o ressentimento pela sua 
inevitabilidade; a imploraçâo para que 
nâo chegue; a depressâo; e finalmente, 
a aceitaçâo. A vida pode ser dificil, mas 
a morte é inevitâvel. Sô quando 
aceitarmos a inevitabilidade da morte 
é que podemos entrar na fase final do 
ciclo da vida corn um sentido de 
integridade e nâo corn o tormento do 
desespero. 

FAMILY AFFAIR 
A EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
SWEET & SOUR CHICKEN BALLS 

WE SPEAK PORTUGUESE, 
I ASK FOR FATIMA \ 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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JOVENS AÇORIANOS 
NA EXPO 2000 

A Direcçâo Regional da 
Juventude, Emprego e Formaçâo 
Profissional esté a receber as 
candidaturas de jovens que 
pretendam participar no apoio ao 
funcionamento do Pavilhâo dos 
Açores, na Expo Am-Meer - 
Hannover 2000, que decorrerâ na 
Alemanha, de 01 de Jiuiho a 21 
de Outubro prôxünos. 

No âmbito do programa especial 
designado por "Jovens Açorianos em 
Am-Meer" , podem candidatar-se 
todos os jovens residentes nos Açores, 
corn 18 a 30 anos de idade, que 
possuam, pelo menos, o 12° ano de 
escolaridade, no acto de inscriçâo, e 
tenham bons conhecimentos de 

inglês e de Histôria e Cultura 
Açorianas. 
Aos jovens seleccionados, serào 
garantidas uma boisa de ocupaçào, 
no montante de 150.000$ por mês, 
viagens, alojamento e seguro de 
acidentes pessoais. 
As inscriçôes decorrem até ao 
proximo dia 29 de Fevereiro de 2000, 
através de formulârio prôprio, 
disponivel nos serviços da Direcçâo 
Regional da Juventude, Emprego e 
Formaçâo Profissional, nomeada- 
mente, nos Centros de Informaçâo 
Juvenii de Ponta Delgada e Horta, 
nas Agências para a Qualificaçâo e 
Emprego de Angra, Horta e Ponta 
Delgada, assim como, nas Escolas 
EB2/3 ou EB e Secundârias das ilhas 
de Santa Maria, Graciosa, S.Jorge, 
Pico, Flores e Corvo. 

DENOMINAÇÂO DE 
ORIGEM PARA AS 

GDNSERVAS AÇDRIANAS 
O Présidente do Governo Regional, 
Carlos César, presidiu na vila de 
Calheta, em S. Jorge, à cerimônia de 
lançamento da 1“ Pedra da nova 
Fâbrica de Conservas de Santa 
Catarina. 

O empreendimento, liderado pela 
Câmara Municipal de Calheta, 
entidade que detém a maioria do 
capital social da sociedade, estâ 
orçada em 550 mil contos, devendo a 
sua construçâo estar concluida em 
Agosto prôximo. 
Corn uma ârea coberta de très mil 
metros quadrados, a nova unidade 
fabril da Santa Catarina vai criar 80 
postos de trabalho e terâ capacidade 
para laborar anualmente entre 600 e 

800 toneladas de atum. 
Este investimento que estâ associado 
â criaçâo de uma frota prôpria de 
atuneiros, sera comparticipado pelo 
Uniâo Europeia e pelo Governo 
Regional em 50 e 25% respecti- 
vamente. 
Na cerimônia, o Secretârio Regional 
da Agricultura e Pescas referiu que a 
histôria industrial e o saber fazer da 
Sociedade Santa Catarina permitem 
encarar, corn segurança, este vultuoso 
investimento. 
Fernando Lopes destacou, também, a 
importância de produzir corn 
qualidade e anunciou a criaçâo, ainda 
este ano, da denominaçâo de origem 
Açores para as conservas produzidas 
na Regiâo. 

Sartre; vinte aaos depots 

f > B«ta de Oàtidj 
Casamentù, \ 

(416)603-7755^:^^^ 
447lBathurstSt; (ao suida College), 

Vinte anos depois da sua morte e 
outros tantos de relativo 
esquecimento, Jean-Paul Sartre 
parece ter “ressuscitado” em França. 
O filôsofo francês mais lendârio do 
século XX é objecto de um novo 
culto, ligado sobretudo ao 
lançamento de um livro de Bernard- 
Henri Lévy que, propositadamente, 
ostenta o titulo de O Século de Sartre 
na capa das suas mais de 600 paginas. 
A obra mostra as vârias personagens 
que se esconderam, ao longo de uma 
vida, por detrâs do mesmo nome. É 
assim que de uma forma analitica, 
mas também apaixonada, se volta a 
descobrir o Sartre critico literârio, 
mas também o pensador que dialoga 
corn a mistica judia e o biôgrafo de 
Genet, Mallarmé e Baudelaire. A 
estes, hâ ainda que juntar o 
companheiro de viagem dos maoistas 
dos anos 60, o mulherengo 
incorrigivel, o dramaturgo e o 
novelista. 
A prova deste renascimento pode ser 
encontrada na comunicaçâo social: o 
Nouvel Observateur e o Le Point, 
dois dos mais influentes semanârios 

franceses, dedicaram esta semana as 
suas capas ao arauto do 

existencialismo, além de 
profundos dossiers. Para 
breve, anunciam-se 
grandes emissôes de 
radio e de televisâo. 
Além da reediçâo da 
obra compléta daquela 
que foi, sem dûvida, uma 
das personalidades mais 
polémicas e marcantes 
do século. 

(Cortesia Visào) 

Seakimt de Aluca 
Nenhum problema, 

* quer ele sfja 
grande ou 
pequeno, 
fica por 
resolver. 

Lucas e Mateus, a dupla que jâ 
conquistou os coraçôes de 
expressâo portuguesa, esteve em 
Toronto pela segunda vez, para 
abrilhantar o fim de semana 
dedicado ao amor. 
E quem melhor poderia encher os 
coraçôes de amor, fazer vibrar os 
casais no roman tismo que 
caracteriza o fim de semana do S. 
Valentim? Lucas e Mateus. Perante 
uma sala repleta de pessoas, Lucas e 
Mateus levaram o amor a todos os 
coraçôes através dos seus temas 
sertanejos, mas românticos. 
No mesmo espectâculo, Lucas e 
Mateus apresentaram alguns temas 
do novo trabalho prestes a ser 
lançado. Se até aqui jâ vibravamos 
ao escutar temas como Depois de 
você, Preciso do teu prazer. Baby, 
entre outros, agora é a vez de nos 

rendermos totalmente ao amor, à 
paixâo e ao encanto desta dupla. 
Bebo e choro, Paixâo p ' ra valer, Tô 
fora, sào alguns dos temas que 
ficarâo eternos nos nossos coraçôes. 
Uma dupla cheia de talento, de 
humor (a julgar pelas anedotas 
saudâveis que contaram) e de 
profissionalismo - nâo se 
esqueceram de invocar a rainha do 
fado português, ao interpretarem à 
guitarra e corn uma versâo 
sertaneja, Nem às paredes cônfesso. 
Certamente que esta nâo foi a 
ùltima vez que presenciamos esta 
dupla em Toronto. 

O “amor” de Lucas e Mateus vai 
continuât a conquistar coraçôes e 
nôs vamos continuât a aguardar 
mais espectâculos como o do fim de 
semana passado. 

Depois de você: 
lucas e Mateus 
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corn 
a sexta 

AULAS de Inglês: 
-O First Portuguese C.C.Centre, tem 
aulas de Inglês Bâsico, aos niveis 1 e 2, 

professera portuguesa, de segunda 
jcta-feira, oe manhâ ou à tarde. 

Inscriçôes: (416) 531-9971. 

Festas, sexta-feira, na Casa do Alentejo: 
-Inicio das comemoraçôes do "XVII 
Aniversârio da Casa do Alentejo", às 
19:30 horas, corn os Grupos Corais, 
Searas de Portugal e FRANCISCO 
CEIA e seu conjunto. Os festejos 

rosseguem sâbado e domingo. Info: 
416) 537-7766. Parabéns! 

Festas, sâbado, dia 19: 
-O SPORT CLUB LUSITÂNIA OF 
TORONTO, jâ tem novos Corpos 
Gerentes para 2000/2001. Preside a 
Assembleia Geral-Luis Rocha; ao 
Conselho Fiscal-José Monteiro e, à 
Direcçâo-Lùcia Soares. Parabéns e 
felicidades. O Lusitânia, realiza este fim- 
de-semana Danças Tradicionais de 
CARNAVAL corn um grupo vindo da 
Terceira e, baile, corn o Conjunto New 
Star. Info: (416) 532-3501. 
-A Irmandade dp Divine Espirito Santo 
de SANTA INÈS, realiza o Jantar de 
Sâo Valentim, no salâo da Igreja. 
Variedades corn ALEX e som TNT. 
-A Irmandade do Divine Espirito Santo 
da Igreja de Santa Maria dos Anjos, 
realiza uma matança de Porco à moda 
dos Açores. Müsica de dança, bingo e 
sorteio de um porco. 
"BAILE DOS COMPADRES", corn o 
conjunto Samba 2001. 
-O Clube Português de Mississauga 
realiza o baile do TANGO corn o 
conjunto Tabu. 
-O Graciosa Community Centre realiza 
um jantar e Matança do Porco. Baile 
corn o Duo Universal. 
-O F.C. Porto de Toronto promove a 
festa de Sâo Valentim, corn jantar, baile, 
sorteios e surpresas. Info: (416) 536-2921. 
-A Associaçào Migrante de 
BARCELOS, realiza um jantar de 
Sarrabulho à Minhota. Esta festa terâ 
lugar na sede do Vitôria de Setùbal em 
Toronto. Info: (416) 767-8511, ou 651- 
3142. 

Domingo, dia 20: 
-A Associaçào Portuguesa Sâo Miguel 
Arcanjo de Hamilton, realiza a sua 
anual Matança do Porco, às 2pm, no St. 
Stephen's Hall. Almoço e, baile, corn o 
Conjunto "Sonhos de Portugal". 

Sâbado, dia 26: 
-Jantar de aniversârio do AMOR DA 
PÂTRIA C. Centre. Parabéns pelo "29o. 
aniversârio". Baile corn o conjunto Five 
Stars. 
Info: (416) 535-2696. 

m 

Ajudante de cozinha. Tel: 588-3851 

Carpinteiros. Tel: 894-0456 

Pessoal para companhia de Telemarketing. 
Tel: 833-8446 

Carne de Porco 
à Porfuduesa 

Ingredientes: 

Soldadores e mecânicos. Tel: (905) 760-1582 

Pessoal para limpeza. Tel: 593-4383 

Carpinteiros de acabamento para construçâo de 
casas novas. Tel: 315-3522 

Casais para companhia de limpeza. Tel: 866-1726 

Condutores corn carta de conduçâo DZ. 
Tel: 736-0277 

Pessoal para limpeza. Tel: (905) 607-7967 

ALUGA-SE 
Dundas/High Park - Apt. grande, 4 quartos, 
1 cozinha, 2 c/ banho. Contacte Ana a partir 

das 5 pm. Tel: 766-0981 

r — — — — — — ^ — — 1 

' Assine e 
I divulgue 

I o MILÉNIO 
I Assinatura anual no Canada, por 
_ apenas $48, GST incluido, para os 
* EUA $75 e Europa $130. 

* Nome: 

Morada: 

Telefone: 

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

750 gr de carne de porco magra 
S al e pimenta q.b. 
1 colh. châ de colorau 
2 dl de vinho branco 
2 dentes de alho 
2 folhas de louro 
60 gr de margarina 
1,2 kg de batatas 
1 limào pequeno 
60 gr de azeitonas prêtas 
Facultativo: 100 gr de pickles 

Receita: 

Corte a carne em cubinhos e tempere corn sal, 
colorau, vinho branco, pimenta, os dentes de alho 
esmagados e o louro. Mexa bem e deixe repousar 
durante um tempo. Descasque, corte em cubos um 
pouco mais pequenos do que a carne, frite as 
batatas e tempere corn sal depuis de fritas. Frite a 
carne depuis de escorrida na margarina bem 
quente. Mexa de vez em quando e, quando estiver 
bem frita, junte o vinho do tempero e deixe ferver. 
Mexa bem, junte as batatas fritas e deixe ferver 
mais um pouco. Rectifique de temperos e deite 
numa travessa (de preferêneia de barro rüstico). Se 
pretender, salpique corn os pickles picados e 
espalhe por cima as azeitonas e o limâo cortado em 
gomos (corn casca). 

Bolo de Laranja 
Ingredientes: 

6 ovos 
300 gr de açûcar 
250 gr de margarina 
Raspa e sumo de 1 laranja 
300 gr de farinha 
2 colh. châ de fermento 
Açûcar pilé para polvilhar 

Receita: 

Bata bem o açûcar corn as gemas, junte a raspa da 
laranja e a margarina, tornando a bâter bem. Junte 
as claras batidas em castelo. Vâ batendo sempre e 
adicione, por fim, a farinha corn o fermento. Leve 
a forno em forma untada e polvilhada corn farinha, 
aos 180°C, durante cerca de 1 hora. Depois de 
cozido e desenformado, deite por cima o sumo de 
laranja e polvilhe corn açûcar pilé. 
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Vitor Pereira: Boavista desmente 
0 senher de apite neucias «quentes» 

Vitor Pereira é o 
quarto ârbitro 

português a merecer 
a confîança da UEFA 

para estar présente 
numa fase final de 

um Campeonato da 
Europa. 

A noticia nâo parece ter surpreendido 
ninguém ligado ao futebol em 
Portugal. Desde o présidente da 
Federaçâo Portuguesa de Futebol, 
Gilberto Madail, ao présidente da 
Liga PFP, Valentim Loureiro, 
passando pelos lideres da arbitragem 
e pelos prôprios colegas, a nomeaçâo 
de Vitor Pereira para integrar o 
quadro dos doze ârbitros efectivos 
(foram nomeados ainda quatro 
ârbitros suplentes, que serâo também 
“quartos ârbitros”, mais um juiz 
africano a indicar pela respectiva 
confederaçâo e 16 ârbitros assistentes) 
eleitos para apitarem na fase final do 
Europeu deste ano deixou todos 
satisfeitos, convencidos de que se 
trata de uma "nomeaçâo inteiramente 
justa", que recompensa o trabalho do 
prôprio Vitor Pereira mas também a 
arbitragem nacional. 
A verdade é que para o juiz lisboeta 
esta escolha nâo serâ uma "estreia 
absoluta" e, por isso, estarâ a encarâ- 
la como um acontecimento 
relativamente "normal". Recordemos 
que Vitor Pereira foi, hâ dois anos, 
um dos représentantes europeus na 
fase final do Campeonato do Mundo, 
disputado em França, o ùnico 
português ali présente, ao contrârio 
do que sucederâ agora neste Europeu, 
onde Vitor Pereira terâ a 
"companhia" da prôpria selecçâo 
portuguesa, apurada para esta fase 
final. 
O "senhor do apito" em Portugal, o 
ârbitro que actualmente possui um 
dos curriculos mais invejâveis na 
arbitragem nacional, estâ ainda na 
calha para duas outras nomeaçôes a 
fazer pela UEFA até ao Europeu, mas 

estas nas provas interclubes. Ao que 
apurâmes, uma dessas nomeaçôes 
serâ para um dos prôximos encontros 
da prova rainha, a Champions 
League. Depuis, jâ perto da realizaçâo 
do Europeu, mais concretamente em 
Abril, Vitor Pereira irâ participar 
num curso ministrado pelos 
dirigentes da arbitragem uefeira, que 
se realizarâ (à semelhança do 
sucedido aquando do Mundial de 
França) no mesmo hotel em que os 
ârbitros ficarâo instalados durante a 
prova, concretamente na Bélgica. 
Vitor Pereira segue, assim, o exemple 
de outres très juizes portugueses que 
nas décadas de sessenta e oitenta 
garantiram presenças em fases finals 
de Campeonatos da Europa. O 
primeiro foi Joaquim Campos, no 
Europeu de Itâlia realizado em 1968. 
Seguiu-se depuis Antonio Garrido, 
que participou neutre Europeu 
disputado em terras transalpinas, este 
em 1980. Finalmente, o alentejano 
Rosa Santos foi o ünico ârbitro 
português a participar em dois 
torneios finals europeus, em 1988 e 
1992, respectivamente na Alemanha 
e nà Suécia. Joaquim Campos e 
Antonio Garrido, tal como sucedeu 
recentemente corn Vitor Pereira, 
também estiveram em fases finals de 
Mundiais, o primeiro no 
Inglaterra/66 e Garrido no 
Espanha/82. 

Ricardo e Pedro Santos foram 
dois dos nomes mais 

badalados terça-feira de 
manhâ, no Bessa. O primeiro, 

no âmbito de um alegado 
caso de (in)disciplina interna 
no seio do grupo axadrezado; 
e o segundo, por uma noticia 

do eventual interesse do 
Boavista no médio ofensivo 

do Gil Vicente. Uma noticia veiculada pelo 
’’Jornal de Noticias” dava 
conta de um desenten- 
dimento entre o guardiâo e o 

técnico e o présidente axadrezado na 
sequência da opçâo para o jogo da 
Taça corn o Rio Ave. Comportamento 
que estaria na origem do seu 
afastamento do jogo corn a U. Leiria. 
A situaçâo foi categoricamente 
desmentida pelos responsâveis do 
Boavista, que no entante aproveitam 
para fazer um aviso em cases futures. 
“O Ricardo nâo é alvo de nenhum 
processo disciplinar, isso nâo passa de 
uma invençâo”, realçou o director do 
futebol profissional, José Pais do 
Amaral. 
Versâo confirmada pelo adjunto e 
porta-voz do grupo. Antonio Natal, 
considerando “infundada e totalmente 
nula” a referida noticia. 
O responsâvel técnico avançou corn 
uma explicaçâo “natural”, adiantando 
ter-se tratado de uma “mera opçâo 
técnica, assumida corn consciência”. 
Esgrimindo corn o argumente de “ser 

Da 10^ à 2D jornadas, o Sporting 
somou 32 pontes, tende actualmente a 
melhor série de invencibilidade do 
campeonato (10 vitôrias e dois 
empâtes). 
Nas nove jornadas anteriores 
conseguira somente quatro triunfos (V. 
Setùbal, Farense, Boavista e Sp. Braga), 
très empâtes (Santa Clara, E. Amadora 
e Gil Vicente) e duas derrotas (Alverca 
e FC Porto). O desaire com os 
pentacampeôes, à 9“ ronda, foi o 
ultimo da équipa leonina na I Liga 
99/2000. 
Jâ o FC Porto sofreu a ünica derrota, 
corn o Maritime (2-1), a 8 de Novembre 
de 1999 (golos de Albertino e Rui 
Costa para os madeirenses e Jardel 
para a formaçâo de Fernando Santos). 
Unica équipa corn apenas um desaire, 
ocupa o segundo lugar quanto à 
invencibilidade. Nos ùltimos 11 jogos 
ganhou nove e empatou dois. Os 
pentacampeôes, à semelhança do 

normal acontecer num plantel longo e 
a escolha recaiu, sem qualquer tipo de 
turbulêneia, sobre aqueles que o 
técnico entendeu serem os melhores na 
altura”. 
O jogador, por seu turno, resguardou- 
se no silêneio. 
Outra das noticias veiculadas terça- 
feira, via râdio, foi a do alegado 
interesse do Boavista nos serviços do 
jovem médio do Gil Vicente, Pedro 
Santos. 
Fala-se inclusive de um entendimento 
existente entre o clube do Bessa e o 
jogador que serâ vâlido a partir da 
prôxima temporada. Informaçôes 
prontamente refutadas no Bessa. 
Segundo José Pais do Amaral, o 
Boavista “desconhece qualquer tipo de 
tentativa de contrataçâo, aproximaçào 
ou.contacte corn esse jogador”, ao 
passe que o adjunto Antonio Natal 
salientou “estar a ouvi-lo pela primeira 
vez”. 

Sporting, tiveram um começo de 
campeonato irregular, nâo 
conseguindo melhor do que dois 
empâtes nas duas primeiras jornadas 
(Boavista e Alverca). 
Bern melhor se apresentou de inicio o 
Benfica. Depois de um empâte na 
ronda inaugural corn o Rio Ave, somou 
seis triunfos, seguidos de mais um 
empâte, o que constitui a sua melhor 
série de invencibilidade. Da 9“ à 19“ 
jornada nunca conseguira mais do que 
um triunfo. A 30 de Janeiro (2-1 ao 
Salgueiros) quebrou essa barreira. 
Seguiram-se a conquista dos très 
pontos frente a Santa Clara e V. 
Setùbal. Na 18“ ronda vencera o Rio 
Ave. 
O clube da Luz ocupa o quarto lugar 
entre os que têm as melhores 
sequêneias sem perder. O terceiro é o 
Belenenses, que nâo é derrotado desde 
21 de Novembre de 1999, quando 
recebeu o Sporting. 

TRAVEL SERVICE INC.-^ 
ECO AÇOR ^ 
TR AVFT .SËRVîrF îNir> 

Tradüçâ^ 
ïeFo. JT Consular 

$ Income Tax 
Oatga Qiversa 

f-.Rl ’ "V. Qualquer 141B J 

603-0842 SJV ; 

Sporting lidera série 
de iogos sem perder 
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Victor Baia 
Articulaçâo reagiu mal ao esfor 
empreendido no iogo corn o Rio 
Victor Baia esté, sob a observaçâo do 
departamento médico do FC Porto devido 
a novo problema no joelho direito. 

Avaliado apôs o encontro com o Rio Ave, o 
guardiào ficou a saber que a articulaçâo nâo reagiu 
bem ao esforço dispendido durante o encontro em 
Vila do Conde, motivando o aparecimento de um 
edema, o suficiente para impedir a presença do 
guardiào nos trabalhos de terça-feira do plantel, 
tendo em vista a deslocaçâo a Campo Maior, na 
prôxima jornada. 

Terça-feira, Vitor Baia sujeitou-se a um treino 
bastante ligeiro, essencialmente de resistência 
fisica, composto por exercicios de ginâsio e 
complementado corn o devido tratamento médico. 
O regresso à actividade sem condicionalismo é 
uma incognita e, obviamente, dependerâ da 
reacçâo do joelho ao trabalho de recuperaçâo a 
desenvolver nos prôximos dias. Dai que a utilizaçâo 
do guarda-redes frente ao Campomaiorense seja, 
até ver, uma dùvida para Fernando Santos. 
Por outro lado, face ao novo problema no joelho, 
Vitor Baia poderâ nâo ser eleito para o jogo entre 

no 
Portugal 
Bélgica 
proximo dia 23, 
cuja convoca- 
tôria vai ser 
divulgada por 
Humberto 
Coelho. 
O departamento 
clinico dos dragôes equaciona a possibilidade de 
sugerir a nâo eleiçào do guardiào, caso nâo exista 
um ”eco” favorâvel do joelho direito ao tratamento. 

Présidente da SAD leenina acha 
benéfica a aproximaçâe des encarnades 
a Sporting e FC Porto 
Luis Duque considerou ser benéûcopara 
o Campeonato a aproximaçâo do BenSca 
ao Sporting e FC Porto. ”Bem-vindo ao 
dube dos grandes”, disse mesmo o 
présidente da SAD do Sporting, quando 
questionado sobre o assunto. 

”0 Campeonato sô ganha corn isso, tal como o 
futebol em Portugal. É bom que os grandes 
estejam todqs bem para proporcionarem bons 
espectâculos e encherem os estâdios”, referiu Luis 
Duque, que nâo deixou de frisar que o objectivo 
leonino se mantém e que o espirito ”é ganhar 

todos os jogos, sem deixar de respeitar qualquer 
adversârio.” 
No caso dos leôes, as opçôes à disposiçâo de 
Auguste Inâcio sâo muitas depois da chegada dos 
internacionais que se ausentaram em Janeiro. A 
abundâneia de jogadores nâo constitui 
preocupaçâo para Duque. Antes pelo contrârio. 
’’Penso até que resolve alguns problemas. Resta 
saber aproveitar os actives que estào à disposiçâo 
do clube. Jâ disse que este plantel é de transiçâo e 
é preferivel ter bons actives do que ter falta deles 
quando se torna necessârio.” 
Na prôxima época, tudo sera diferente. Duque diz 
ser cedo para abordar eventuais renovaçôes, mas o 
nome de lordanov nâo podia deixar de ser 

abordado. O lider da SAD sublinha que enquanto 
o bulgare estiver em condiçôes de jogar, 
permanecerâ no Sporting, fazendo depender uma 
decisào sobre a prorrogaçâo do vinculo do prôprio 
atleta. 
”0 lordanov é uma questâo diferente. A sua 
continuidade como jogador dépende também 
dele. Quando o assunto se colocar, tem de dizer se 
esta em condiçôes, Se isso acontecer, continua. 
Esta posiçâo tem de ser assumida em conjunto 
corn os técnicos na matéria”, assumiu Duque. 
Existe, ainda, a hipôtese de lordanov continuar 
noutras funçôes, conforme também admitiu 
aquele dirigente. ”Enquanto o lordanov quiser”, 
concluiu. 

Maniclie 
afasta crise e aposta na 
do Benlica O herôi do jogo corn o V. 

Setûbal vive um momento de 
grande satisfaçâo pelo golo 
que marœu segunda-feira no 
Estâdio do BonGm e que 
assegurou o êxito à équipa 
encamada nos minutos Bnais. 

Mas révéla mais satisfaçâo pela 
aproximaçâo ao Sporting e FC 
Porto. «A équipa jâ soma 
quatro vitôrias consecutivas no 
campeonato e estamos a 
recuperar a confiança. E 
fundamental que isso 
aconteça", justifica o 

melhoria 
futebolista, revelando um 
optimismo que quase 
desaparecera da Luz. Maniche 
diz que o Benfica esta agora 
mais confiante. As quatro 
vitôrias consecutivas dos 
encarnados no Campeonato, 
abrem boas perspectivas na 
luta pelo titulo. O jovem 
centro-campista reconhece, por 
outro lado, as muitas 
oportunidades de golo que a 
équipa tem desperdiçado e nâo 
se mostra preocupado corn a 
reintegraçâo de Sabry no 
plantel. 
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“Ice Fishing” 
realizaçâo da 

Casa do Bentica 
A "Casa do Benfica", em Toronto, 
realizou um Conferência de Imprensa 
na sua sede para apresentaçâo do 
programa do Concurso de Pesca "Ice 
Fishing" (o 4o. do género) e com o 
apoio da Somerset Yamaha e Dean 
Myers Chev-Olds. 
O Concurso "Ice Fishing" terâ lugar 
no Lake Simcoe-Keswick, domingo, 
dia 27 de Fevereiro de 2000. 
O concurso terâ inicio às 08:00 am, e 

terminarâ pelas 15:00 horas. 
A pontuaçâo sera feita um ponto por 
cada grama e, em caso de igualdade, 
desempate pelo maior peixe 
classificado ou pela maior quantidade 
de exemplares. 
Cada pescador sô pode usar uma 
linha que poderâ ter um mâximo de 
dois anzôis. 
Mais informaçôes pelo telefone: 
(416) 653-6370. 

ResuliadDS e Classificaçôes 
SMeira 

Carolina 1 Ottawa 5 

Colorado 1 Washington 2 

Philadelphia 2 New Jersey 4 

San José 4 NY Islanders 1 

NY Rangers 2 Tampa Bay 2 

Edmonton 2 Nashville I P 

Atlanta 1 St Louis 4 

CONrEBiNCnORIEHIM 
Divisâo Nordeste 

Equipa J Pi 

TORONTO 57 69 
OTTAWA 56 65 
BUFFALO 57 56 
BOSTON 57 55 
MONTREAL 55 50 

CONFERENCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

EDMONTON 58 64 
COLORADO 58 63 
CALGARY 57 56 
VANCOUVER 55 50 

Jupp Heynckes: «Esta îornada 

foi um êxito para o Benfican 
Jupp Heynckes rejubilou corn a 

vitôria do Benfîca, segunda-feira, 

ante o Vitôria de Setübal, e os 

empâtes de FC Porto e Sporting, 

na véspera. O treinador alemâo 

considerou que a jomada foi um 

"êxito" para os encamados, uma 

vez que aqueles resultados 

permitiram a aproximaçâo aos 

adversaries na luta pelo titulo. O 

técnico sô nâo gostou dos golos 

falhados no Bonfîm. 

Lembrando as palavras que proferiu recuperar terreno e aproximar-se dos 
na conferência de Imprensa de primeiros lugares. Esta jornada foi 
domingo, Heynckes salientou que os um êxito para o Benfica. Nâo sô por 
deslizes de dragôes e leôes os rivais terem perdido pontos, mas 
motivaram os seus pupilos. "Como também por a minha équipa ter 
tinha dito, um mau resultado dessas jogado bom futebol. Este é um 
équipas daria moral e ânimo para Benfica diferente. Terça-feira, Joâo 
este jogo. E a équipa mostrou Pinto e Calado descansaram e, 
vontade de ganhar este desafio. assim, estarâo mais frescos para o 
Merecemos a vitôria, mas com mais resto da temporada." 
golos ainda." O desafio de segunda-feira, de resto, 
Questionado, depois, se a ficou resumido ao triunfo das âguias 
aproximaçâo aos dois da frente torna e aos muitos golos falhados. 
a tarefa mais fâcil ao Benfica na "Sofremos no final para ganhar, corn 
tentativa de chegar ao primeiro mérito. 
lugar, o treinador da turma da Luz No entanto, tivemos oportunidades 
mostrou-se cauteloso. "E muito para vencer com quatro ou cinco de 
importante saber que as duas diferença. É çomo sempre digo. No 
équipas da frente também têm primeiro tempo, a nossa équipa foi 
dificuldades. Como ficou impecâvel em campo, exibindo-se em 
demonstrado, passaram por altissimo nivel. Repito: criâmos 
momentos muito dificeis. Temos de oportunidades para encarar a 
pensar jogo a jogo e nada mais." segunda parte corn mais 
Sem se deter, Heynckes completou: tranquilidade. Depois do intervalo, o 
"Como tenho dito desde hâ algumas V. Setübal demonstrou muita 
semanas, o importante é o Benfica vontade e foi mais agressiva”. 

FESTA DO DESPORTO 
ESCOIAR na Madeira 

A Secretaria Regional da Educaçâo 
da Regiâo Autônoma da Madeira, 
através do Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar, organiza a FESTA 
DO DESPORTO ESCOLAR corn a 
presença de milhares de alunos 
oriundos de todas as Escolas da 
Regiâo Autônoma. 
Nesta conformidade, e dando 
seguimento ao que foi abordado na 
Reuniâo Permanente do Conselho 
das Comunidades Madeirenses, em 
2000, pretende-se contar corn 
desportistas-estudantes luso- 
descendentes de origem madeirense. 
As MODALIDADES em que podem 
competir, sâo: 
ANDEBOL, BASQUETEBOL, 
FUTEBOL DE 5, VOLEIBOL, 

TÉNIS DE MESA, ATLETISMO E 
GINÀSTICA. 
Podem competir em INFANTIS-11, 
12 e 13 anos de idade; INICIADOS- 
entre 15 e 16 anos; JUVENIS- dos 17 
e 18 anos; JÜNIORES/SENIORES- 
19 e 20 anos... 
A jâ tradicional FESTA DO 
DESPORTO ESCOLAR terâ lugar 
no Funchal, entre 11 e 15 de Abril. As 
inscriçôes deverâo dar entrada na 
Direcçâo Regional, até 28 de 
Fevereiro do présente ano. 
Mais informaçôes através do 
Delegado Permanente da 
Comunidade Madeirense, pelo 
Telefone: (416) 538-0940. 
Como o tempo jâ é escasso, decidam- 
se o mais rapidamente possivel. 
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/:-Fi 
fa 

Classificaçôes 
J V E EQUIPAS 

tiCiOBÎI 21 M 
2 SPORTING 21 14 

iKNflCA 21 12 

4GUIMARAES 21 11 
inwisn 21 ii 
OMARiTIMO 21 9 
iÜIIBCBIIl 21 8 
8BE1ENENSES 21 6 

iimJUMWRN 21 

10MVERCA 21 

IIIUUGN 2f 
12 RIO AVE 21 

ÜSAUIWIOS 21 
MCAMPOMAIORENSE 21 
ÜiiiKIISE 21 
lOUNliOLEIRIA 21 

iliiiuineiiw 21 

18SETÜ8AI 21 3 

D M 

B 
I 

1 

5 

8 

5 

4 
4 

s 

8 
5 

B 
4 
4 
0 
8 

11 
» 

5 
3 
7 

4 
5 

B 
8 

B 
4 

f 
2 

B 
6 

î 
0 
7 
4 

5 
9 
n 
9 

H 
11 
s 
0 

IB 
13 

44 
31 

21 
33 

22 
23 
2S 
24 

21 
23 

2B 
24 

18 
18 

9 
18 

21 
14 

17 

IB 
22 
17 
19 
22 
18 

21 

47 

44 
37 
84 
33 
80 
29 

27 
20 26 

88 24 
32 

28 
31 
» 

22 
n 
20 

28 
25 20 

31 17 
35 13 

Resultados 
(2r jomada) 

Baavisu - Uniia Leiria, 0*1 
Santa Clara - Salgueiras. 0-0 
Farense-IHarf0ina,1-0 
Sp-Braga - Campamaiar. 4-1 
Alverca - Belanenses, 1-1 
Gil VIcenta - VILGuimaries, 1-0 
Est Jlmadara - Sparting, 0-0 
Ria Ave-TC Parta. 2-2 
VILSetnlial - Baniica, 1-2 

(22“jornada) 

Belanenses • Sp.Braga 
Campamalsr. • FC Pana 

Sparting - GlIVIcante 
Santa Clara - Ria Ave 
Oniia Leiria - Alverca 

Maritime - EstJUnadara 
Salgueiras - VILSetnlial 

Beniica - Farense 
ViLGnimaries - Baavista 

Melhoies MaiGadoi^ 
2B80ÜM 
MÉrialAROEl -FC Parta 

Alberta ACOSTA - Sparting 

ttÜMNF>: 

Idelbranda Oalsata HRANDiO"-Guimaries 

Eric Games 'BAlCIO I" - Estrela da Amadera 
NUNO GOMES-Beniica 
HUGO HENRIQÜE-Ria Ave 

Mariana TOEDTU - Maritime 

.IMIPO 
CLAYTON Cru-Santa Clara 

liPias 
Celsa Neves "CAllir-Alverca 
EBMILSON Lucena - Guimaries 
WHaUTON Silva - Baavista - Brasil 

lie.* 

Classificaçôes 
Cl Ecsin 

uns 
2 lElU-MU 

SSCAItMIU 

4VMDM 
5PEMFIE1 

6UC« 
ISNlIaUMAS 

SESPHiaa 

SFEISSEIUS 

lOP.FEIIElUt 

t1 CUVES 

12 MUA 

13FIEUIBNBE 

14IMBB1U 

isumi 

16MBBEIIEBSE 

ncaviul 
18 ESPaSEBBE 

IBBIBI 

IMIGUlENSE 

2riAIENSE 

3VIUFUHCB 

4MUMEM 

ssMnrania 

SAsau 
invM 
aiAIENSE 

aviunavENSE 

lOIENU 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

44 

40 

38 

38 

35 

32 

32 

31 

31 

30 

28 

26 

23 

23 

28 

11 
11 
14 

Resultados (21* jomada) 

U(t-BiiriMir.1-0 
MariIrtHi - PMifiel. 0-0 
BtSBAv*i-liMnal.3-2 
EalBaalrai - AcaBéMica. 6-0 
SB.Cavllki - EipataaBa. 0-1 
FraaBiBBBa-Piarralra.0-1 <- 
Bavai - Bat(.Ckavas, 2-0 
SaiiBialia-Vantai. 1-4 

FC Mali-Balia UMI. 1-0 

Prdxlsia jornada 

(22* jomada) 

•cMMci - Bataant 
VanlB ■ MMinm 

Imnaai - MIMUIS 
MViraln . K.eMaM 

NiaCtam . fnrnmm 
mutlmis . ami 

nuMI . lilri Ma> 
■mnil - tpumn 
FCIWa : Lm 

SÉRIE AÇORES 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

38 

34 

25 

25 

22 
22 
11 
16 

16 

7 

Resultadas da 16* lamada 

lilr8-lalMU.1-4 

Saati Aatiaia - ABBII. 2-0 

Faval-MaBaltaa.0-1 

mil FriBCB - HICItltBU. 1-3 

VllaiavaBM - PraliBU. 2-2 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$siHcaçô€$ (Zona Noric) CiaisilicafOa (Zona (enlro) 
CL EQUIPA 

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

J P ResultadoB 
Sandinenses * Caçadores Taipas, 0-0 
Marco - Vilanovense, 3-0 

16 37 Leixôes • FC Porto "B". 2-1 
16 29 Fafe • Famalicâo, 2-0 
16 28 Trofense - Ermesinde. 1-3 
16 27 Canelas - Vizela, 2-0 
16 27 Joane - Sp. Braga "B". 1-2 
16 24 Vianense - Lourosa, 2-0 
16 23 Infesta - Lixa, 2-0 
16 23 
16 22 17* jornada 
16 21 Caçadores Taipas - Marco 
16 19 Vilanovense - Leixôes 
16 18 FC Porto "B“ - Fafe 
16 17 Famalicâo - Trofense 
16 17 Ermesinde ■ Canelas 
16 16 Vizela-Joane 
16 15 Sp. Braga "B" - Vianense 
16 13 Lourosa * Infesta 
16 13 Lixa - Sandinenses 

CL EQUIPA 

1 OVARENSE 
2 SAWOANENSE 
3 OLfVEIRENSE 
4SP.POMBAI 
5 TORRES NOVAS 
6 MARINHENSE 

•s7ACAD;VISEU- ■-V1:::: 
8 OLfV.BAlRflO 
9 VILAFRANfXJENSE 
10 PENICHE 

12 ARRIFANENSE 
.■■M FEIRENS»;:i;j::.:-:;>; 

«ÏCAMABÀtè 
15;tORREENSE 
T6 ÂGUEOA : ; . 
17ÛUARDA 
13 BENEOITENSE 
19CÜCÜJÂES 
20 LOURINHANENSE 

20 
?Ç 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
»- 

20 

20 
20 

;,2d:* 
20 
20. 
20 i: 
20 

•20 

46 
40 
34 
33 
32 
30 
29 
28 
27 
27 
27 
26 
25 
25 
22 
20 
20 
19 
18 
17 

UHAUII» 
guias Carnsrete - Vriafranquense» 1*1 

Bônedrtensô-^Acad: Vfseu. 1-3 
Sanjoanense - Lour^rhanense, 1*1 
Manr^ense * Agueda, 2»1 
ôuarda - Ovarense, 0-1 
Arnfanense* Sp, Pombaf, 0-2 
Torreense * Oliveira do Bairrp, Q*1 
Penlc^iiô - Caldas, 2-1 
ToriiBâi Noyas - Olh/eirense, 1-0 
Cucujâes * Feirense. 1*0 

21 «Jornada 
; • Fe}fense.:^^.Âguias Carhara^a i-::;::?:-®::: 
Vilâf rart^^se :r.. Beneditense: 

: Acad- Vî$eu * Safijoanense 
: toufinhànense - Mannhense 
Agueda - Guarda 

xiOvarense * Arnfanense 
: Sp, PofîTbal - Torreensé: V: 

; Ôlivôii»; do, Bairre - Rônîche 
Caidas H Torrea Nevaa 
Oliveirèfïse > Cucufâés •• ■ ■ :-:j 

Classificaçôes (Zona Soi) 
CL EQUIPA J 

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

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

42 
39 
37 
37 
36 
35 
31 
30 
29 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
19 
18 
16 
14 
12 

Resultados 
Barreirense • Camacha, 5-0 
Estoril-Praia - Maritime "B", 1-1 
Amora - Sesimbra, 0-4 
Lusitania - Nacional da Madeira, 0-2 
Alcochetense • Olhanense. 3-3 
Ribeira Brava - Machico, 0-0 
Uniâo da Madeira - Louletano, 0-1 
Oriental - Juventude, 0-0 
Câmara de Lobos - Op. Desportivo, 1-0 
Benfica "B" - Portimonense, 0-1 

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

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

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

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

38 
37 
33 
31 
31 
30 
29 
28 
28 
26 
23 
22 
22 
20 
19 
19 
18 
15 

Série B 
CL EQUIPA 

iHiï.QONDGMAR . 
mPAREDES. 

3 LOUSADA 
4 DRAGC^S SAN. 
5P.RUBRAS 
ePEDROlIÇOS 
7 VILA REAL 
e AMARANTE 
9 FiÂES 
10LAMEGO 

mi Rio TiNTô • ; 
12 ESMORIZ 
13TM0NC0RV0 
14 AVfNTES 
15RÉGUA 
16VALQNGUENSE 
17LÔBAO 
18CASTMAIA 

VI9 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
15 
19 
19 
19 

èi9:V: 
19 
19 : 
19 
19 

39 
39 
38 
31 

27 
27 
26 
26 
26 
24 
23 
20 
17 

13 
9 

Sériée 
CL EQUIPA 

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

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

35 
35 
34 
33 
32 
30 
27 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
19 
17 
15 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FÀTIMA 
2 PORTOMOSENSE 
3 ALCAfNS 
4 E.PORTALEGRE 

; v5 BENFICA CB 
6FAZENDENSE 
7 FERROVlÂfllOS 

:;8U,TOMAR : ; 
9 CORUCHENSE 
10Ü.SANTARÉM 
11 VrrSERNACHE 
12BIOOEIRENSE 
131DANHENSE 
UCARANGUEJEiRA 
15ALCANENENSE 
ISRfACHENSÊ 
17 PONTERRCtt£NSE 
1$AVISENS£S 

IS- 
IS 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

19 
IS- 
IS 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

45 
38 
3 

."361 
36 ■: 

23 
26 
2' 
23 
?0 
20 
18 
16 
16 
14 
12 

Série E 
CL EQUIPA 

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

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

47 
39 
30 
29 
29 
29 
28 
27 
26 
25 
23 
23 
20 
20 
18 
18 
17 
17 

SérieE 
CL EQUIPA 

1 LUS.ÉVORA 
• 2 
3 SEtXAL 
4 PES.CAPARICA 
5 ESTRELA VN 
6 PINHALNOVENSE 
7 VASCO GAMA 

: 8 PALMELENSE : : 
9 OUARTEiRENSE 
10ALMADA 
11 AUWANSfLENSe 
12 0URIQUÊ 
13ESP.LAGOS 
14U.MONTEMOR 
15 LUSfTVRSA 
16PORTEL 
17 LAGOA 
18ALJUSTRELENSE 

19 
19 
19 
19 
19 
T9 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

42 
41 
40 
37 
35 

134..:. 
134 V 

26 
25 
24 
23 
21 
18 
15 
11 
8 

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

Amarante « Lobâo< 2-0 
Pô^uços-^: 

:.. RiO''T5i‘4dl. Vîii 
Paredes ^ Castelo da Maia> 5*0 

: Avinte8>:Ofagdes Sandinenses. 0-0 
v Ped. Rubfas - Torre de Moncoivo, 1-0 

IRégua Esmwïp?:iv 
Valonguense - Lotisada. 2-3 

Sourense - Oliveira de Frades, 3-3 
Anadia - Cesarense, 2-2 
Oliveira do Hospital • Mealhada, 5-2 
Valecambrense - Estarreja, 0-1 
U. de Coimbra - Fornos AlgMres, 5-1 
Mileu - Avança, 1-1 
Sâo Joâo Ver - Tourizense, 3-0 
Mangualde - Mirandense, 2-3 
Vouzeienses - Sâo Roque. 1-3 

Riachense* Idanhense. 0-2 
Alcains - Caranguejeira. 2-0 
Ponterfc^énse,r Avisenses, 1-1 
Estrela Uniâo de SEuitarém. 3*1 
Bidoetrense - Portomosense. 2-1 
Vitôrta Semache * Aicanerrense^ 3*0 
Corw^enseilUniâo de Tomar, 3*1 

. Fa2»ndenseliFëfrov1àrios, 4-0 : 
Fét&na * BeW.iCast. Branco, 1-i ;• ; • 

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

Desp. Beja * Vasco da Gama, 0*0 
OuriqueT Lusitano de Évorâ; 2-^1 1: 
Lüsftand iVRSA - Palmeiense, 0*0 " 
Estrela Venda$ Nova$> Aënada, 0*1 
Ûuarteirense * Almarmilense, O^t 
Pescadores * Uniâo de Montemor,^ 3-0 
Seixal * Esperança Lagos, 2-0 

, Porte! - Lagoa,;T^i : x. , . 
Pinhafnovense AljüstreJénse, 6-0. 
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tielho- 
ficou 

A jornada 21 trouxe um pouco de ânimo à la. Liga do 
Futebol Profissional Português. Porto e Sporting, os 
dois primeiros, perderam 2 pontos cada um, corn o 
Rio Ave e Estrela da Amadora, respectivamente, e o 
Benfica aproveitou o "brinde" para subir uns furos e 
consolidar o terceiro lugar, enquanto o Vitôria de 
Setübal, perdendo corn os "encarnados", ficou mais 
ultimo. Guimarâes, Boavista e Maritimo, perderam a 
oportunidade de também consolidarem lugares corn 
“sabor” a Europa, nâo querendo corn isto dizer que 
tenham perdido o comboio... 
As mexidas na classificaçâo gérai nâo foram 
significativas, corn a excepçâo Uniâo de 
Leiria, que obteve uma inesperada vitôria no 
estâdio do Boavista, o que deixou o Santa 
Clara em pior situaçâo... A luta no fim da 
tabela esta deveras alucinante, do jeito salve- 
se quem puder! 
Aguardemos por novidades pois hâ sempre 
quem reaja bem a desaires e outros...nem 
por isso! 
A prôxima jornada, a 22, inicia-se sexta- 
feira, dia 18, corn o jogo Belenenses - S. 
Braga, às 4pm, corn transmissâo televisiva 
na SporTV. 
No sâbado, dia 19, às 13:00 boras, o 
Campomaiorense - F.C. Porto, corn 
transmissâo na RTPi; às 4pm, Sporting - Gil 
Vicente (SporTV) e, à mesma hora, o Santa 
Clara - Rio Ave. 
No domingo, dia 20, os restantes jogos: 

As 11 am, Uniâo de Leiria - 
Alverca; Maritimo - Estrela da 
Amadora e Salgueiros - V. de 
Setübal. As 12:00 boras, Benfica - 
Farense (SIC) e, às 15:30, 
Guimarâes - Boavista (SporTV). 

Mais uma jornada corn jogos 
dramâticos e de resultados 
imprevisiveis. E o sortilégio do 
futebol, profissional ou nâo! 

Maniche, mais um “jogâo” e o goto 
Salvador do Benfica no Borfim. 

• • 

• • 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

(418)642-8381 

42ÿ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
Canada I Oÿ 
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Agora para sf: 

INTERNET 
'f' Gratuita até 2 tneses 

’BIRTHDAY CUIR 
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TEIEFONE GRATIS : 

ci!'" 
teairpior dîa 7 dias por semana 

A jfww.iiiymoailetta.eom / 
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ns^çâo Gratis 
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Nâl na mlnimos' 
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