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- palavras do Deputado Caio Roque que ainda esclareceu o movimento 
que esta a ser feito para o ensino da lingua portuguesa no estrangeiro. 
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O Deputado do PS, pelo Circulo Fora da Europa, Vitor Caio 
Roque, esteve inesperadamente em Toronto. Fora convidado 
pelo Conselho das Comunidades Portuguesas para participar 
nas reunioes de Toronto e London mas, devido ao 
cancelamento das mesmas e o nao ter sido avisado pelos 
responsâveis de tal situaçào, acabou por ser "obrigado" a vir... 
Nao perdeu tempo e, à ultima da hora, conseguiu contactos 
com Tony Dionisio, que Ihe organizou encontros com os 
Orgaos de Comunicaçâo Social de Lingua Portuguesa, Clubes 
e Associaçôes, e convivios com varias individualidades. 
Quando hâ yontade o tempo nunca é perdido! 
No magnifico salào do Sindicato dos Trabalhadores e 
Professionais da Construçâo Civil, Local 183, houve um 
encontro salutar e produtivo entre Caio Roque, Orgaos de 
Informaçâo, représentantes de clubes e associaçôes, para àlém 
dos représentantes e trabalhadores do Sindicato. 

Pàg.5 

@ einncMi Meni 
fld WHHMM, S6 MO flylMlNI 
É onsiçâo 0 a Miko lants 

O Ministre Paul Martin, depois de 
publicar o seu Orçamento e em 
relaçâo aos serviços de saûde do 
pais, disse que o problema nâo 
poderâ ser resolvido sô corn 
dinheiro, é necessàrio que os 
responsâveis do sector se sentem à 
mesma mesa e discutam o que é 
précise fazer de modo a criar as 
estrutmas capazes de superar as 
actuais difîculdades. 

iiso 
lanhou mas 
nâo conseguiu 
tranuuilidade 
nara si e para 
nPSD. 

Nas eleiçôes de Viseu, enquanto 
Marques Mendes sô "atrapalhou", 
o polémico Pedro Santana Lopes 

fez tremer muita gente. 
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Colima 
sem vértetr(BLS 

A nossa sociedade de consume esta cada vez 
mais surpreendente. 
Todos nos vemos televisao, para além de lermos 
e ouvirmos os noticiarios do dia-a-dia... 
Pasmamos com muita coisa! 
Uma das coisas que ultimamente, e cada vez com 
mais frequêneia, me aflige, é verificar que na 
América do Norte -EUA e Canada- as 
manifestaçôes acontecem por tudo e por nada e, 
em alguns cases, me deixam perplexe. Vejamos: 
Desde as imagens de hâ anos atrâs dos policias 
que espancaram brutalmente um negro e 
provocaram aquela monstruosa manifestaçào em 

Los Angeles, com destruiçào de montras, 
automôveis, etc..., até aos mementos actuals, em 
que vivemos e temos de novo, casos semelhantes, 
as manifestaçôes prosseguem corn mais ou 
menos violêneia. Muito bem (ou mal, como 
queiram), partindo do principle universalmente 
aceite de que cada um tem o direito de "praticar 
a democracia"... Mas, sera democracia, destruir 
coisas e perturbar terceiros, mesmo que seja em 
defesa de uma causa? 
Nâo, nâo acredito que o seja. Mas a grande 
verdade é que a violêneia campeia por ai corn a 
desculpa de protestar por tudo e por nada. 
Jâ agora, uma outra questâo. Quando um ou 
mais policias espancam ou abatem um marginal, 
especialmente de raça negra (e estas 
desnecessârias situaçôes jâ aconteceram 
demasiadas vezes), cai o Carmo e a Trindade e 
surgem centos de organizaçôes de defesa dos 
direitos humanos, etc, etc... Quando se dâ o 

inverso, ou seja, quando um marginal, espanca 
ou abate um policia, pouco mais se houve do que 
condolêneias das autoridades oficiais e lâgrimas 
de familiares e colegas...? Que diabo, nessas 
alturas, onde estâo os defensores dos direitos 
humanos? Onde param os grandes advogados de 
ocasiâo? Onde se escondem os manifestantes que 
defendem a moral e a justiça? Nâo interpretem 
mal estas minhas consideraçôes pois, apenas 
defendo a igualdade de direitos sem olhar a cores 
ou posiçôes, estou do lado da justiça pura e 
simplesmente! 
Nâo deixe de repetir que esta sociedade de 
consume cada vez me surpreende mais. 
Ou eu jâ câ ando a mais? 
Hâ "modernices" e "democracias" às quais nunca 
me habituarei e, juro, sem nunca abdicar de ser 
um fiel democrata! 

JMC 

TU CA TU com os 
Olâ, caros Leitores! 

Depots de muita neve e frio, seguidas de 
chuviscos e temperaturas brandas, para 
nos proporcionar mais 
algumas.,.constipaçôes, câ estamospara 
0 nosso habituai convivio. 
E assim^ nada a fazer. 
Mas 0 Verào esta a chegar e nada 
melhor do que pensar positivamente. 

Por exemple: os nossos jovens ESTUDANTES 
precisam de arranjar uma forma séria e desportiva de 
ganhar uns dinheirinhos para as férias e, até, para 
pagar algumas continhas atrasadas ou, porque nâo, 
ajudar os pais e compensâ-los do seu esforço em lhes 
pagar os estudos. Pois bem, temos uma série de 500 
empregos para estudantes. Os nossos ESTUDANTES 
QUE QUEIRAM TRABALHAR NO VERÀO -os 
célébrés SUMMER JOBS, pois sô têm que se dirigir 
ao Ontario Place e se inscreverem para Salva-Vidas, 
Pronto-Socorro, Serviços Administratives, 
Bilheteiras, Técnicos e Vigilantes da Marina, entre 
outres possiveis trabalhos. Os estudantes irâo 
trabalhar no ONTARIO PLACE de 20 de Maio a 30 
de Junho. Podem trabalhar à noite, ao fim-de-semana 
ou em partes diferenciadas do dia. O salârio varia 
entre $7. e $11,75 à hora. Podem inscrever-se e 
informar-se pelo E-Mail: www.ontarioplace.com, ou 
pelo telefone: (416) 314-9898. Jovens, rapazes e 
raparigas, nâo hesitem, contactem jâ os serviços de 
emprego do Ontario Place, em Toronto. Boas 
férias...trabalhando! 

O simpâtico artista-amador MIGUEL, um 
apaixonado das baladas e cantigas populares do 
saudoso José Afonso, realiza a apresentaçâo do seu 
primeiro trabalho gravado, sâbado, 25 de Março, no 
Clube Português de London. Este trabalho de 
MIGUEL, intitulado "ÂNSIA DE VIVER", tem 
cantigas de José Afonso, e originals de Miguel, 
Euclides Cavaco e Zé da Vesga. Apôs o jantar, 
actuarâo os artistas convidados Aveline Teixeira, 
Daniel Carvalho, Emily Melo, Humberto Silva, Joâo 
Cabrai, Monica & Emily, Mariano Rego, Otilia de 
Jesus, Nelson Câmara, Tony Gouveia e Zé da Vesga. 
Som e Luz a cargo de Starlihgt. 
Ao amigo e artista MIGUEL desejamos as maiores 
felicidades e êxitos. 

Na COVA DE IRIA, em Fâtima, este ano vai ser 
diferente. O Papa Joâo Paulo II estarâ présente para a 
cerimônia de Beatificaçâo dos pastorinhos de Fâtima, 
Jacinta e Francisco. Sumptuosidade e religiosidade 
diferentes e ùnicas. 
Os catôlicos de todo o mundo e, nos, no Canadâ, nâo 
fugimos à regra, estâo em movimento para poderem 
assistir a momento tâo importante. Portante, catôlicos 
da nossa comunidade, nâo percam uma das poucas 
excursôes que estâo jâ em marcha para Fâtima, no 13 
de Maio de 2000. Corn um pouco mais, podem 
também participar nas Festas do Senhor Santo Cristo, 
em Ponta Delgada. Saida de Toronto a 7 de Maio e 
regresso a 15, corn visitas a Lisboa, Alentejo, e norte 
de Portugal, Minho incluido. CIRV-fm farâ cobertura 
do acontecimento na companhia do Padre Janeiro, de 
Hamilton. 
Vâ connosco! 

Festas de Apoio a TIMOR e à 
St. CHRISTOPHERS HOUSE 

Na sexta-feira, dialO de 
Março, às 22:00 horas, 
no Oasis Night Club & 
Lounge - 1305 Dundas 
St. West, em Toronto, o 
Conjunto FILHOS DA 
MÂE realiza um 
concerto ao vivo para 
angariaçâo de fundos 
para a St. Christopher’s 
House. Apela-se para 
que as pessoas levem 
comida enlatada, frutas, 
feijâo, grâo, etc... 
Entrada grâtis. 
Aos présentes serâ 
entregue um CD-single 
dos "Filhos da Mâe", 
intitulado "Mulheres da 
Noite". 
No sâbado, dia 11 de Março, às 19:00 horas, realiza-se 
um jantar seguido de variedades, na Igreja de Cristo- 
Rei, em Mississauga, para recolha de fundos para 
TIMOR. 
Som corn o DJ Boa Esperança e variedades corn 
Tânia Florência, Mara Tavares, Daniel Carvalho, 
Joâo Cabrai, Paula Alexandra, Rui Marx e Luciana 
Machado. 
Informaçôes e réservas: (905) 457-4369. 

Até p'râ semana. 

JMC 
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Pequieiias Histérias de GENTE grande 
O pioneiro MANUEL VIEIRA, é 
natural de Agua de Pau, Sâo Miguel, 
Açores. Nasceu no dia 4 de Março de 
1929. 
Desde criança que se habituou à 
terra, à lavoura. 
Manuel Vieira, na busca de outros 
horizontes e condiçôes de vida, 
emigrou para o Canada, onde chegou 
no navio Saturnia, em 15 de Maio de 
1953, tendo como companheiros de 
aventura 18 outros conterrâneos de 

Sào Miguel e, os restantes, do 
Continente português. 
Manuel Vieira, casou corn Maria 
Manuela Vieira, natural de Ponta 
Delgada, onde nasceu em 19 de 
Fevereiro de 1942. Manuel Vieira 
casou corn Maria Manuela, por 
Procuraçâo, noxlia 19 de Fevereiro de 
1953, por curiosidade, dia de 
aniversârio da Maria Manuela. A 
Maria Manuela Vieira, também 

pioneira, juntou-se ao marido em 
Outubro de 1953, em Toronto. 
Ao casai Vieira, nasceu em Toronto, a 
filha Isaura Vieira, hoje Mrs Brott, 
que jâ lhes deu a felicidade de 
possuirem duas bonitas netinhas. 
Manuel Vieira, logo apôs chegar a 
Halifax, foi transferido para o 
Quebec, onde trabalhou em duas 
Quintas, no tabaco e em hortaliças, 
por 6 meses. Ao fim do primeiro 
contrato. Manuel Vieira foi para 

Montreal onde passou a trabalhar na 
construçâo de Tùneis, a norte do 
Quebec. Em 1995 partiu para 
Toronto onde se manteve de Junho 
até Março de 1956, sem conseguir 
trabalho. Depois, "descobriu" 
trabalho em Winnipeg, e para lâ 
partiu. Em Winnipeg, trabalhou na 
construçâo durante 9 meses, 
mudando depois para Kanora, 
Ontario, onde se manteve até 

Fevereiro de 1957. 
A partir desta altura Manuel 
Vieira radicou-se em Toronto. 
Entrou para a companhia Mac 
Eachern Ltd., onde chegou a 
supervisor. Durante os 16 anos 
em que lâ trabalhou deu a 
possibilidade a muitos 
portugueses, continentals e 
ilhéus, de se colocarem na 
companhia. A Mac Eachern 
encerrou as portas e Manuel 
Vieira foi para Mississauga 
trabalhar nos serviços de 
manutençâo do Board of 
Education, até à altura em que se 
reformou. 
O Manuel Vieira, tal como os 
velhos companheiros, procurou 
um centro de convivio para 
desabafar mâgoas e mitigar 
saudades. Assim aconteceu corn 
o primeiro clube português por 
estas paragens, o actual First 
Portuguese, que nasceu corn 

De pé:José Bento, Afonso Maria Tavares, Armando Vieira, dois amigos alemàes, Manuel 

Vieira, e, sentados em baixo, um amigo romeno e Joào Martins (todos de Sào Miguel). 

O casai Vieira 
na companhia 
da filha, genro 
e neta, 
na comemoraçào 
do séxagésimo 
quinto 
aniversârio 
do Manuel. 

outro nome, e onde, em 1957, o 
Manuel Vieira foi tesoureiro durante 
6 meses. O présidente era o José 
Meneses, o vice-presidente o Manuel 
Arruda e, ainda nessa direcçâo, o 
Angelo Bacalhau, o Manuel Medeiros 

Mississauga, por volta de 1986/87. 
Desistiu de clubes e associaçôes para 
se dedicar mais a si proprio e à 
familia. depois da autêntica maratona 
que fez através do Canadâ. 
Agora viaja, mas em passeio, calma e 

Maria Manuela e Manuel 
isaura e Jûlia. 

Vieira, com as netinhas 

e outros... comodamente pelo Canadâ e 
Manuel Vieira foi também sôcio e Portugal, particularmente, nos 
director do Clube Português de Açores. 

PORQUE OIMPREVISTO 
fÂO TEM HORA MARCAD, 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

DANIEL FERNANDES TEL: (416) 823~0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
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O Ministro Federal das Finanças, 2004; o Canada Child Benefit para a 
Paul Martin, anunciou esta semana, primeira criança passarâ de mil 
no parlamento de Otava, o orçamento oitocentos e cinco dôlares para dois 
gérai de Estado para o ano 2000. mil e cinquenta e seis a partir de 1 de 
Deste orçamento constam as Julho e atingirâ os dois mil e 
seguintes medidas: reduçâo de quatrocentos no ano 2004; os 
impostos quer para as empresas quer beneficios de desemprego para efeitos 
para o cidadâo comum envolvendo de férias de maternidade aumentam 
um total de 58 biliôes de dôlares nos para um ano a partir de 31 de 
prôximos cinco anos. Uma familia de Dezembro; Otava prometeu cerca de 
quatro pessoas ira poupar este ano dois biliôes e meio de dôlares nos 
quinhentos dôlares; o indice de 
impostos tem uma quebra de vinte e 
seis para vinte e quatro por cento com 
efeitos a partir de 1 de Julho 
esperando o governo que venha a 
descer para vinte e très por cento até 
2004; os indices de impostos para 
pequenos negôcios corn facturaçâo 
entro duzentos e trezendos mil 
dôlares passarâ de vinte e oito para 
vinte e um por cento com inicio a 1 de 
Janeiro; o imposto adicional Surtax é 
eliminado a todos os canadianos corn 
rendimentos anuais até oitenta e 
cinco mil dôlares e sera 
completamente eliminado no ano 

prôximos quatro anos para 
ajuda no sistema de saûde e 
educaçâo pôs-secundâria; 
aumento da ajuda econômica 
em 1.7 biliôes de dôlares para 
despesas corn forças 
militares; e aumento das 
participaçôes estrangeiras nos 
RRSPs de vinte e cinco por 
cento este ano e trinta por 
cento no prôximo. 
Todos os membros dos très 
partidos do Ontârio, 
encontram-se descontentes e criticam despesas de saûde que o mesmo 
o orçamento federal, principalmente acarreta. Mike Harris classificou esta 
quanto à injecçâo de dinheiro no receita do orçamento para a saûde de 
sector da saûde. O primeiro ministro “desastrosa”. O lider do NDP, 
do Ontârio, Mike Harris, disse que Howard Hampton, demonstrou-se 
os 2.5 biliôes de dôlares destinados à espantado corn o facto deste 
saûde e à educaçâo, no espaço de orçamento, no sector da saûde, nem 
quatro anos, nâo sào suficientes. Para sequer acompanhar o movimento 
isso, exigiu uma reuniâo corn os inflaçcionârio. Por outro lado, o 
ministros da saûde, incluindo Allan critiço liberal de finanças, Gerry 
Rock. No centro desta reuniâo estâ Phillips, referiu que os membros do 
também a questâo que Mike Harris seu partido em Otava nâo estâo a 
colocou sobre o envelhecimento cada gastar o suficiente para resolver o 
vez mais notâvel da populaçào e as problema da saûde no Ontârio. 

Coimbra. Enquanto estudava, resolveu ir â 

morar para a Inglaterra com o objectivo de |||||| 
aprender inglês e onde trabalhou como ama 
durante dois anos. Apôs os dois anos de 
trabalho em Londres, regressou à 
Universidade de Lisboa para completar o 
curso. Iria chegou a Toronto hâ mais de 
trinta anos. Desde entào, dedicou grande 
parte do seu trabalho à Casa de S. Cristôvâo 
desempenhando o trabalho de intérprete para os 
portugueses que necessitavam de se deslocar ao 
médico, ao hospital ou a departamentos do 
governo. Mais tarde, juntou-se ao departamento 
social da direcçâo escolar de Toronto para trabalhar 
como intérprete e conselheira. Reformou-se hâ 
quatro anos. No entanto, reforma nâo foi sinônimo 
de paragem, pois Iria continua dedicada à sua 
comunidade portuguesa. Ajudou a fundar o 
serviço Tradutores de Português grâtis, um- dos 
primeiros grupos do género a surgir na cidade. Co- 
organizou o grupo Mulheres Portuguesas 55+, o 
primeiro grupo independente de mulheres na 
provincia. Ainda em 1992, começou a trabalhar, na 
Casa de S. Cristôvâo, no projecto de Abuso aos 
Idosos para combater o que a prôpria chama “o 
problema escondido da sociedade”. Ao mesmo 
tempo que desempenha todas estas funçôes, ainda 
trabalha no Ear Maynard, na Canadian Hearing 
Society e no programa “Out of the Cold” para os 
sem-abrigo. Iria Vieira diz que se dedica às 

Os distinguidos corn o prémio Jane Jacobs sâo 
cidadàos comuns que causaram, através do seu 
trabalho, um impacto extraordinârio na cidade. O 
prémio é atribuido em homenagem à escritora e 
visionâria urbanistica que inspirou geraçôes de 
projectistas da cidade de Toronto e à volta do 
mundo, Jane Jacobs. Este ano, os recipientes do 
prémio Jane Jacobs foram Rollo Myers cuja paixâo 
pela histôria de Toronto fez dele um activista e 
planeador urbanistico e Iria Vieira cuja dedicaçâo 
pelos imigrantes a destacaram entre dezenas de 
concorrentes. Iria Vieira é oriunda dos Açores. 
Aos 18 anos foi estudar para a Universidade de 

questôes da terceira idade porque “faço parte desta 
camada etâria e porque os idosos sào vulnerâveis e 
precisam que alguém lute por eles”. O prémio Jane 
Jacobs, patrocinado pela Avana Capital Corp., 
consiste em cinco mil dôlares anuais durante très 
anos. Iria Vieira estâ de parabéns pelo trabalho 
desempenhado e pelo orgulho que trouxe à 
comunidade portuguesa. 

Ana Fernandes 

$nhoraJatieJ'.inh\ laihadn peln\ unitnli,n\ Jh 
•ioJaneJar„b\ Uranl. UiilbtM\ir\ t Iria Iwiro. 

Amigos da “velha guarda” entregam 
flores e beijos à amiga Ma Vieira. 
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procurando baixar ainda mais as 
taxas de juros aplicâveis às poupanças 
dos émigrantes. 
Caio Roque, defende que em relaçâo 
ao voto dos portugueses residentes no 
estrangeiro para as eleiçôes 
presidenciais, deve ser para todos e 
nâo apenas para os que sâo 
portugueses ou que tenham a dupla 
nacionalidade. 
Em relaçâo aos jâ "safados" casos da 
TAP e RTPi, Vitor Caio Roque 
apelidando-os de "complexos e de 
dificil soluçâo" salientou que, corn o 
nascimento recente da uniâo de 
forças ( Holding da Comunicaçâo 
Social) entre RTP-LUSA e RDP, os 
resultados vâo ser positives e mais 
rapides no que concerne a melhorias 
e serviços para a diâspora e que, os 
problemas que envolvem a TAP, 
embora ainda mais complexos, estâo 
a ter o tratamento devido e corn 
pessoas capazes para que a 
companhia aérea portuguesa, agora 
ligada à Swiss Air, venha a ser ütil ao 
pais e às comunidades. Um pouco 

mais de tempo e as soluçôes vâo 
surgir. 
Depois de todo o processo relative ao 
Orçamento Gérai do Estado estar 
concluido, algumas novidades irâo 
surgir. 
Vitor Caio Roque, estabeleceu 
convivios corn a comunidade 
portuguesa na Casa do Alentejo, em 
Toronto, no Clube Português de 
Mississauga, assim como no Sporting 
Clube Português de Toronto e 
Academia do Bacalhau, corn uma 
"bacalhausada" à maneira! 
Deixou uma mensagem realistica, 
desejando as maiores felicidades a 
todos e, a certeza, de poderem confiar 
no Governo de Portugal, que tudo 
farâ pelos portugueses do espaço 
continental e insular, assim como de 
todos os que se encontram pelo 
mundo fora. 
Deixando um abraço fraternal, Vitor 
Caio Roque partiu corn a certeza de 
que Portugal pode também contar 
connosco! 

JMC 

L^aLÜ LiQlLlLlr 
L^lLL Va LU LlLü 

Caio Roque, sempre muito tranquilo 
e corn resposta correcta para todas as 
questôes que lhe foram postas, deu 
conhecimento a todos das coisas mais 
importantes agora em movimento. 
Em relaçâo ao ensino da lingua 
portuguesa, salientou a presença em 
França dos responsâveis mâximos da 
Educaçâo em Portugal para, no local 
prôprio, estudarem a forma 
tecnologicamente avançada da 
França corn os sens cursos de "Lingua 
Francesa" para o estrangeiro, 
considerados os melhores do mundo 
e corn provas dadas. Cursos bem 

preparados que sâo postos à 
disposiçào dos interessados, 
franceses ou nâo, através das 
novas vias de comunicaçâo, 
incluindo a Internet. A "aldeia 
global" em crescimento. 
Ainda no campo da 
Informâtica, Caio Roque, disse 
que esta a ser implementado 
um programa que proporcionarâ aos 
portugueses, que vivam mesmo longe 
dos centros mais populosos, a 
possibilidade de tratarem dos sens 
assuntos e problemas. Salientou 
também que este Governo esta 

Quem nâo se lembra do Canadâ, em 1974. 
empreendedor Jack Carvalho que, Juntamente corn sua mulher Ana 
em 1984, abriu a Padaria e Pastelaria Carvalho, abriu a Pastelaria e 
Caldense, em Toronto? Padaria Caldense, na Dundas St. 
Pois o nosso bom amigo Jack (local onde ainda se encontra), no ano 

^ Carvalho encontrâ-se entre nôs numa de 1984. Em 1995, Jack Carvalho 
visita de negôcios e convivio corn os resolveu vender o seu 
muitos amigos que câ deixou. estabelecimento ao Helder Costa, 
Levantando o véu do passado, corn o intermediârio Antônio Araüjo, 
Joaquim da Costa Carvalho nasceu a dar o mote. 
em Barcelos e, emigrou para o A familia Carvalho regressou a 

Portugal e, aproveitando as 
experiências aquiridas no Canadâ, 
iniciou nova caminhada no campo 
dos negôcios. 
-Vivemos em Braga e temos vârios 
negôcios no norte do pais.-Contou 
Jack, quando nos visitou na redacçâo 
de O Milénio. Depois, acrescentou.- 
Formei corn minha mulher a firma 
"Costa & Gomes Carvalho, 
Investimentos Imobiliârios, S.A.", e 
daqui partimos para outras 
alternativas. Construimos o 
"Junqueira Shopping Centre", na 
Pôvoa de Varzim, onde possuimos 

vârios ramos de negôcio...-Com 
uma simpâtica gargalhada, 
acrescentou.- Até tenho lâ o 
Restaurante e Padaria Caldense! 
-Claro, tinha de ser!-Dissemos.- 
Outras novidades? 
-Bom, temos também uma 
fâbrica de çonfecçôes -Costa & 
Gomes Carvalho Confeccôes 
S.A.- e vârias lojas de roupas 
espalhadas pelo nortç.,. Temos 6 lojas Depois conversamos sobre mil-e-uma- 
APONAVE Sports, distribuidas por coisas de ontem, hoje e amanhâ. A 
Povoa de Varzim, Matosinhos, Norte propôsito, o future estâ na mâo dos 
Shopping -na cidade do Porto, no filhos, e Jack falou-nos embevecido 
Centro Histôrico de Viana e em do Jason, de 16 anos, que estâ no llo. 
Braga. ano e, da filha Ana Cristina, de 10 
-Isso qüer dizer que estâo ligados ao anos, que segue as pégadas escolares 
desporto da zona? do mano. 
-Sim, é verdade! -Confessou Jack Em suraa, uma familia feliz. 
Carvalho.- Sou Présidente Adjunto Deixando um grande abraço à 
do Varzim Sport Club e, comunidade portuguesa em gérai e, 
patrocinamos, o Leça e o Viana do aos amigos em particular, Jack 
Castelo. Eu e a direcçâo do Varzim, Carvalho despediu-se informando 
estâmes a negociar a possibilidade de que no Verâo, em Julho, toda a 
também patrocinarmos o Varzim... familia vem ao Canadâ matar 
Vamos a ver. saudades. Até lâ, felicidades. 
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ganhou mas nâo conseguiu 
tranquilidade para si e para o PSD 
Tolerância zero para Durâo 

' Uder ganhou. Santana Lopes e Marques Mendes perderam. 
Mas pouco mudou com os très dias de congresso em Viseu Durâo Barroso utilizou 

recentemente, para retratar 
a sua liderança, a imagem 
do condutor de um 

automôvel que guia a olhar para a 
frente mas corn atençào permanente no 
retrovisor. Atrâs dele estaria quem 
acusou de fazer oposiçâo ao prôprio 
PSD, os sens adversârios, Santana 
Lopes e Marques Mendes. A sua frente, 
o partido e o Pais. Ora, deste congresso 
de très dias, Durâo sai corn a mesma 
preocupaçâo e ciente de que os mesmos 
adversârios lhe ditam a regra da 
"tolerância zero". Ganhou o congresso, 
é certo, mas a "oposiçâo" junta - 

Santana e Mendes - teve apenas menos 
seis votos do que o présidente reeleito. 
Um resultado que espelha bem très 
dias de congresso, em que Barroso 
jogou no limite - para trazer os sens 
dois adversârios à luta, pela prometida 
clarificaçâo - e dominado por um 
combate sem tréguas pela liderança. O 
debate de ideias passou ao lado. O 
congresso de Viseu foi, também, um 
ajuste de contas entre Durâo e Santana. 
O présidente da Câmara da Figueira 
da Foz foi, pela primeira vez, a votos no 
partido e régressa a casa corn 33 por 
cento e uma bandeira para continuar a 
erguer. Afinal, as eleiçôes directas nâo 

tiveram o acolhimento de très 
quintos, mas vâo fazer o seu 

caminho, promote, com base nos 
por cento de apoio. E hâ ainda 

uma vitôria moral: o fim dos 
delegados por inerência, que, 
terminados os trabalhos, "culpou" 
por parte do resultado. E isso 
abre um novo ciclo na vida 
interna do partido. A partir do 
proximo congresso jâ nâo votam 

mais de 200 dirigentes nacionais 
que, por exercicio do cargo, 
votavam e nâo eram eleitos. Tal 
como Santana, Mendes marca 
pontos para, num futuro proximo, 
voltar a disputar a liderança. 

Emancipou-se e, em Viseu, recolheu 16 
por cento do congresso. Sendo certo 
que grande parte das atençôes 
centraram-se em Durâo e Santana, o 
ex-lider parlamentar jogou numa 
"terceira via", apoiada em figuras da 
velha mâquina cavaquista, e tentou 
convencer que era "o mâximo 
demoninador comum" de um partido 
que "précisa de regressar jâ em força" 
ao poder. A sensaçâo, no final, é a de 
um lider cercado e corn uma missâo 
dificil - fazer oposiçâo e estar atento, 
"pelo retrovisor", enquanto conduz a 
"caravana" social-democrata, como 
Manuela Ferreira Leite também 

lembrou em Viseu. Tréguas sô terâ, 
concerteza, por algum tempo. Nâo 
poderâ descansar um minuto, quer no 
piano interno quer externo. Ao Pais 
terâ de demonstrar que é o candidato 
alternativo a Guterres, ao partido que é 
capaz de o fazer, silenciando, assim, os 
seus adversârios. Sintomâtico foi o 
silêncio de Mendes sobre os resultados 
e o futuro proximo. Aplaudiu de pé a 
entrada do lider, mas ouviu sem 
entusiasmo o discurso da vitôria. 
Santana disse respeitar os resultados, 
prometeu colaborar corn a nova 
direcçâo em tudo o que nâo viole a sua 
consciência e promete dar "algum 
tempo" a Durâo. Mas fez o aviso de 
que, no prôximo congresso, jâ nâo 
haverâ 26 por cento das inerências. As 
votaçôes espelharam as divisôes que 
passaram pelo congresso e Durâo terâ 
de enfrentar um Conselho Nacional 
mais que adverso - da sua lista foram 
eleitos 25 conselheiros, mas a soma das 
oposiçôes (além da lista de Mendes e 
Santana havia mais cinco) é largamente 
superior: 30. Para a Comissâo Politica 
Nacional, a lista de Durâo obteve 469 
votos (50,3 por cento), a de Santana 313 
(33,6) e a de Mendes 140 (16,1). A 
proporçâo manteve-se na aprovaçâo 
das moçôes. A do lider teve 484 votos, 
a de Santana 313 e a de Mendes 209. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peçit not Aeu iomecedm 
kabiluai OA CWUXCA de 

alla qua£idade da 

VaMiagüA Meal Vaek&iA 
Horâcio Domingos 

ouTO poT-tuguê? unico ma 

ma 
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O regime de atribuiçâo de 
indemnizaçôes aos produtores de 
leite dos Açores, detentores de quota, 
que se comprometam a abandonar 
integralmente a produçâo leiteira até 
ao dia 30 de Abril do corrente ano, 
entra em vigor a partir do prôximo 
dia 2 de Março. Os critérios de 
anâlise para a atribuiçâo das referidas 
indemnizaçôes, estabelecem as 
seguin tes prioridades, por ordem de 
importância: 
produtores cuja exploraçâo se 
encontre numa zona sensivel do 
ponto de vista ambiental; produtores 
detentores de uma quantidade de 
referência inferior a 60.000 
quilogramas, por ordem decrescente 
de idades; produtores com idade 
superior a 55 anos, completados até à 
data limite da apresentaçâo do 
pedido, por ordem decrescente de 
idade, e, por ultimo, ordem da 
entrada dos pedidos. Os produtores 
cuja exploraçâo se encontre em zona 
ambientalmente sensivel, devem 
fazer acompanhar as suas 
candidaturas de uma declaraçâo 
comprovativa, emitida pela Secretaria 
Regional do Ambiente. Sô poderâo 
candidatanse ao resgate de quota 
leiteira, os produtores que nâo 
tenham beneficiado, nos ùltimos 
cinco anos, de ajudas financeiras ao 
investimento na produçâo de leite, ao 
abrigo do Regulamento (CE) n° 
950/97, do Conselho, de 20 de Maio, 

e os que nâo tenham beneficiado da 
atribuiçâo de uma quantidade de 
referência à réserva nacional, a 
menos que prescindam das 
quantidades obtidas, sem direito a 
indemnizaçôes, mediante declaraçâo 
expressa a apresentar no acto da 
candidatura. As candidaturas devem 
ser apresentadas pelos produtores, ou 
seus représentantes, até ao dia 15 de 
Março do corrente ano, nos serviços 
de ilha da Direcçâo Regional do 
Desenvolvimento Agrârio, em 
impresso prôprio a fornecer aos 
interessados. O montante das 
indemnizaçôes ao abrigo deste 
regime é de 60$00 por quilograma. 
Para quaisquer esclarecimentos, os 
interessados deverâo contactar o 
Instituto de Alimentaçâo e Mercados 
Agricolas, a Direcçâo Regional do 
Desenvolvimento Agrârio, as 
Associaçôes Agricolas e as Indùstrias 
e Cooperativas de Lacticinios. 

Legalizaçâo 
de imigrantes 

Bloco de 
Esquerda vai 
proper um 
periodo 
€»dxaordinârio 
de regularizaçâo 

9 Bloco de Esquerda vai avançar na 
Assembleia da Repùblica corn a 
proposta para um periodo 
extraordinârio de legalizaçâo de 
imigrantes. O anüncio desta 
iniciativa foi feito pelo deputado 
Luis Fazenda, que considerou "um 
dos assuntos centrais do programa 
do Bloco que foi sufragado pelos 
portugueses". Luis Fazenda falava 
aos jornalistas durante um intervalo 
da reuniâo da Assembleia Distrital 
do Porto do movimento, convocada 
para eleger a Comissâo 
Coordenadora do distrito e aprovar 
O regulamento daquele ôrgâo. 
"Pretendemos terminât corn a 
situaçâo de clandestinizaçâo e de 
dupla exploraçâo em que se 
encontram muitos imigrantes no 

nosso pais", afirmou. "Foram eles 
que construiram a Expo, sâo eles 
que estâo a construit o Alqueva e 
sâo eles que vâo construit o Metro 
do Porto. E justo que tenham 
igualdade de direitos." Quanto à Lei 
de Estrangeiros, Luis Fazenda 
revelou que a proposta do Bloco de 
Esquerda visa sobretudo "abrir a 
concessâo de asilo em Portugal, que 
estâ praticamente fechado, uma vez 
que em 1999 apenas foram 
concedidos dois vistos de asilo". 
"Um pais que teve durante tantos 
anos milhares e milhares de asilados 
noutros paises, fugidos à ditadura e 
à guerra colonial, nâo pode 
permanecer insensivel, nâo 
aceitando tantas pessoas que fogem 
da guerra", disse. 

PAgiO CASACA QUER 
EQUIUBRIO EN 
ECONOMIA 
E 0 AMBIENTE 
O deputado socialista pelos Açores ao 
Parlamento Europeu, Paulo Casaca, 
defendeu na Horta a necessidade de 
um equilibrio maior entre o 
desenvolvimento econômico e 
ambiental do arquipélago. Paulo 
Casaca declarou que apesar de os 
Açores serem ainda um paraiso 
ambiental é necessârio efectuar na 
regiâo avultados investimentos em 
areas prioritârias como o tratamento 
de residues solides e liquides. O 
eurodeputado declarou ser necessârio 
que os cidadâos e as instituiçôes 
passem a olhar cada vez mais para o 
ambiente como uma forma de 
desenvolvimento dos Açores e nâo 
como um obstâculo, na medida em 
que o desenvolvimento econômico jâ 

provocou énormes estragos no 
ambiente. Os représentantes de 
associaçôes ambientalistas, Quercus e 
Azôrica, manifestaram a esperança 
de que a criaçâo da nova secretaria 
regional do Ambiente ajude a 
resolver esses problemas. Extracçâo 
ilegal de areias e inertes, degradaçâo 
da flora, sobreaproveitamento dos 
recursos hidricos, ausência de 
reciclagem de residues solides, falta 
de fiscalizaçâo e legislaçâo 
desadequada foram ainda temas em 
debate nesta sessâo sobre ambiente 
que aconteceu recentemente na 
Horta, corn a participaçâo de cerca de 
50 pessoas. 

VUICAO DA SERRETA 
O Vulcâo da Serreta, localizado a 10 milhas da ilha 
Terceira, mantém-se em actividade, quase diâria, desde ÊÊÊ^ 
o grande sismo de Julho de 1998. Desde entâo, que 
populates daquela ilha e ilhas vizinhas, do grupo / p 'K\. 
central, reclamam observât situaçôes de \, X 
erupçôes provocadas por aquele vulcâo. 
Desta vez, o mar apareceu corn 
manchas verdes, manchas que segundo 
referiu Joâo Luis Caspar, director do 
departamento de Vulcanologia da 
Universidade dos Açores, se devem à presença de cinzas na âgua. Esta 
semana, membres do SIVISA, dirigiram-se àquela ilha a fim de, in loco, se 
aperceberem das transformaçôes presenciadas e realizar um estudo sobre a 
actual situaçâo do vulcâo da Serreta, muito embora os registos dos niveis de 
sismicidade, no local, se apresentem “normals” e dentro dos paramètres, 
verificados 24 horas por dia. Um quadro apresentado révéla niveis muito 
baixos e, por isso mesmo, nâo apresenta sinais de preocupaçâo, no entante, a 
natureza é imprevisivel, e dai a situaçâo ter de ser acompanhada, 
frequentemente. 

Septuagenària 
portuguesa presa GOPI 
25 quilos de cocaina 

A Policia brasileira anunciou a prisâo 
de uma portuguesa que pretendia 
embarcar para Portugal corn 25 
quilos de cocaina. Segundo a Policia 
Federal, Iselinda de Miranda Santa 
Clara, de 76 anos e de nacionalidade 
portuguesa, foi presa domingo no 
aéroporté internacional do Rio de 
Janeiro quando se preparava para 
embarcar para Portugal. A droga 

estava acondicionada em latas de 
leite em pô e de castanha de cajù que 
a idosa transportava em duas malas. 
O trafico foi detectado quando as 
malas passaram pelo sistema de raio- 
X do aéroporté. A traficante estâ 
detida no presidio "Nelson Hungria", 
no Rio de Janeiro, e disse aos 
investigadores que sô responderâ em 
tribunal. 
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Linha compléta de cafés em grâo ou moido 

Por; Maria Fernanda 

O Padre Victor Melicias esteve em 
Nova lorque por iniciativa da 
Organizaçâo de apoio a Timor-Leste. 
Este encontro realizou-se dia 26 de 
Fevereiro sob o tema "Um dia por 
Timor". 
Nesta oportunidade, via telefone, 
concedeu uma entrevista exclusiva 
para Cirv-FM e para o jornal O 
Milénio. Depois da nossa saudaçào, 
registamos as suas palavras iniciais: 
Padre Victor Melicias.- Bern hajam. 
Esta é a grande saudaçào portuguesa 
para essa magnifica e extraordinâria 
Comunidade Lusôfona e que ai ao sul 
do Ontârio, labuta, tornando sempre 
présente os valores da nossa cultura, da 
nossa histôria e da nossa civilizaçâo. E 
para mim também uma honra, através 
do jornal O MILÉNIO, transmitir a 
todos os nossos compatriotas um 
abraço grande da fraternidade que 
guia os nossos sentimentos e que me 
trouxe também ao Norte América para 
conviver e partilhar corn as nossas 
gentes e sentir a solidariedade de 
todos vos para corn o povo de Timor 
Lorosae, Terra do Sol Nascente, terra 
do sofrimento e da luta pela liberdade; 
terra da ocupaçâo e da violaçâo dos 
direitos humanos, mas... hoje Terra que 
vê reafirmada a possibilidade da 
independência; terra de um povo 
humilde, meigo e determinado; um 
povo que sofre, mas sofre corn os olhos 
postos na esperança. Um povo que 
todos nos acompanhamos e queremos 
possa construir um Estado moderno, 
independente e livre. 
M - Gostariamos saber um pouco mais 
desta deslocaçâo. 
PVM - Estou aqui a convite das 
comunidades portuguesas da zona de 
Nova lorque, por uma organizaçâo 
chamada LAMETA à quai aderiram 
varias comunidades para em festival de 
solidariedade ao povo de Timor, que 

estamos corn eles, que nâo os deixamos 
sôs e eu tenho muita alegria de ser o 
portador desta manifestaçâo de 
sentimentos. Quando a 7 de Junho 
tomei posse do cargo de Comissârio de 
Portugal para o apoio à transiçâo de 
Timor-Lorosae, tive a oportunidade de 
dizer perante o primeiro ministro e o 
governo que assumia corn alegria e 
consciência das dificuldades, esta 
missâo de ser o portador dos afectos, 
dos valores e dos apoios de Portugal ao 
povo de Timor. E é exactamente nesta 
qualidade e neste papel que eu me 
sinto aqui. Levar-lhes a vossa palavra e 
a certeza de que eles, por maior que 
sejam as dificuldades, nâo estâo 
isolados, nem sôs no mundo. 
M - Fale-nos da sua experiência nesta 
nova fase de Timor-Leste. 
P.V.M.- Como é natural tenho 
acompanhado noite e dia toda a 
evoluçào daquele territôrio que jâ é um 
Pais corn o seu povo e um dia hâ-de ser 

um estado indepen- 
dente. 
Todos tivemos a dor de 
verificar o que foi a 
destruiçâo selvâtica. 
Foram destruidos 
hospitais, escolas, edifi- 
cios pùblicos, para nâo 
falar nas habitaçôes 
particulares. Tudo tem 
que ser recomeçado do 
zero. Sô corn a entrada das forças das 
Naçôes Unidas, foi possivel o regresso, 
mas as condiçôes eram entâo nulas. 
Felizmente, desde entâo, jâ me 
desloquei 3 vezes ali e tive a felicidade 
de ver que as condiçôes começaram a 
ser melhores. Na noite de Natal jâ era 
possivel ver muita gente nas ruas, a 
construir os seus presépios a recordar 
os tempos antigos e a começar a trocar 
os primeiros bens nos mercados. Mas 
ainda estâ muito longe de ser normal. 
É pois necessârio dar àquele povo nâo 
sô O afecto, mas a parte material para a 
reconstruçâo fisica. 
M - Fale-nos da outra parte do 
desenvolvimento tâo necessârio: o 
social, O cultural e o econômico. 
P.V.M.- As Naçôes Unidas, para além 
de terem um governo local, presidido 
pelo brasileiro Sérgio de Melo, estâo a 
ter alguma dificuldade e através delà a 
demora para poder actuar corn 
eficâcia. 
Um governo que apesar de tudo jâ é 
apoiado por Organizaçôes das Naçôes 
Unidas, organizaçôes nâo governa- 
mentais internacionais e até 
portuguesas. Portugal tem estado a 
enviar muito apoio quer financeiro, 
quer de pessoas. Neste momento hâ 
700 soldados de paz (capacetes azuis 
portugueses) que ali se encontram, 
mais 180 policias também em missâo 
de paz e depois vârias missôes. Quer a 
missâo humanitâria oficial quer 
organizaçôes nâo governamentais, 
como médicos, enfermeiros e 
bombeiros. Por tudo isto trata-se de um 
Pais que estâ a ver a luz ao fundo do 
tünel. Mas Portugal pode orgulhar-se 
através do seu povo, quer o que se 
encontra no terreno lusitano, quer o 
que estâ na diâspora. 
M - A sua presença em Nova lorque foi 
também a de recolha de fundos. Como 
decorreu? 
P.V.M.- As vârias comunidades 
organizaram entre si festas para 
recolha de donativos que me 
entregaram ou enviaram directamente 
para uma conta de solidariedade que 
estâ aberta jâ hâ vârios meses na Caixa 
Gérai de Depôsitos de Portugal e 
através da quai se tem recebido muito 
apoio dos portugueses. Neste 

momento, para além dos fundos do 
orçamento gérai do Estado, esta conta 
atinge jâ um milhâo de contos. Este 
dinheiro estâ a ser utilizado para 
sustentaçâo das familias desalojadas. E 
estâo cerca de 18 mil familias nessas 
circunstâncias. Nâo podemos esquecer 
também um grande piano de educaçâo 
para que esse sistema possa funcionar a 
vârios niveis. 
M - Falou no sistema de ensino. 
SérgioVieira levantou o problema da 
lingua portuguesa vir a ser, ou nâo, a 
lingua oficial de Timor Leste. O que 
lhe parece? 
PVM - A definiçâo da futura lingua 
daquele estado é exactamente uma das 
matérias que deve pertencer mais que 
todas as outras ao povo timorense. 
Assim, a igreja catôlica através dos 
bispos D. Nascimento e D. Ximenes 
Belo assinaram juntamente corn o 
présidente Xanana Gusmâo no dia 2 de 
Janeiro um protocolo de cooperaçào no 
quai fazem a opçâo clara a favor do 
português como lingua oficial do 
futuro estado. De qualquer maneira a 
decisâo oficial formai, terâ que ser feita 
pelas Naçôes Unidas através da 
UNTAET que é presidida pelo 
brasileiro Vieira de Melo, repré- 
sentante pessoal do Secretârio Gérai 
das Naçôes Unidas. 
Por isso mesmo, Portugal estâ a enviar 
professores e material didâctico 
intensivamente para que o português 
possa desde jâ ser ensinado nas escolas 
primârias e no ensino bâsico, para 
além de ter um papel importante 
também no secundârio, bem como na 
Universidade. 
M - A despedida. 
PVM - Quero felicitar em primeiro a 
CIRV-FM e O jornal Milénio por este 
belo serviço que faz à cultura 
portuguesa e aos valores de que nôs nos 
orgulhamos através da histôria, 
designadamente o universalissimo, a 
fraternidade e a tolerância. A todos os 
portugueses do Canadâ, deixo os votos 
para que continuem a ser em qualquer 
parte do Mundo motivo de orgulho 
para Portugal. 
A vossa capacidade de integraçâo e de 
trabalho sâo para Portugal um grande 
orgulho. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 2 Março, 2000 

MISCELÂNIA 9 

CÀ PARA NÔ$ 
Por: Luis Fernandes 

••• 

Hoje vou debruçar-me sobre o binômio 
contribuintes-edilidade de Toronto e por pensar 
que ambos terâo de andar de mâos dadas para 
que de um lado ou de outro, haja mais razâo. 
Nos ùltimos tempos têm ocorrido uma série de 
multas de estacionamento, especialmente na 
area que melhor conheço - Dundas e Ossington 

e que em nada abonam o bom 
desenvolvimento quer dos serviços da 
edilidade, quer dos negôcios da area a que me 
refiro. Existera casos em que perto das 21,00 
horas, têm sido colocadas multas nas viaturas 
estacionadas nos espaços dos parquimetros! 
Que se apliquem nas horas de ponta, 
nomeadamente de manhâ ou à tarde, ainda vai 
que nâo vai, mas, a altas horas é que nâo 
estamos a ver onde é que a edilidade pretende 
chegar. Claro que sabemos tratar-se de uma 
receita virtual para os cofres, mas talvez hajam 
outras maneiras mais razoâveis de recolher 
dinheiro. Por exemplo, aos proprietârios de 
alguns arranha-céus da baixa que devem 
milhôes em atraso e que teimam em bâter o pé 
para nâo pagar o imposto predial!!! Acreditam? 
E verdadeü! Os parquimetros, segundo temos 
observado, estâo a tornar-se numa autêntica 
obsessâo. Sâo fâceis de instalar e mais rentâveis 
que qualquer estabelecimento de comércio que 
além de ter de criar empregos, tem de pagar 
impostos e de que maneira. Multar as pessoas 
que aos sâbados e domingos aproveitam para 
efectuar as suas compras na ârea a que me 

Confessa que desconheço 
0 montante arrecadado 

em toda a cidade 
através do sistema de 

parquimetros!?? 

refiro, é cruel e nâo ajuda nada, nem os 
proprietârios de viaturas nem o comércio. 
Multar depuis das 18,00 horas penso ser jâ um 
bocadinho de ganância, o que é feio! Confesso 
que desconheço o montante arrecadado em 
toda a cidade através do sistema de 
parquimetros!?? Confesso ainda, desconhecer 
quanto é arrecadado pelos pagamentos de 
autorizaçôes tiradas na Câmara, para se poder 
estacionar na rua em que vivemos e porque o 
traçado das vias e a arquitectura de entâo nâo 
permitiam, em muitos casos, os chamados 
driveways!?? Agora o que sei, é que talvez fosse 
intéressante, o vereador encarregue deste 
pelouro vir a püblico dizer estes montantes. É 
que, salvo melhor opiniâo, estamos em 
acreditar tratar-se de muitos milhôes, o que nos 
obriga a pensar nâo haver necessidade de se 
multar ninguém depuis das 18, ou aos sâbados 
e domingos! Penso que se a nivel federal houve 
a sensibilidade de aliviar a carga fiscal, o 
mesmo talvez possa começar a ser feito 
localmente. É que, reivindicar aos outros aquilo 
que nâo estamos com vontade de fazer nâo é 
minimamente razoâvel! Ou, serâ? 

MATADOURO 
INDUSTRIAl DE 
PONIA DELGADA 
O novo matadouro industrial de Ponta Delgada 
vai estar concluido em Outubro, representando 
um investimento de 2 milhôes de contos. Integra- 
se na reestruturaçâo da rede regional de abates 
globalmente orçada em vârias dezenas de milhôes 
de contos ao longo dos ùltimos anos. Fernando 
Lopes, o secretârio regional da tutela, revelou que 
espera brevemente procéder ao concurso püblico 
para o novo Matadouro da Terceira. Estes 
matadouros respeitam integralmente as 
disposiçôes comunitârias relativas ao abate e 
refrigeraçâo da carne, normas muito exigentes. A 
produçâo de carne de bovino constitui uma 
actividade subsidiâria das exploraçôes agro- 
pecuârias dos Açores que têm no leite a sua 
principal fonte de rendimentos. A melhoria da 
rede de abate é entendida pelas autoridades 
regionais como uma forma de melhorar as 
condiçôes de venda de carne das ilhas, 
nomeadamente para o exterior, continente e 
paises da europa. A carne açoriana é reconhecida 
como excelente, jâ que as vacas sâo aqui 
alimentadas essencialmente com erva, produçâo 
natural. 

rJi 

  

Cl rr f* 
321 Front St. East 

(416) 368 

$11,495 
NEON 97 
com 30,000 Km 

CARROS USADOS 

Era 
$17,995 ^16 995 

Volvo 960 de 1995 
com 122, 

Front 

Gardiner 

Hacompra 
daum carra 
liabiiita-se 

a gaabar uma 
TVdasr 
a um DVD 

UolJlHJÜUi) 
Üilfj'UÜJJJJÎillj 
também corn especiais 
Caravan 
A partir de $22,888 
corn juros a 1,8% até 48 meses 

Neon LE 
A partir de $17,138 
com 0% juros até 60 meses 

Cherokee Sport 
1,000 Rebate juros a 1.8% 
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Demissâo de Haider: 
“um passe na 

direcçâo certa” 
A demissâo de Joerg Haider da 
presidência do partido de extrema- 
direita austriaco FPOe é um "passo 
na direcçâo certa", declarou o porta- 
voz do Departamento de Estado 
James Rubin. Mas Rubin fez questâo 
de sublinhar que esta demissâo nâo 
dissipava as inquietaçôes norte- 
americanas sobre o governo de 
coligaçâo em Viena. "Se esta 
informaçâo se confirmar, sera um 
passo na direcçâo certa" para garantir 
que a Austria tem um governo que 
garante o respeito dos Direitos 
Humanos, a tolerância e o respeito 
pelas minorias", declarou à imprensa 
Rubin. Isso nâo dissipa as nossas 
inquietaçôes quanto â participaçâo do 
FPOe no governo", disse, 
acrescentando que Washington ia 
seguir de perto o respeito por Viena 
dos compromissos assumidos sobre o 
respeito do pluralismo e dos direitos 
das minorias. "Haider continua a ser 
um membro do partido, um 
governador, e nos vamos dedicar a 
nossa atençâo a ver em que medida o 
governo vai respeitar a sua 

plataforma de entendimento. Vamos 
observar a sua atitude", disse ainda 
Rubin. Joerg Haider demitiu-se da 
direcçâo do FPOe, très semanas 
depois de o ter feito entrar no 
governo austriaco, segundo a agêneia 
nacional austriaco APA. Mantém-se 
como governador da Carintia. 

RSIA REUNIU 
COORRENAçOES 
EM PORTA OEIGAOA 
Cerca de 10 mil jovens em todas as Uhas 
A Rede Sociedade da Informaçâo 
Açores reuniu em Ponta Delgada as 
coordenaçôes dos 14 centros que a 
integram. Uma inciativa da 
Presidência do Governo Regional 
através da Assessoria para a Ciência e 
Tecnologia. A maior parte dos centros 
RSIA ainda nâo fizeram um ano. 
Durante 1999 iniciaram a sua 
actividade, em 2000 estâo a 
consolidar aspectos funcionais e 
orgânicos de natureza interna, de 
acordo corn as suas especificidades 
relativas. Em termos globais podemos 
afirmar que os centros RSIA estâo a 
mudar o panorama das novas 
tecnologias nos Açores, levando os 
instrumentos da sociedade da 
informaçâo ao alcance das 
populaçôes em gérai, e sobretudo dos 
mais jovens, em todas as ilhas, 
actualmente do Corvo a Santa Maria. 
Em termos globais importa desde jâ 
assumir que a RSIA estâ a contribuir 

para tornar mais acessiveis as 
tecnologias e instrumentos da 
sociedade da informaçâo. Os centros 
transformam-se gradualmente nos 
expoentes tecnolôgicos mais 
avançados dos circulos onde se 
inscrevem, sobretudo os mais 
periféricos. Em termos de tecnologias 
da comunicaçâo os centros destacam- 
se inevitavelmente e corn toda a 
naturalidade, consolidando recursos 
técnicos onde antes nâo existiam, e 
contribuindo para preparar melhor os 
nossos jovens para um futuro onde 
todos sabemos que a sociedade da 
informaçâo vai desempenhar um 
papel progressivamente mais 
importante.Os centros disponibilizam 
equipamento, programas e 
comunicaçôes. Mas sobretudo 
disponibilizam conhecimentos, dis- 
ponibilizam o acesso a percursos de 
descoberta que tendencialmente sâo 
marcados pela evoluçâo e pelo 

ROHAIHO lutA 
por roGonheclmento 

Antigos combatentes da Renamo queixam-se, em 
carta aberta a Dhlakama, do tratamento de que têm 

sido alvo por parte da liderança do movimento e 
prometem lutar pelo seu reconhecimento 

Os ex-guerrilheiros da Renamo, 
profundamente descontenteis corn 
o tratamento de que têm sido alvo 
por parte da liderança do 
movimento, vieram domingo a 
püblico corn fortes ameaças de 
que vâo orgamzar-se e lutar para 
ser devidamente reconhecidos. 
Numa carta aberta dirigida ao 
présidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, e a que o Diârio de 
Noticias teve acesso, très ex- 
majores-generais, um ex-coronel e 
um ex-capitâo, corn nomes bem 
identificados, afirmam-se decidi- 
dos a travar aquela luta, mas 
querem os politicos, que 
classificam de "oportunistas", 
longe do assunto. "Eles nâo sâo 
nada e alguns serâo 
responsabilizados pelas consequê- 
ncias que advirâo das suas 
ambiçôes", avisam. "Fomos 
utilizados como instrumentos 
para lutar em prol dp bem-estar de 
algumas dezenas de pessoas corn 
uma vida luxuosa e melhores 
carros", afirmam, enquanto eles 
prôprios nâo têm qualquer 
perspectiva de "um futuro 
melhor". Os antigos militares, a 
viver hoje em condiçôes que 
dizem ser deplorâveis e sem 

qualquer tipo de apoio, dizem que 
a Renamo se transfor mou num 
autêntico "projecto de rendi- 
mento" para "algumas dezenas de 
oportunistas". Os signatârios da 
carta aberta comparam-se aos 
moçambicanos que, no tempo 
colonial, eram cpntratados para o 
trabalho forçado nas plantaçôes de 
châ e açücar, sem qualquer tipo de 
recompensa. "No nosso partido, 
somos acusados e discriminados 
em tudo", queixam-se. No seu 
entender, elementos que tiveram 
problemas na Frelimo e que 
fugiram para a guerrilha como 
refûgio, jâ nos ültimos tempos de 
luta, sâo os que hoje gozam de 
todos os direitos no seio do 
partido. Os militares da Renamo 
na réserva dizem ainda que a 
maioria dos quadros seniores da 
guerrilha, que dirigiram a luta e 
presenciaram a fundaçâo da 
Renamo, foi excluida da formaçâo 
do exécito ùnico e que entre eles se 
contam majores, tenentes- 
coronéis, epronéis, brigadeiros e 
majores-generais considerados 
"analfabetos" pelp Governo. A 
carta estâ datada de 10 de 
Fevereiro de 2000 e foi escrita em 
Chimoio, no Centro de 
Moçambique, onde a Renamo 
goza de grande simpatia por parte 
da populaçâo. 
Nela se inclui uma lista de 16 
antigos estrategistas militares da 
Renamo, descritos como 
"verdadeiros comandantes" da 
guerrilha, preteridos no acto de 
constituiçâo das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, no 
âmbito do acordo de paz. O lider 
da Renamo nâo reagiu ainda â 
carta. 

aprofundamento técnico. 
Jâ é banal verificar que em circulos 
onde antes ninguém ou quase 
ninguém sabia nada sobre 
computadores, internet, redes e 
multimédia, agora hâ comunidades 
juvenis empenhadas em progredir. É 
ainda significative que este sucesso se 
faça maioritariamente pela via lûdica, 
numa abordagem pedagogicamente 
fundamentada que designaremos por 
aprendizagem nâo direccionada. Os 
resultados estâo â vista, na 
generalidade dos centros o correio 
electrônico passou a ser um 

instrumente de utilizaçâo corrente. 
A navegaçâo elementar na Internet, 
na Web, é usual; A utilizaçâo dos 
motores de busca efectua-se sem 
dificuldades de maior; O Internet 
Relay Chat é utilizado profusamente 
e corn extraordinâria facilidade, 
revelando as excelentes aptidôes 
comunicacionais dos nossos jovens, 
potenciando a sua comunicacio- 
nalidade, e nesse sentido, reforçando 
ainda a unidade regional, e 
demonstrando finalmente um 
apreciâvel dominio técnico dos sens 
programas e possibilidades. 
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ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 

eom a 
INTERNACIONAL 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 
TEL 19051670-3660 a 1-877-672-4848 

Como devem, por certo, ter reparado, 
por lapso, apresentei na ultima 
crônica Teôfilo Braga como 
Madeirense. 
Para além de vir por este meio 
corrigir este erro de simpatia, 
aproveito para pedir desculpa pelo 
facto a todos os nossos leitores e 
lesados. 
Continuando agora a apresentar 
elementos da sua vida, irei referir 
alguns aspectos da sua produçâo 
literâria e da sua actividade 
intelectual e politica. 
Folhas Verdes foi a sua primeira 

publicaçâo em 1859, tendo o prôprio 
Teôfilo Braga feito a composiçâo da 
obra, observe-se corn apenas 15 anos 
de idade. 
Esta publicaçâo foi feita nas oficinas 
grâficas do Jornal -A Ilha de Ponta 
Delgada- onde entretanto foi chefe 
dos serviços grâficos. 
Publicou depois -Visâo do Tempo- 
onde fez uma notâvel anâlise e critica 
social. 
Seguiu-se - Tempestades Sonoras- em 
1864. 
Também a poesia lhe despertou a 
criatividade, tendo sido nesta forma 

literâria que menos se terâ destacado, 
mas a particularidade dos seus temas 
despertaram a curiosidade em todos 
os que se interessavam pelas suas 
obras. 
-Poesia do Direito - em que abordou o 
Direito Universal e - A poesia do 
Direito Português, ilustram bem a sua 
escolha poética por temas em que nâo 
havia tradiçâo corn um elevado 
carâcter erudito, que apesar da sua 
virtuosidade nâo alcançaram grande 
eco na maioria dos interessados pelos 
seus trabalhos. 
Se neste capitulo poético nâo 
conquistou multidôes apesar da 
riqueza dos escritos, jâ corn os - 
Contos Fantâsticos- e na obra - 
Ondina do Lago- a adesâo do grande 
püblico foi notôria. 
Floje alguns criticos literârios 
apontam o facto de, à vastidâo da sua 
obra, nem sempre corresponder o 
melhor no capitulo da metodologia e 
da profundidade das matérias, por 
outro lado hâ que reconhecer que sô 
alguém corn uma elevada cultura, 
uma determinaçâo inabalâvel, uma 
personalidade investigadora impar, 
animada por uma enorme 
curiosidade natural e dotado de um 

Equipas de salvamento fizeram 
na segunda-feirâ um apelo para 
que mais suprimentos e 
voluntârios internacionais 
fossem enviados a Môçambique, 
no momento em que milhares 
de pessoas tentam desespera- 
damente sobrevivier ao caos 
provocado pelas enchentes. 
Centenas de moçambicanos 
passaram a noite de domingo 
agarrados aos seus telhados ou em resgate trabalhavam em ritmo 
cima de ârvores à espera do frenético para evitar que mais 
amanhecer de segunda-feira. A pedaços de terra seca fossem 
ûnica esperança para a trâgica engolidos pela âgua, aumentando 
madrugada desses cidadâos foi o o perigo para os desabrigados. 
som dos helicôpteros à procura de Previsôes dizem que mais chuvas 
sobreviventes e em missâo de devem castigar a regiâo, quando 
resgate. Cinco helicôpteros uma esperada depressâo tropical 
militares resgataram pelo menos chegar ao territôrio. Cerca de 350 
1^800 pessoas, principalmente pessoas morreram em consequê- 
crianças, içando-os dos telhados, ncia das enchentes e mais de meio 
dos troncos das ârvores e de milhâo perderam as casas em 
isolados pedaço de terra que Môçambique, Africa do Sul, 
resistiram ao nivel das àguas. Zimbâbue, e Botsuana nas ultimas 
Apesar de exaustas, as équipas de très semanas de chuvas 

torrenciais. O trabalho das 
équipas de resgate, dificultado 
pela destruiçâo de pontes e 
estradas pelas chuvas, nâo esta 
a ser capaz de actuar na mesma 
escala em que o desastre 
avança. O Governo de 
Môçambique estima que 17 mil 
pessoas estâo em perigo na 
regiâo do rio Save. Em Toronto 
começaram movimentos de 
apoio a Môçambique. Vamos 
todos apoiar Maçambique! 

Por: 
Nuno 

Miller 
enorme poder de expressâo, poderia 
abordar ao nivel a que o fez, tantos e 
variados temas. 
A sua preocupaçâo corn o estudo de 
variados autores, matérias e assuntos 
actuais na Europa de entâo, ajudaram 
à formaçâo do seu espirito iluminado 
e ao aparecimento de uma intima 
relaçâo corn as necessidades do pais 
na época. 
Desempenhou a funçâo de Professor 
de Histôria da Literatura durante 
alguns anos. 
A sua constante atençâo sobre a 
Igreja despertou o olhar severo e 
critico de alguns sectores, que no 
entanto, nunca o abalaram. 
Apesar de ressaltar das suas obras 
alguma dependência das ideias 
partidârias, o seu contributo para o 
enriquecimento cultural, politico e 
social foi sem düvida muito mais 
importante do que algumas 
abordagens discutiveis para alguns. 

E caso para dizer- estamos perante 
um caso sério de Português Açoriano. 

Moçambicanos 
lutam por 
sobrovivência 
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Aos que sào leitores assiduos 
das minhas crônicas, peço desculpas 
pela ausência de duas semanas: a 
primeira, porque me encontrava fora 
do pais, a segunda por 
indisponibilidade espiritual de 
escrever, assoberbada que estava corn 
trabalho. Isto de escrever, como dizia o 
outro, résulta de uma percentagem de 
inspiraçâo e outro tanto de 
transpiraçâo. Temas sobie os quais 
reflectir hâ muitos, ma» qtiando a 
transpiraçâo tem que ser canalizada 
para outras obrigaçôes, essas 
inadiâvei», falta-nos entâo a tal 
disponibilidade de passar do 
pensamento ao discurso escrito. 

Como disse, na primeira 
semana, devido à “reading week’* (uma 
pausa de uma semana no ano escolar), 
tive oportunidade de fugir aos rigores 
do inverno de Toronto, que tendera 
agora a abrandar, e buscar outras 
paragens de temperaturas mais 
amenas, quando nâo foraïn. mesmo 
escaldantes. Mas sejam quais forem as 
motivaçôes que nos levam a \iajar, o 
mais importante é que as viagens (para 
além dos livres), em minha opiniâo, 
continuam a ser a melhor fonte de 
conhecimento e enriquecimento 
cultural. Nada hâ que chegue ao 
contacte corn outros mundos e outras 
gentes, mesmo partindo destes novos 
conceitos de turismo massificado, em 
que tudo estâ preparado para que se 

veja apenas aquilo que os agentes 
propagandeiam. Passâmos a ser meros 
espectadores, manipulados pelas 
atraentes ofertas de mercado, deixando 
cada vez mais de ser os viajantes de 
outrora. De qualquer modo, nâo 
podemos tambem ignorarsas vantagens 
que a nova situaçào nos traz, 
permitilïdo-nos em tempo» record ter 
acessO a coisas para sas quais 
necessitariamos de muito m.us, se acaso 
o fizéssemos de motu proprio. 

Contudo, mesmo “encarnei- 
rados” em grupos, cada quai la/ um 
registo proprio do seu olhar sobre as 
coisas, tornado no sentido de registo de 
todas as formas de percepçâo, enquanto 
forma de apreender e 1er a realidade. É 
por isso, que o mesmo grupo de pessoas 
terâ, no final, um registo diferente das 
coisas, conforme a perspectiva estética 
do olhar, mercê de uma tomadas des 
consciência da importâneia da 
percepçâo e da knagem retidas. 

Para John Berger, a vista é 
aquilo que estabelece o nosso lugar no 
üuundo que nos rodeia e tudo quauto 
sabemos ali-ua o in-jdi> comu vemos as 
coisas. Se todas as imagens corporizam 
um modo de ver do sujeito, entâo a 
apreciaçâo dessa imagem dépende 
também do proprio modo de ver desse 
sujeito e sobrevivem aquilo que 
representam. Mas o olhar do sujeito, 
neste caso do turista, nâo pode nunca 
reduzir-se apenas às funçôes de uma 

mâquina fotogrâfica. Esta regista de 
forma estâtica e sem emoçôes: o lugar, a 
paisagem, a cor, para, usando o cliché 
estafado, “mais tarde recordar”. O 
olhar humano, pelo contrario, estâ 
carregado de pressupostos culturais, 
résultante de todas as vivências 
anteriores, e remete-nos nâo sô para o 
elemento natural mas, acima de tudo, 
para uma carga simbôlica à quai sô é 
possivel chegar através da 
hermenêutica, ou seja, a descoberta de 
um sentido oculto que lhe subjaz. Dai o 
espaço representado nâo ser apenas o 
espaço redutor do registo fotogrâfico, 
mas uma construçâo e projecçâo 
cultural, fruto de um nivel cognitive 
que nos impôe uma determinada visâo 
do mundo, passivel de mutaçào. 

Segundo Joachim Ritter, os 
campos, um rio, as moutanhas, etc., sô 
se coiivertem em paisagem, quando o 
homem nâo lhe associa uma finalidade 
prâtica, mas estâ numa contemplacao 
livre e gozadora, no meio da natureza 
O que 8té entâo fora apenas natureza, 
como força produtora geradoia de 
riqueza, transforma-se no grandiose, no 
sublime e torna-se esteticamente 
paisagem. Passa a ser a reprodutâo fiel 
dum quadro bucôUco, que nos 
transporta aô locus anwenuSy transmitido 
às literaturas por Virgilio. 
Simbolicamente, c o pcrt.urso de quem 
tem de subir para chegar ale Deus c 
depuis, do alto, contemplar a obra da 
sua criaçâo - a natureza, visàos; 
paradisiaca de um espaço anterior ao 
pecado original. As florestas densas, 
prenhes dos mais variados fiutos 
entrelaçados por exôticas e coloridas 
flores, luxuriantes de beleza a rondar o 
erotismo, sugerem-nos exactamente 
isso. Tal como no Eden, primeiro a 
ârvore. Por azar, aquela a que nem Eva 
nem Adào, seduzido por aquela, 
souberam resistir comelendu o 
primeiro acto de liansgressâo da 
Humanidade. A horta surge depuis do 
castigo divino, quando 0 homem jâ nâo 
olha para o alto (acto de contemplaçào) 
mas é obrigado a dobrar-se, a voltar-se 
para o châo, para dele recolher a 
subsistêndae se lembrar de que “é pô e 
em pô se hâ-de tornar” . É o principle 
do anâtema perpetuado per omnia 
secula seeuhrum e que ainda hoje 
arrastamos “ganhando o pâo corn o 
suor do rosto” e “parindo na dor”. 

E agora estamos, entâo, a 
caminho da dura realidade: o que no>> 
rodeia nâo é apen.is bele/a! Esta 
paisagem paradisiaca que serve de 
moeda de troca nos meicados 
turisticos, esconde uma massa anônima 
que vive corn parcos recursos, nâo fora 
esta recente indüstria injectar-lhe novas 
receitas. E verdade que nâo assistimos 
ao espectâculo chocante da 
mendicidade a espreitar em cada 
esquina. Apesar de tudo, hâ uma certa 
dignidade e nobreza de estar que os 
impede de pedir. Mas hâ pequenos 
gestos que nos ficam gravados na 
memôria e sào objecte de uma anâlise 
profunda das discrepâneias que nos 

rodeiam, cada vez mais acentuadas à 
medida que se avança para outras 
latitudes. Um deles, caros leitores, 
gostaria de o registar para o partilhar 
convosco, porque précisâmes de 
pequenos abanôes que nos façam 
despertar desta pseudoneutralidade do 
quotidiano. 

No cais de Soufrière, pequena 
cidade da Ilha de Sta Lucia, quando 
tirava uma das ültimas fotografias antes 
de entrât para o catamarà que nos 
ievaria de volta a Castries, um garoto 
;aproximoU-Se de mira e pediu-me o 
meu boné. Devo dizer que se tratava de 
um simples boné de algodâo branco, 
sem qualqner registo de matca ou algo 
pictôrico que o referenciasse a qnalquer 
lugar. Como a viagem de regresso 
levava mais de uma hora sob um sol 
escaldante, a minha primeira reaeçâo 
foi dizer-lhe que nâo Iho podia dar 
porque me fazia falta. Voïtei as costas, 
mas algo em mlm me impulsionou a 
olhâ-lo de novo. Nâo consegui resistir 
àquele olhar inocente, mas pénétrante 
de sùplica. Um rebate de consciência 
fez-me tlrar o boné e dar-lho. A partir 
daqui, nâo posso descrever-vos a alegria 
esfuziante de uma criança aos pulos 
pela estreita lingua do cais, mostrando 
a pequena dâdiva a todos os seus 
amigos, çrianças também como ele, 
como se se tratasse da maior riqueza do 
mundo 
Pensei: “Que raio de mundo é este em 
que, corn dois dôlares (foi quanto 

icustou o boné), podemos dar tanta 
felicidade a uma criança?”. 

Vivemos numa sociedade em 
que o apelo ao consumo é permanente. 
Tornamo-nos em compradores 
compulsives, sem darmos por isso, 
estimulados pelas si mais variadas 
técnicas de marketing que nos fazem 
perder cada vez mais tempo nas 
catedrais de consumo. Compramos o 
necessârio e o supérfluo, engrossando 
as montanhas de lixo, simbolos vivos da 
civilizaçâo que criâmO». 

Mas, nesta ilba louginqua, 
tendo o mar e o céu por horizontes, 
lembrei-me da frase celebrizada pelo 
nosso actor Vascô Santana, numa das 
suas çomédias dos anos quarenta, que 
fizeram e continuam a fazer a delicia de 
todos nôs, quando numa réplica a 
Antônio Silva (se nâo estou em erro) 
dizia corn a maior das ironias: 
“Chapéus hâ muitos, seu palerma”. 
E verdade, chapéus hâ muitos, mas 
nem todos escondem em si o mais belo 
sorriso de uma criança. Este, nenhuma 
mâquina fotogrâfica registou. Trouxe-o 
na memôria e guardo-o ciosamente 
como o mais precioso “souvenir” de 
uma viagem. 

ERVANARIA VrrORIA inc. 
■pRODUTOS NATURALS E MÉDICINA HOMEOPATICA 

Mimpte mmi entrevista corn o Naturista Houicopata 
Antonio Medeinns, jâ coin nmitOi; omis de expericcia, 
cfîic o poderd ajudar na soinçâo dos setts probU’inns. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Valant» 
A sempre jovem e alegre 
CARMEN SILVA, a 
fofurinha para os mais 
intimos, recebeu da parte da 
sua éditera no Canada, a 
Dismusica de Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo, uma 
simpatica confraternizaçào 
no Restaurante O Tabico, 
onde também estiveram 
varies amigos, entre eles 
Frank Alvarez e Hernani 
Raposo e respectivas familias. 
Foram mementos de franco 
convivio e amizade que, 
concerteza. Carmen Silva, 
nâo esquecerâ. 
Logo a seguir, no Oasis 
Convention Centre, em 
Mississauga, a Dismusica fez 
a apresentaçâo do novo 
trabalho gravado de Carmen 

Silva, o "onix", à comuni- 
caçâo social, produtores de 
radio e televisâo, distri- 
buidores de material musical 
e amigos. 
Foi mais uma reuniâo 
convincente da facilidade 
com Carmen Silva faz amigos 
e distribui simpatia. Um 
"monstro" de simpatia e 
talento. 
Depois da gravaçâo deste 
trabalho e das actuaçôes nos 
"Dia dos Namorados", no 
Canada e EUA, estâmes 
certes que Carmen Silva nâo 
demora a estar de novo 
connosco. 

O grande e anonimo publico 
assim o exige. E, logicamente, 
os empresarios...cumprem! 

Gabriel, O Pensador passou 
recentemente por Lisboa para 
promover o seu quarto album, 
Nadegas a Declarar. Diz que agora, 

neste trabalho, jâ nâo exprime o pensamento 
de querer matar o présidente do Brasil 
(Fernando Henrique Cardoso), uma vez que 
acredita ser dos deputados a culpa do que 

“rola” na politica. Segundo disse, “a cultura 
politica brasileira é de doidos, uma espécie de 
comédia. Hâ deputados que mandam matar 
os colegas e varies estâo a ser investigados por 
crimes e corrupçâo. Hâ quem se candidate ao 
poder apenas para conseguir imunidade no 
pais da impunidade”. Ao contrario do que fez 
no ultimo album, Gabriel agora também 
optou por nâo criticar as louras burras, mas 
sim “a 'bundarizaçâo ' da .sociedade 
brasileira e a decadência da televisâo em 
guerra pela audiência”, estratégia que utiliza 
na prôpria capa do CD. Para além da mûsica, 
Gabriel disse ter uma outra paixâo: escrever 

um romance sobre a efémera felicidade do 
samba e em simultanée um livre de poemas, 
mesmo que nâo sejam bons, segundo informou. 
Para o Pensador, a comemoraçâo dos 500 anos 
de decoberta do Brasil, nâo passa de uma festa 
de Carnaval, embora perceba que nâo é uma 
data para deixar passar em branco. No entante, 
perante a miséria em que vive o pais, acha um 
contra-senso celebrar. Gabriel ficou de pensar no 
romance que quer publicar. Enquanto isso, 
ficam “Nâdegas a declarar” para consumir e, 
acima de tudo, pensar. 

A.F. 
Material de apoio: Fôcus 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FxM. INFORMACÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Augusto Gomes dos Santos vem a 
Toronto para ministrar um curso de 
Folclore, extensive a todos os grupos 
interessados da comunidade. 
O CURSO terà lugar de 7 a 12 de 
Março, a partir das 20:00 horas, com 
actuaçâo de Ranchos e ensino de 
passes e danças. 

Informaçôes, através de Antonio 

S. Pereira, pelo telefone: 
(416) 780-1258. 

Dia 6, pelas 20 horas, na sede 
Sportinguista haverâ uma 
conferência de imprensa sohre o 
folclore e o aniversàrio do Sporting. 

a i:fîarfiïîri 
Depois da apresentaçâo do 
livre "Quadras de Temura", 
da autoria de Gabriel Maria 
de Sousa, na Ig^eja de Santa 
Maria, em Toronto, outre 
movimento importante val 
ter lugar entre nos. 
Trata-se da vinda a Toronto 
do Présidente da Federaçâo 
Portugpaesa de Folclore - 
Aug^to Gomes dos Santos, a 
convite do Sporting Clube Português 
de Toronto e do Rancho Folclôrico 
Etnografîco de Portugal, que acaba 
de comemorar o seu 
lo. Aniversàrio. 
A recepçâo a Augusto Gomes dos 
Santos sera dia 6, na sede-social 
"leonina", pelas 20:00 horas. 

que os recém-avôzinhos. 
O avô Humberto Silva bem se 
esforça a cantar-lhe o "fadinho" mas 
o "puto" nâo lhe passa cartào. 
Mantém-se de olho bem aberto e 
nada de adormecer! De qualquer 
modo nota-se-lhe um ar afadistado 
pois, o Joshua, se repararem bem 
na posiçâo das mâos, parece 
dedilhar uma guitarra. A canhota, 
mas bem notôrio... 
Parabéns e muitas felicidades para 
todos! 

O fadista Humberto Silva e sua 
mulher nâo cabem em si de 
contentes. Nasceu-lhes um neto no 
passado dia 20 de Fevereiro, às 
12:30 horas. 
O Joshua Silva Clark, é filho da 
Sandy Silva Clark e do Derek 
Clark, um casai nâo menos baboso 

■ 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

GRV 
R D I O 
INTERNATIONA 

j fm S8.9 
LJ TORONTO 

SERViNDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO sut DO 
ONTÂRIO 

TORONTO’S MULTI(^ 
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JLTURA 

. UGUESA 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

ËSTAÇÂO 
DU FüTüROîn 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 
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rocobom aprovaçâo 
Apôs um longo dia de debate, o 
comité de Toronto para os jogos 
Olimpicos de 2008 acabou por 
receber o apoio da Câmara 
Municipal com cinquenta e quatro 
votos a favor e dois contra. O 
présidente da câmara, Mel 
Lastman, disse que o objective é 
conquistar a medalha de ouro, logo 
apôs a votaçào. Para que isso 
aconteça, Mel Lastman diz que é 
necessârio provar ao mundo que 
Toronto é a melhor cidade 
mundial para receber os jogos 
Olimpicos. O voto maioritârio a 
favor dos jogos, pelo quai o 
présidente da câmara tanto lutou 
juntamente corn o comité, ajudou a 
eliminar a ideia de que a tentativa 
para conseguir os jogos Olimpicos de melhores casas e propriedades? Temos 
1996 falhou pela falta de apoio pelo menos pobres? O que é que se 
governo da cidade. conseguiu em termes perdido?”, foram 
O présidente da câmara perguntou aos as perguntas de Mel Lastman. O 
vereadores se a cidade tinha melhorado présidente da câmara adiantou que os 
por ter perdido os jogos de 1996 para a bénéficiés econômicos dos Jogos séria 
cidade de Atlanta. “Digam-me, enorme, ao mesmo tempo que 
melhoramos por ter perdido? Temos revitalizarào a zona do waterfront. 

Notice 
Special General Meeting 

Please be advised that a special meeting of members of our Credit Union shall be 
held on the 16th day of March, 2000 at 7:00 p.m. in the building where we are 
installed 

Order of Business 

1. - Adoption of the Minutes of the last membership meeting 
2. - Confirmation of amendment of the following By-laws as passed by the Board 
at is meeting of January 30, 2000; 
2.1- Section 2.03 the text of which reads “No person shall become a member of 
the Credit Union until he has fully paid for thirty shares of the Credit Union, and 
until his application for membership has been approved by the board of directors 
or by an officer authorized by resolution of the board of directors to approve such 
application on its behalf.” Shall hereafter read: “No person shall became a 
member of the Credit Union until he has fully paid for fifty shares of the Credit 
Union, and until his application for membership has been approved by the board 
of directors or by an officer authorized by resolution of the board of directors to 
approve such application on its behalf.” 
2.2 - Section 4:01 the text of which reads; “The board of directors shall consist of 
9 members elected by ballot. The members of the existing board of directors 
shall hold office for the terms for which they have been elected, or appointed?’ 
Shall hereafter read “The board of directors shall consist of 7 members elected 
by ballot. The members of the existing board of directors shall hold office for the 
terms for which they have been elected, or appointed.” 
3. - Voting 
4. - Adjournment 

Toronto, Ontario, February 29, 2000 

DavidJ.M. Rendeiro 

President 

722 College St., Toronto Tel: 533-9245 

Seruindo a nossa Comunidade hâ mais de 33 anos 

Contribuintes de 
Toronto devem 415 
milhôes de dôlares 

em impostos 

Os impostos atrasados da cidade de 
Toronto aumentaram cerca de vinte e 
cinco por cento nos primeiros nove 
meses do ano passado, o que 
représenta cerca de 415 milhôes de 
dôlares, numa altura em que a cidade 
se encontrava ocupada corn a 
rectificaçâo de serviços e a reduzir 
pessoal para equilibar o orçamento. 
Os vinte delinquentes principais 
devem mais de sessenta e um milhôes 
de dôlares, segundo as autoridades 
da cidade. Este montante cobriria 
facilmente o défice de cinquenta e 
oito milhôes de dôlares que a cidade 
enfrenta no orçamento que sera 
aprovado em Abril. Os deliquentes 
estâo a ser investigados pelas 
autoridades, jâ que se trata de 
grandes companhias que fogem ao 
fisco jâ hâ alguns anos. Muitas destas 
companhias devem perto de dez 
milhôes de dôlares à cidade. 

Ministro das 
Finanças quer piano 

urgente para o 
sistema de saûde 

“É absolutamente urgente que Otava 
e as provincias se movimentem 
rapidamente para transformar o 
frâgil sistema de saûde”, disse o 
Ministro Federal das Finanças, Paul 
Martin. Os 2.5 biliôes de dôlares 
anunciados para a saûde durante 
quatro anos estâo muito longe das 
expetactivas dos primeiros ministros 

provinciais que pedem 4.3 biliôes por 
ano. A présidente da Canadian Policy 
Research Networks, em Otava, Judith 
Maxwell, disse que os lideres 
politicos devem analisar a ligaçâo 
entre a pobreza e a saûde. A razâo 
que adiantou para justificar tal 
afirmaçâo foi a dos problemas nos 
serviços de urgências nos hospitais e 
as pressôes no sistema sâo resultado 
do facto de haver mais pobres e 
marginalizados que nâo têm médico, 
nem apoio em casa. Os criticos 
contestam o piano de Martin. Na sua 
opiniâo, Paul Martin deveria reduzir 
os custos do governo. Determinados 
programas que valem cerca de um 
biliâo de dôlares estâo a ser 
questionados devido a problemas 
administrativos. 

Dufferin e Finch: 
a intercepçâo mais 

perigosa de Toronto 

A intercepçâo das ruas Dufferin e 
Finch testemunhou cinquenta e dois 
acidentes em 1998, quase todos 
causados por condutores perigosos e 
agressivos, uma vez que as condiçôes 
de pavimento sâo das melhores na 
cidade. Esta é a terceira vez que a 
intercepçâo é classificada como a 
mais perigosa da cidade. Ao analisar 
cada acidente individualmente, as 
autoridades chegaram à conclusâo 
que grande parte sâo causados por 
condutores que tentam passar os 
semâforos quando estes estâo jâ 
vermelhos, o que représenta nâo 
parar durante noventa segundos. A 
lista de acidentes ocorridos nesta 
intercepçâo em 1999 serâ publicada 
em breve. 

fl 

ANTÛNIO FERREIRA 
Madelrense recebe distinçâp na Australia 

Antônio Ferreira, membro do Conselho das Comunidades 
Madeirenses, foi uma das vinte pessoas distinguidas pelo Governo 
australiano pela acçâo que tem desempenhado junto da comunidade 
portuguesa, no âmbito do Ano Internacional do Idoso. Antônio 
Ferreira dévia receber a condecoraçâo, durante uma cerimônia que 
decorreu a 12 de Novembro do ano passado, mas devido à ausência do 
homenageado, que se encontrava na Madeira para participar no 
Conselho das Comunidades Madeirenses, a entrega da distinçâo foi 
adiada pelas autoridades australianas. A nova data deve ser anunciada 
em breve pelo Governo da Austrâlia. 
Esta condecoraçâo foi atribuida pelo trabalho desenvolvido por 
Antônio Ferreira junto da comunidade portuguesa, residente na 
Austrâlia, desde 1970. 
De acordo corn um comunicado do Governo Regional, «trata-se de um 
reconhecimento internacional que honra, nâo sô Antônio Ferreira e 
sua familia, bem como a Regiâo Autônoma da Madeira e Portugal». 
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O papa Joâo Paulo II celebrou na 
passada sexta-feira a sua primeira 
missa no Egipto e na sua homilia 
pediu pela convivência harmoniosa 
entre cristâos e muçulmanos. Os fiéis 
receberam o papa corn lenços, gritos 
de alegria e cânticos. O pontifice, que 
estava vestido com roupas brancas e 
douradas, agradeceu o calor popular 
levantando a mâo direita. Durante o 
sermâo, que pronunciou sentado, 
Joâo Paulo II disse que os cristâos 
viveram no Egipto por séculos, 
mantendo a sua fé inclusive quando 
isso significava "derramamento de 
sangue". Os coptos egipcios, a maior 
comunidade cristâ do Oriente Médio, 
possuem uma vasta histôria de 
perseguiçôes que datam da época de 
Sâo Marcos, quem supostamente 
levou o cristianismo à regiâo no ano 
43 e morreu como mârtir nas màos 
dos romanos duas décadas depois. 
Recentemente, os fundamentalistas 
islâmicos atacaram os cristâos antes 
que medidas governamentais 
começassem a enfraquecer o 
movimento. 
Os cristâos constituem cerca de 10 
por cento da populaçâo do Egipto. 
O resto é composto por muçulmanos. 
Joâo Paulo II pediu para que se 

realize um diâlogo entre todas as 
denominaçôes religiosas e fez mençâo 
ao delicado tema da discriminaçâo 
contra os cristâos. 
Os cristâos e muçulmanos do Egipto 
costumam conviver pacificamente, 
mas os primeiros reclamam que, em 
varias ocasiôes, sâo proibidos de 
assumir cargos no Governo, 
principalmente os mais altos. As 
tensôes entre muçulmanos e cristâos 
muitas vezes provocam violência 
como os conflitos no sul do Egipto 
que deixaram 23 mortos hâ pouco 
tempo. Joâo Paulo II também 
expressou a sua dor ao saber dos 
confrontos entre cristâos e 
muçulmanos no norte da Nigéria, 
que deixaram a semana passada pelo 
menos 300 mortos. 

GOVERNO RECUSA 
NEGLIGENCIA SOBRE 
CURANOEIROS 
O julgamento do curandeiro do 
Pico esta a provocar agitaçâo em 
vârias frentes. Um responsâvel local 
da Ordem dos Médicos acusou as 
autoridades regionais de nâo 
actuarem a tempo relativamente as 
prâticas exercidas por curandeiros. 
O Subsecretârio da Saûde dos 
Açores, Victor Carneiro, defende-se 
em eomunicado. Victor Carneiro 
declairou que: "Até ao momento 
apenas se detectou uma situaçâo de 
pratica de actos por profissional 
nâo habilitado'- denunciada pelo 
delegado de saüde da Povoaçâo. Na 
sequência dessa denüncia as 
instalaçôes em causa foram* 
imediatamente encerradas pelas 
autoridades regionais, sendo os 
factos transmitidos à autoridade 
judicial. Além disso em 1999 foi 
transmitida uma orientaçâo aos 
delegados de Saüde para actuarem 

sempre que forem detectadas 
situaçôes do género, por denüncias 
dos ôrgâos de comunicaçâo social, 
participaçâo de terceiros ou por 
conhecimento prôprio, corn 
conhecimento à direcçâo regional 
de Saüde. Victor Carneiro 
acrescentou ainda que a Ordém dos 
Médicos, perante a detecçâo de 
situaçôes de permissividade nesta 
matéria, pode actuar disciplinar- 
mente corn a competência que lhe 
esta ccmetida, assim como pode 
comunicar à autoridade de saüde 
regional ou ao Ministério Püblico. 
O facto e que em todas as ilhas 
persistem prâticas ligadas à 
credulidade das pessoas. Mulheres 
do Livro do Santo Cristo, Médiuns, 
bruxos e bruxas para todos os 
gostos e feitios. A ignorância e a 
credulidade têm permitido estes 
fenômenos. 

“il tott 
C o N T o 

Poucos sabiam que o André 
Barreiro era empregado de uma 
companhia de lacticinios. Para 
melhor acertarem corn a pessoa, 
quando delà falavam, costumavam 
juntar ao nome a sua outra 
ocupaçâo, que nâo era oficial e nem 
sequer natural - a de curandeiro... 
Tratava pessoas corn remédios 
caseiros, plantas ou ervas, tudo 
dependente do padecimento. 
Sentadas em toscas cadeiras de 
pinho, algumas pessoas esperavam 
a vez de serem consultadas pelo 
André, um homem do lugar, 
bastante jovem ainda, a quem iam 
confiar os seus padecimentos, 
alimentando a esperança de uma 
cura ou de um alivio. 
O Barreiro, à volta dos trinta anos, 
era um homem de estatura normal 
e feiçôes regulares, emolduradas 
por cabelos castanhos, que lhe 
desciam à base do pescoço e dividia 
em duas partes. Possuia uns olhos 
dotados de estranhas faculdades, 
que tais como o vento ou o mar, 
dependendo das emoçôes do 
momento, podiam sem delonga, 
passar de tranquilos para um 
pronüncio de tempestade. 
Alguns dos seus clientes, mais 
perspicazes, costumavam ver-lhe 
nos olhos, reflexos de estranhas 
lutas psiquicas. Normalmente 
calmos e da cor das avelâs, 
inspiravam simpatia e confiança. 
Outro dos seus atributos - eram as 
mâos, bem delineadas, de dedos 
longos e pele transparente, onde se 
salientavam as ramificaçôes azuis 
das veias. 
Começara ia em dois anos, a aliviar 
os sofrimentos dos seus 
semelhantes, dispensando-lhes 
conselhos üteis e remédios caseiros, 
na forma de ervas medicinais, para 
usarem como châs, alguns deles 
para serem tornados, outros para 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Bdelo 

lavarem a parte do corpo afectada 
pela doença. 
Por vezes aplicava massagens, 
preparando ainda unguentos para 
doenças de pele. Nâo raro o André 
mandava alguns dos seus pacientes 
procurar um doutor, acrescentando 
que o tratamento nâo era para ele. 
Aos poucos fora-se espalhando a 
fama dos resultados que vinha 
obtendo corn os doentes que o 
procuravam, começando o nümero 
destes a crescer. A noticia como é ' 
natural, depressa se escapara para 
fora do povoado. 
A fama, tal como as moedas, tem 
duas faces - uma atraia para o 
André os pacientes e a outra pelo 
contrario, chamava sobre ele a 
calünia e a mâ vontade! 
E um conceito por demais 
conhecido e provado, o de os seres 
obscuros, percorrerem o caminho 
das suas vidas, muitas vezes sem 
que ninguém se aperceba deles... 
Tâo depressa porém ganhem fama, 
esta começa a atrair-lhes a atençâo 
e as mal querenças. 
Se o André, como tantos dos seus 
amigos, tivesse trilhado a senda 
normal que eles percorriam, 
ninguém falaria dele, nem lhe 
levantariam obstâculos e calünias. 
Pela primeira vez ia ter de enfrentâ- 
los. 
Dois agentes da autoridade 
acabavam de entrar no pobre 
quarto de espera, alarmando corn a 
sua presença aqueles que ali 
aguardavam pacientes, entregues 
às suas dores e misérias, à espera de 
encontrarem algum alivio para 
elas, nos conselhos e remédios do 
curandeiro. 

Continua na proximo ediçâo 

^ Jà chegaram os novos 
j/f" modelas de Outono e 

Inverno em pronto-a-vestir 
^ ecaiçadoparatodaa 
^ familia. ^ 
P; Temos muitos 
7r atoalhados para a sua 

casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

^ Qualidade, baixos preços g YQ|]R fAMIlY CLOTHING STORE 
763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
325 Central Parkway W., Mississauga, Ontario L5B-3X9 
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Priâo doente 
ao retardador 
Cientistas norte-americanos identificaram efeitos 

benéfîcos de compostos quimicos utilizados 
habitualmente contra o cancro 

Cientistas do National 
Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID), 
nos Estados Unidos, 
identificaram uma nova 
espécie de compostos que 
consegue retardar a evoluçâo 
de um tipo de doença das 
vacas loucas causado por um 
priâo infectado que ataca os 
ratinhos, segundo relata um 
artigo publicado na ediçâo de 
hoje da revista Science. 
Nas doenças causadas por 
prides, proteinas toxicas depositam-se 
na massa encefâlica. Os compostos 
estudados pelos cientistas norte- 
americanos em ratos conseguem 
bloquear este processo. Se estudos 
futuros mostrarem que isso também é 
possivel nos seres humanos, os 
resultados podem ser benéficos nào 
so para as pessoas com a doença de 
Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia 
espongiforme Humana) mas também 
para aquelas afectadas por doenças 
nâo priônicas que envolvem 
igualmente o depôsito de proteinas 
tôxicas no cérebro, como é o caso da 
doença de Alzheimer e da diabetes do 

tipo 2. 
Os priôes sâo proteinas especiais que 
se pensa serem responsâveis pelas 
encefalopatias espongiformes 
transmissiveis quando se tornam 
infecciosos. Estas doenças, apesar de 
raras, destroem lentamente o cérebro 
e o sistema nervoso e sâo fatais. 
Fazem parte delas a BSE, mais 
conhecida pela doença das vacas 
loucas, que afecta o gado bovino, a 
scrapie, a encefalopatia espongiforme 
que atinge as ovelhas, a CWD nos 
veados e Creutzfeldtjakob nos seres 
humanos. Em cada um destes casos o 
cérebro acumula priôes alterados. 

malària 
résisté por mutaçâo 
genética 
Os mecanismos genéticos através 
dos quais o parasita responsâvel 
pela malaria résisté aos tratamentos 
actualmente disponiveis foram 
desvendados por uma équipa de 
investigadores australianos que 
publicou o resultado dos seus 
trabalhos no ultimo numéro da 
revista Nature. A malaria mata 
anualmente milhôes de pessoas em 
todo o mundo, apesar dos 
tratamentos, devido ao facto de o 
parasita ganhar resistências aos 
medicamentos usados para o 
combater. 
Os investigadores australianos 
conseguiram agora descobrir que é 
a mutaçâo de um gene chamado 
pfmdrl, do agente da malâria, o 
Plasmodium falciparum, que lhe 
conféré a capacidade de resistência. 
"Uma melhor compreensâo do 
mecanismo usado pelo parasita para 
escapar ao efeito létal das drogas 
antimalâria significa que podemos 
considerar o desenvolvimento de 
inibir essa funçâo e aumentar a 
eficiência dos actuals 
medicamentos", disse o principal 
autor do estudo. Alan Cowman. 
Cowman e os colegas disseram 
também que o pfmdrl nâo é o ùnico 

Cientistas australianos 
identifîcarani "truque" 

do parasita que 
transmite a doença e 

mata anualmente 
milhôes de pessoas 

gene envolvido na resistência aos 
medicamentos, mas é muito 
importante. "Estamos a fazer mais 
pesquisas para compreender 
totalmente o papel desse gene e 
procurar outros que sabemos 
estarem envolvidos no processo." "O 
nosso objectivo é uma compreensâo 
total desse mecanismo molecular, 
para que possamos iniciar uma 
abordagem racional do 
desenvolvimento de meios de 
inibiçâo desse mecanismo", 
acrescentou Cowman. A maior 
parte dos mais de 300 milhôes de 
casos de malâria em todo o mundo 
é causada pelo P. falciparum, que 
ataca células do sangue, tanto as 
maturas como as novas. Embora a 
doença transmitida por um 
mosquito - e também por sangue 
infectado - possa ser curada, estudos 
demonstraram que sô dez a 20 por 
cento dos doentes recebem os 
medicamentos correctos. 

Quando era pequenino. Heath Barker tinha o 
apelido de "tornado vermelho" por causa da cor 
dos cabelos e pela inclinaçâo para rasgar coisas e 
derrubar môveis. 
Quando tinha apenas 4’ anos, foi diagnosticado 
com um distürbio de atençâo e o médico 
prescreveu-lhe Ritalin. Um estudo de mais de 
200.000 crianças em idade pré-escolar révéla que 
esse nâo foi um caso isolado. O numéro de 
crianças de 2 a 4 anos que tomam drogas 
psiquiâtricas, incluindo Ritalin e antidepressivos 
como 0 Prozac, aumentou 50 por cento entre 1991 
e 1995. Segundo um estudo publicado na passada 
quarta-feira no Jounal of the American Medical 
Association, os especialistas estâo preocupados 
corn essas descobertas, porque os efeitos de tais 
drogas em crianças tâo pequenas sâo 
desconhecidos. Michele Barker, mâe de Heath, 
envolvida via Internet em grupos de apoio a pais 
de crianças corn problemas de comportamento, 
diz ter conhecimento de que cada vez mais 
crianças de 3 a 4 anos de idade estâo a tomar 

Prozac. Barker disse que Ritalin acalmou-lhe o 
filho e ajudou-o na escola. Mas acabou corn a sua 
personalidade, de modo que suspendeu o 
medicamento apôs quatro anos. Agora, aos 12 
anos de idade e hâ quase quatro sem tomar 
medicamento. Heath apresenta algumas 
dificuldades de aprendizagem. Mas a mâe disse 
que o menino parece mais feliz. Embora o estudo 
nâo considéré as razôes para o aumento, a Dra. 
Julie Magno Zito, principal autora do estudo e 
professor assistente de Farmâcia e Medicina na 
Universidade de Maryland, fez algumas 
sugestôes. Corn o crescente numéro de crianças 
em jardins de infância, os pais sentem-se 
pressionados a adequar o comportamento dos 
filhos, disse Zito, ressaltando que na década de 
1990 houve uma maior aceitaçâo das drogas 
psicoactivas. Os pesquisadores analisaram o uso 
de estimulantes, aiftidepressivos, antipsicôticos e 
clonidine, uma droga usada em adultos para 
tratar hipertensâo e, cada vez mais, contra insônia 
em crianças hiperactivas. 

Verificaram aumento substancial em cada 
categoria, excepte os antipsicôticos. O numéro de 
crianças que tomaram algumas dessas drogas 
totalizou 100.000 em 1991 e subiu 50 por cento 
em 1995, quando 60 por cento dessas crianças 
tinham 4 anos, 30 por cento 3 anos e 10 por cento 
2 anos. 
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liKolo^as 
AS ORGIAS FINANCERAS DE OÜAWA 

‘^Elstes escândalos poderiam ter sido o iceberg que afundaria os titânicos liberals - se as eleiçôes 

fossem ajnauhâ... mas elas virâo apenas na Primavera ou Outono de 2001. E assim, como o povo 

tem a memôria curta, Paul Martin saiu corn um orçamento quente que tem como unica 

fînalidade, derreter todos os icebergs que possam aJnda aparecer pela firente do paquete liberal.” 

segundo 
José Soares 

wunv@lusolosias.ca 

Depois de, nas ùltimas semanas, Placidamente reconhecendo que as assim, como o povo tem a memôria porque consistiu eronicamente em 
ternlos assistido a toda uma coisas correm mal no seu curta, Paul Martin saiu corn um ter dinheiro, muitos milhôes de 
diarreia de argumentes sobre o desministério, a ministra- orçamento quente que tem como sobra e politicamente saber 
caminho que terâ levado cerca de empregada-pûblica sô salvou o fim derreter todos os icebergs que distribui-los pelos votos a ganhar 
mil milhôes de dôlares do nosso pescoço porque o chefe e Primeiro- possam ainda aparecer pela frente (leia-se pelas vilas e aldeias...). 
dinheiro, por parte do governo Ministre canadiano a defendeu do paquete liberal. Até porque o Previlegiou a Saüde e a Educaçâo 
liberal de Jean Chrétien, eis que o corn todo o interesse que ele ministre das finanças tem voos neste orçamento. 
ministre das finanças fédéral, o prôprio tem em tapar esses mais altos a dar. É candidate (na No entanto, estes dois campos sâo 
quebequense Paul Martin, sai corn énormes buracos financeiros. A espera) à chefia do partido Liberal e da responsabilidade provincial, 
o seu sétimo e ultimo orçamento - Real PoHcia Montada Canadiana primeiro-ministro ou, se Chrétien pelo que sâo os governos das 
primeiro do novo milénio. (RCMP) começou jâ um inquérito nâo se decidir a sair, Paul Martin provincias (ou estados) canadianos, 
Vou tocar apenas de leve, porque exatamente na regiâo onde Jean pode ir até à presidência do Fundo os directes gestores deste 
quase tudo foi jâ dite e escrito, Chrétien foi eleito, para averiguar Monetârio Internacional, opçâo investimento federal. E nalgumas 
sobre a ministra canadiana dos se uma tal companhia chamada esta mais em destaque, jâ que provincias, foram as administraçoes 
Recursos Humanos, Jane Stewart. Institute do turismo e comércio outres candidates estâo no galho da hospitalares que descarrilaram o 
Demonstrou esta senhora uma electrônico, nâo terâ mal gasto os àrvore dos abutres, na selva do comboio... 
incapacidade de pasmar corn a 2,5 milhôes de dôlares que o partido Liberal do Canada, à Assim, nâo me surpreende que 
forma de como ten tou explicar ao ministério de Jane Stewart lhes deu. espera que o chefe “morra”. dentro de pouco tempo, os 
povo o desaparecimento de milhôes Estes escândalos poderiam ter sido O novo orçamento foi, por um lado, ministros de todas as provincias se 
de dôlares, através de compadrios o iceberg que afundaria os titânicos obra fâcil para Paul Martin, dado os reunam à volta da lareira a pedir 
partidârios na distribuiçâo de libérais - se as eleiçôes fossem bons tempos que as economias ainda mais, corn Paul Martin 
verbas destinadas camufladamente amanhâ... mas elas virâo apenas na atravessam - especiahnente os EUA lançando notas de mil ao fogo, para 
à criaçâo de emprego. Primavera ou Outono de 2001. E - e obra dificil, por outro lado, os aquecer... 

'CKB'RÜIFÎ 

OtüSMOHlU 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muîto 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 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website : www. toronto .corn / westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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igi 2Î- 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Um debate acalorado relacionado 
coin poUtica lodeia a sua semana. 
Evite envolver-se diretamente, 
mas, se for précise, subtilmente 
tome O partido de um membre da 
famflia. Hà um native de 
Capricémio no cenàrio. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

B a hora certa de diversificar. 
Permita dar ampla vazâo à sua 
curiosidade intelectual. A fase 
lunar destaca iniciativa, 
originalidade e habiUdade para 
estar no lugar certo no momento 
oportimo. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

4 

Revise e verifique corn cuidado 
os erros de digitaçâo de uma 
documentaçâo. Talvez seja 
precise reconfigurar tudo. Valerâ 
a pena. No cenàrio, natives de 
Touro e Leâo marcam presença. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Dê uma espreitadela na 
mensagem para o signe de Touro 
para obter informaçôes vitais. 
Aquela conquista que começou, jâ 
foi mais longe do que se esperava. 
Em breve, o relacionamento 
poderà ficar muito ardente. 

-I 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

A sua atençâo estarâ voltada para o 
seu lar e rendimentos em potencial. 
Voeê receberà um présente. 
Expresse a sua gratidâo sem 
mostrar-se muito submisso. Um 
native de Balança marca presença. 

VIRGEM Saiba esperar. Nâo se deixe 
intimidar para nâo tomar uma 

l|||H|| a decisâo precipitada e errada. O 
j|jjjj[Hpk tempo trabalha a seu favor, 

B aproveite. Aguarde - a segunda 
" à ■ oferta deverâ ser melhor que a 

HP primeira. 

BALANÇA ^ atençâo estarâ voltada para a 
23/9 a 22/10 promoçâo, a produçâo e o 

levantamento de recursos. Tenha 
coragem de defender as suas 
convicçôes. Explique os detalhes 
do actual projeté. As pessoas 
ouvirâo corn atençâo, analisando-o. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

O seu ciclo esta em alta. Voeê émana 
um aura de confiança e magnetismo 
pessoal. Durante uma viagem, 
poderà encontrar um romântico 
native de Cameiro que preenche as 
suas necessidades emocionais. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Visite um amigo que esta 
temporariamente em casa ou num 
hospital. No trabalho, modificaçôes 
estâo na ordem do dia. Imprima o seu 
estilo, seja original. No cenàrio, 
figuram natives de Leâo e Aquârio. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Membres da familia envolvem-se 
numa discussâo acalorada 
relacionada corn crenças e pianos. 
Mantenha-se neutre; assim 
préservera o seu equilibrio 
emocional e a harmonia familiar. 

AQUARIO Graças aos seus contactes sociais, 
2 /I a 19/2 voeê conseguirà driblar a 

burocracia. Portante, tem motives 
para celebrar. Um native do signe 
de Sagitârio tem um papel 
importante no momento actual. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Entre em contacte corn uma pessoa 
que andou a fazer promessas 
mirabolantes. Marque uma reuniâo 
social. Prepare a lista de assuntos a 
serem discutidos. Um native de 
Sagitârio participa no assunto. 

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

PALAVRM CRUZADAS 
J 4 S 6 ; 8 9 to U 

VERTICAIS; 

12 HORIZONTAIS: 
1-experiente;larva do quel 

Jo(pl.).2-Empreendera;pes- 
soa que foi vltima da sua 
propria ambiçâo.3-Poder 

(fig.)»opriiair.4-Frontei~ 
riças;aptidao(flg.).5-Sus- 
pirosjrelativo a fstmo.6- 

Abrev.de reis;niveiei.7- 
Apelldo;Ana em inglês;ba- 
se .8-Aguenta;suspiros;9- 

Ramalhete;iavrar.iO-Atenu- 
arjesposa do filho;ll-0b- 

servava;encaram.12-Cerca 
com arame;sltuaçao em que 
se é confrontado corn duas 
soluçôes dificeis. 

1-Penûria; ramada.2-Rûsticos;povoaçao perto das Caldas 
da Rainha.S-Guarneceis de asas;ocultara.4-Troféu;roça- 
vam.5-Zombaria;azeitona.6-Adv.de lugar;tostar;igualdade 
em Farmicia.7-Alardear.8-Prefixo;escavar;nota musical. 
9-Anui;indigo.10-Sem pêlo;ame apaixonadamente.ll-Lavra- 
do;falaram.12-Liquido que se sépara do leite depois de 
coagulado;corta os ramos. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 

■ euiaqip5 euieav-^{*u:e.i 
-ml BASJTI • erouî rerAxxv-Ol 'a^peae i jEiaeH-b ' 1 eiJod 
-ns-8 ’ • 3nnv‘pS i * pt B î pasea i s^-q * oopmxs j i sry-S * ops»P 

î seueteg-i; • aeaauo 1 oSeag-^ • oaeo| i eaesno-z * seoei ootapad-l 
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SAUDE EM SUA CASA 
A PERSONALIDADE PARA AlÉM DA NORMALIDADE 
Nâo existe qualquer patologia, seja ela 
orgânica ou psiquica, em que os 
limites do normal sejam mais 
confusos, ou dificeis de définir, do que 
os problemas de personalidade. Nâo 
sô sâo os mais dificeis de tratar, mas 
também os que mais dificuldades e 
problemas dào às familias, aos amigos 
e à sociedade em gérai. Ao contrario 
do neurôtico que sofre os seus 
problemas e procura um amigo ou um 
médico para lhe aliviar a dor 
emocional, a pessoa que sofre de 
personalidade doentia compensa os 
seus problemas de modo a nâo sofrer 
essa dor e transfere-a para os outros. 
Estas pessoas, muitas vezes, nâo 
assumem os seus erros e defeitos, e por 
isso sâo consideradas pouco 
motivadas para os evitar. Ao contrario 
dos neurôticos, os seus problemas 
nunca sâo puramente individuals, mas 
sâo sempre na sua relaçâo corn os 
outros ou corn a sociedade; na 
amizade, no amor, na aparência, na 
sagacidade ou na incapacidade de 
trabalhar e ter sucesso na vida. O que 
a sociedade exige deles em 
comportamento, exigem-nos eles em 
tolerância da sociedade, numa 
exigência sem dar nada em troca. 
Podemos dividir as anomalias de 
personalidade em très grupos. No 
grupo A estâo as personalidades 
esquizoide e paranoide. Sâo pessoas 
corn comportamento estranho, dificeis 
de tratar, embora alguns destes 
doentes melhorem corn 
medicamentos neurolépticos. No 
grupo B estâo as personalidades 
estéricas, narcisistas, anti-sociais e 
instâveis emocionalmente. Sâo 
geralmente dramâticos, errâticos, 
emocionais e extrovertidos. Os anti- 
sociais sâo refractârios a qualquer 
tratamento médico. Os instâveis 
emocionais respondem a 
medicamentos calmantes e 
antidepressivos quando estâo em crise, 
mas fora disso também sâo intratâveis. 
No grupo C estâo as personalidades 
timidas, dependentes, passivo- 
agressivas e compulsivas. Sâo 
geralmente pessoas introvertidas, 
ansiosas e timidas, que podem ser 
ajudadas corn psicoterapia 
especializada. 
Os paranôicos suspeitam de quase 
tudo, das pessoas, e da sociedade em 
gérai. Nâo assumem responsabilidade 
pelos seus sentimentos e exigem essa 
responsabilidade dos outros. É o 
carâcter que esta por trâs do 
prepotente, do coleccionador de 
injustiças, do ciumento irracional, e do 
utilizador constante de advogados e 
tribunals. 
O esquizoide tem dificuldade em viver 
em sociedade; é excêntrico, solitârio, 
sem amigos, frio, distante e insensivel 
aos sentimentos. As suas relaçôes sâo 
muitas vezes imaginârias, distantes e 

sem contacte visual ou corporal. Uma 
outra personalidade, ainda mais 
prôxima do esquizofrénico, mas que 
nâo chega a ser psicôtico, é a do 
esquizotipo. Este pensa que faz magias, 
leituras de pensamentos, 
interpretaçôes astrolôgicas, ou tem 
poderes de clarividência. 
A personalidade histérica, mais 
frequente no sexo feminino, é colorida, 
dramâtica, extrovertida, excitâvel e 
emocional. E caracterizada por 
exagero de emoçôes; chamada à 
atençâo do corpo; procura obsessiva 
pela excitaçâo, resposta emocional 
desproporcionada ao estimulo; gestes, 
ameaças e tentativas de suicidio de 
carâcter manipulative. É incapaz de 
manter relaçôes profundas, estâveis e 
duradoiras. 
O narcisista tem a mania de ser 
grande, importante, ünico, poderoso, 
brilhante e belo. Procura 
constantemente a atençâo e 
admiraçào. Vai, sempre que pode, 
para locals visiveis onde possa ser 
admirado. Adora aparecer nos jornais 
e na televisâo. Costa de alocuçôes, 
conferências e espectâculos onde se 
possa mostrar e brilhar, muitas vezes 
indiferente a criticismes. 
O timide fugidio tem horror à rejeiçâo 
e é extremamente sensivel à critica. O 
medo de parecer ridicule é tâo forte 
que nâo consegue enfrentar um 
püblico e muitas vezes foge dele. Nâo 
tem aversâo à sociedade, mas muitas 
vezes isola-se por timidez. Pode ser 
bem falante e ter medo de falar; saber, 
mas fazer parecer que nâo sabe. A sua 
insegurança e falta de confiança em si 
prôprio vai-lhe limitar o sucesso, nâo 
s6 emocional, mas também o valor 
profissional. Ao contrârio do timide, o 
compulsive tem muitas vezes sucesso 
na sua vida profissional. Contudo, 
pela tendência de fazer, ou querer que 
os outros façam, tudo s6 à sua 
maneira, afugenta quem estâ à sua 
volta. Vê tudo pelo ponto série, e tem 
dificuldade de exprimir emoçôes de 
ternura. E minucioso, teimoso, 
repetitive no trabalho até à perfeiçâo, 
indécise até nâo ter mais düvidas. A 
devoçâo ao seu trabalho, muitas vezes 
até ao martirio, afugenta-lhe as 
amizades, anula-lhe o tempo para o 
descanso e o prazer, e dâ-lhe 
vulnerabilidade ao stress à depressâo. 
O sofredor de personalidade 
dependente tem falta de confiança em 
si prôprio. E pessimista e passive. Tem 
medo de exprimir sentimentos de 
sexualidade ou de agressividade. 
Deixa os outros assumir o contrôle da 
sua vida e submete-se corn resignaçâo 
ao abuse pelo outre conjugue. O 
passivo-agressivo manifesta o seu 
descontentamento corn obstruçôes, 
adiamentos e ineficiência intencionais. 
Deixa para amanhâ o que pode fazer 
hoje e desculpa-se corn o 

esquecimento. Manifesta grande 
resistência às exigências ocupacionais 
e sociais e acaba por ser o grande 
perdedor. 
A personalidade anti-social começa na 
criança corn problemas de conduta, 
continua na adolescência corn a 
delinquência, e continua na juventude 
e idade adulta corn um 
comportamento manipulative, 
explorador, irresponsâvel e muitas 
vezes criminoso. Os anti-sociais têm 
temperamentos impulsives, nâo 
toleram frustaçôes, e nâo desenvolvern 
respostas condicionadas ao medo. E 
mais frequente no sexo masculine e 
nos bairros degredados.Vârios estudos 
vieram mostrar que a sua frequência 
nâo varia corn raças ou etnias 
diferentes. Contudo, a sua frequência 
é maior nos paises desenvolvidos do 
ocidente, dobrando em cada quinze 
anos nas zonas urbanas da América do 
Norte; um reflexo de mudanças do 
ambiente social. 
Os sofredores de instabilidade 
emocional têm uma personalidade 
impulsiva, muitas vezes corn 
tentativas de suicidio, auto-mutilaçào, 
intoxicaçâo corn drogas e certes de 
pulso. Estes actes auto-destrutivos sâo 
causados por desapontamentos 
emotivos, conflitos ou discussôes. As 
relaçôes afectivas, assim como as 
emoçôes, sâo inconstantes e mudam 
subitamente corn paixôes breves e 
desapontamentos repentinos. As 
exigências emocionais sâo exageradas, 
e os abandonos sâo tormentos 
incapazes de se suportar. Afecta 2% da 
populaçào, dos quais 80% sâo 
mulheres. 
Calcula-se que 5 a 10% da populaçào 
sofre de anomalias de personalidade. 
Muitos continuam a funcionar 
normalmente dentro da sociedade. 
Podem usar a sua inteligência, a 
mentira, a força do poder econômico, a 
autoridade, ou até a coerçâo 
emocional e a inferioridade e 
dependência dos outros para atingir 
os seus designios e satisfaçôes 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

emocionais. Se olharmos para a 
Histôria, e para a sociedade, 
conseguimos ver alguns destes padrôes^ 
que nâo sô tiveram, ou têm, uma vida 
normal, mas até conseguiram 
prestigio, respeito e admiraçào. Nos 
extremos dos padrôes normais de 
personalidade estâo os lideres que 
alcançaram o poder corn a força e 
brutalidade das armas, ou a 
exploraçào da alienaçào das massas. A 
Histôria mostra-nos que os lideres 
mais brutais e irracionais sofriam de 
taras de personalidade. 
Sô quando as anomalias de 
personalidade se tornam notadas, por 
causarem problemas de caracter 
interpessoal e social, é que se 
consideram doenças de 
personalidade. Quando estes padrôes 
de comportamento pôem dificuldades 
à sociedade, esta tende a marginalizâ- 
los. Contudo o critério de 
marginalizaçâo tem sido 
completamente diferente quando se 
trata de drogados, prostitutas, e 
simples limpadores de carros nas ruas, 
ou de pessoas corn poder econômico 
suficiente para poderem manter os 
mesmos padrôes de personalidade 
doentia, os mesmos abusos, os 
mesmos vicios e os mesmos pecados, 
mas a um nivel diferente. Por outro 
lado os sociopatas corn poder politico e 
militar que mandaram cometer as 
maiores atrocidades e tiranias, 
considerados herôis para algumas 
pessoas, mas abominâveis para muitas 
outras, continuaram a ser postos em 
pedestais, a serem “honrados”, e a 
ficarem impunes pelas torturas e 
mortes das suas vitimas. Pode ser que o 
julgamento de Pinochet, a concretizar- 
se, seja um marco histôrico, e também 
um exemplo, para bem da justiça e 
progresso da Histôria, e do respeito e 
dignidade da Sociedade Universal. 

FAMILY AFFAIR 
A EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
^SWEET & SOUR CHICKEN BALLS 

WE SPEAK PORTUGUESE,] 
ASK FOR FATIMA  

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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Adeus Chefs Boothby... 
Olà Chefe Fantino 
Ontem, o Variety - The Children’s Charity 
of Ontario, realizou um almoço no Royal 
York Hotel, em Toronto, em honra de David 
Boothby, o actual Chefe da policia e Julian 
Fantino, o seu sucessor, a fim de agradecer a 
contribuiçâo de ambos àquela organizaçâo 
de caridade. Foram convidados especiais o 
Premier, Mike Harris; Mayor, Mel Lastman; 
o antigo governador do Ontario, Lincoln 
Alexander e a Mayor de Mississauga, Hazel 
McCallion. O Chefe, David Boothby disse a 
“O Milénio” que foi para ele um prazer 
servir Toronto e reconheceu a comunidade 
portuguesa aqui residente como gente 

trabalhadora e ordeira que muito tem 
contribuido para o engrandecimento da 
provincia do Ontario, tendo ao mesmo 
tempo feito votos para que o seu sucessor, 
Fantino, tenha a mesma colaboraçào por 
parte de todos os sectores da vida social, tal 
como ele teve. Por seu lado, Julian Fantino 
referiu a “O Milénio” que vai ser para ele 
muito agradâvel ter a colaboraçào da 
comunidade portuguesa, corn a quai disse 
poder identificar-se, considerando a sua 
descendência. 
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4MBIASCE 
CANQUfT MAll 

CATtMNe WCtOII COtfTO 

Almoço do Gonvfvio 
WINTERFEST-2000 
No domingo, dia 19 de Março, pelas 13:00 horas da tarde, 
realiza-se o ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÀO dos 
companheiros do Winterfest-2000, em Punta Cana, no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga. 

Apôs o almoço os présentes terâo oportunidade de ver o 
video que foi realizado corn as PRESENÇAS E 
PERIPECIAS dos amigos puntacananianos, apreciar as 
fotografias tiradas e, ainda, divertirem-se corn um grande 
espectâculo corn Liz Rodrigues e o Duo Santos. 
Os interessados em participar no almoço-convivio devem 
contactar Happy Travellers (531-5000) ou CIRV-fm 
(537-1088), em Toronto. 
Revivam os bons momentos de Punta Cana, dia 19 de Março, 
no Oasis Convention Centre, 1036 Lakeshore Road, East, em 
Mississauga. 

Rep-Checa: Albright réitéra 
que nâo é candidata à 
presidência checa 
A secretâria de Estado norte- americana, Madeleine Albright, 
reiterou, através da embaixada dos Estados Unidos em Praga, nào 
ser candidata à presidência da Repùblica checa como noticiou a 
revista norte-americana Time na sua ediçâo de segunda-feira. 
"Sinto-me lisonjeada por estarem a especular sobre a minha 
candidatura à presidência da Repùblica checa", lê-se na 
declaraçào de Albright. "Todavia, nâo sou candidata e nâo 
tenciono apresentar a minha candidatura a esta alta funçâo, para 
a quai hâ, estou certa disso, bastantes homens e mulheres checos 
altamente qualificados", sublinha Albright. A Time, citando 
fontes nâo identificadas, afirma que Albright tinha começado a 
ponderar a possibilidade de se apresentar à eleiçâo presidencial 
na Repùblica checa, uma vez terminado o segundo mandate do 
présidente Bill Clinton. Albright efectua de 5 a 8 de Março uma 
visita oficial à Repùblica checa, durante a quai se vai reunir 
nomeadamente corn o présidente Vaclav Havel. E homenagearâ o 
primeiro présidente checoslovaco Tomas Garrigue Masaryk 
(1850-1937). Nascida em 1937, sob o nome de Marie Korbelova, 
tinha deixado em 1939 a Checoslovâquia corn o pai Josef Korbel, 
um diplomata judeu convertido ao catolicismo, para fugir das 
perseguiçôes nazis. Regressados a Praga depois da guerra, os 
Korbel emigraram definitivamente para os Estados Unidos 
durante a tomada de poder pelos comunistas em 1948. 
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Março, dias 3,4 e 5: 
-CARNAVAL, no Lusitânia de Toronto, 
corn as tradicionais danças carnavalescas e, 
müsica de dança, corn o DJ Nazaré Praia. 

Dias 4 e 5 de Março: 
-O Graciosa Community Centre promove as 
suas festas de Carnaval corn mùsica do DJ 
Nazaré Praia. 
-Baile e danças Carnavalescas no Clube 
Português de Mississauga, com a presença 
do Conjunto "Os Panteras". 
-Baile de Carnaval e bailinhos 
Carnavalescos no Sport Club Angrense de 
Toronto. Presença do DJ Sounds Good 
Productions. 

Dia 4 de Março: 
-Sâbado, dia 4, no Oasis C. Centre, 
CANTIGAS AO DESAFIO, corn "o 
Carteiro", José Fernandes, José Placido e 
Gil Rita de Toronto e, dos EUA, José 
Barbosa, que serâo acompanhados por José 
Francisco e José Celina, corn som de Wild 
Productions. Info: (905) 891-7777. 
-Fsta de Carnaval na Casa dos Poveiros 
V.S.C. de Toronto, no salaâo da Igreja da St. 
Clair, a este da Dufferin, corn concursos de 
mascaras e prémios. 
-A Casa dos Açores, em Toronto, realiza o 
seu baile de Carnaval, corn petiscos 
tradicionais alusivos à quadra. (416) 603- 
2900. 
-Jantar e baile de Carnaval no First 
Portuguese. Conjunto "Tropical 2000", 
concurso de mascaras e prémios. 
-Festa de Carnaval da Associaçâo Cultural 
do Minho, no Ukranian National 
Federation Hall, na College e Augusta. 
Jantar de Rojôes à Moda do Minho e Arroz 
de Sarrabulho e baile corn o STARLIGHT. 
-O Divino Espirito Santo da Velha Guarda 
da Académica de Brampton, realiza a festa 
do MORDOMO corn jantar e mùsica para 
dançar, no salào de Santa Maria, em 
Brampton. (905) 454-7902. 

I m 

Dia 10 de Março: 
-Festa de homenagem à mulher portuguesa, 
iniciativa do semanârio The Voice, corn a 
colaboraçâo do Canadian Madeira Club, na 
sede-social do clube madeirense. 

Dias 10, 11 e 12 de Março: 
-Na sexta-feira, noite de "Fado Vadio" corn 
vozes comunitârias e acompanhamento de 
Antonio Amaro e Leonardo Medeiros, no 
sâbado, Baile da Pinha, corn o conjunto 
SANTA FE e, no domingo, almoço de 
convivio, na Casa do Alentejo. 
(416) 537-7766. 

Dia 11 de Março: 
Baile de Carnaval, abrilhantado pelo 
Conjunto MEXE-MEXE, no Peniche C.C. 
de Toronto. (416) 536-7063. 
Festa da Tomada de Posse da nova Direcçâo 
do Futebol Clube do Porto de Toronto, 
2000-2002, na sede-social, às 19:30. Jantar e 
Baile. Informaçôes e réservas: 
(416) 536-2921. 

ï 

Pessoal para churrasqueira portuguesa. 
Tel: 270-5060 

Cabeleireira corn experiência. Tel: 960-3760 

Carpinteiros para construçâo de casas. 
Tel: (905) 789-5824 ou 656-2668 

Pessoal para companhia de processamento de 
galinhas. Tel: 462-1313 

Limpeza para Toronto, e Mississauga. 
Tel: 5934383 

Empregada de balcâo corn experiência, para 
churrasqueira portuguesa. Deve saber Inglês. 
Tel: 869-0585 

Secretâria corn conhecimento de programs de 
computador que fale Inglês. Tel: 603-7978 

Ama para tomar conta de duas crianças de 1 e 3 
anos de idade. Tel.: Ana (905) 785-7846 

Limpeza, part-time para Mississauga. 
Tel: (905) 502-6555 

Companhia de baquetes précisa de pessoal para 
entregas. Tel: 598-0575 

ALUGA-SE 
Rmmymede/Dundas- Apt. grande c/ 1 cozinha, 
1 quarto, 1 sala, 1 sala de jantar, 2 casas de banho 
Tel: (416) 7664)981 e fale corn Ana (depois das 5 p.m.) 

r — — — — — — — — — — H 
I Assine e divulgue 

! o MILÊNIO 
• Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

_ Nome: 

Morada: 

Telefone: ( )   . 

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

ou para ■ 
1087 Dundas St.W., Suite #103 

Toronto, Ontario M6J IW9 i 

Caneloiies 
Ingredientes: 

72 canelones 
Ôleo q.b. 
Margarina q.b. 
1 cebola média 
2 dentes de alho 
1 colh. sopa de polpa de tomate 
400 gr de carne de vaca picada 
1 colh. sobremesa de oregâos e noz 
moscada 
S al e pimenta q.b. 
Queijo ralado q.b. 
Molho de tomate 
Molho béchamel 

Receita: 

Coza os canelones em âgua corn sal durante 8 
minutes. Escorra bem. Refogue num pouco de 
ôleo corn a margarina a cebola, os alhos picados e 
a polpa de tomate. Junte a carne picada e deixe 
cozinhar durante uns minutes. Tempere a gosto, 
junte os oregâos e a noz moscada ralada, mexa até 
ligar bem e retire. Recheie os canelones corn a 
carne e disponha-os numa forma de ir ao forno 
previamente untada. Cubra corn molho de 
tomate, de seguida, cubra corn molho béchamel e 
polvilhe corn o queijo ralado. Leve ao forno 
durante cerca de 20 minutes, nos 180°C. 
Nota: Esta receita esté calculada para 3 pessoas. 

Cheese Cake 
de Limâo 

Ingredientes: 

400 gr de biscoitos de leite 
200 gr de margarina 
7 lata de leite condensado 
7 ricota Sumo de 7 limào 
7 colh. sopa de gelatina em pô diluîda 
numa châvena de châ de âgua morna 
Raspas da casca de 7 limào 

Receita: 

Pique os biscoitos à picadora, até ficarem em 
farinha, despeje-os numa taça e acrescente a 
margarina, misturando corn a ponta dos dedos. 
Estique a massa numa forma corn aro removivele 
e leve ao forno forte, durante cerca de 15 minutes. 
Retire a massa do forno e deixe arrefecer. Bata no 
liquidificador a ricota, o leite condensado, o sumo 
de limâo, a gelatina diluida e as raspas de limâo. 
Despeje essa mistura na massa jâ fria e leve ao 
frigorifico durante cerca de 3/4 horas. 
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A magia de Rivaldo retirou ao FC 
Porto O sonho de pontuar em Nou 
Camp, num jogo em que felicidade 
acompanhou o Barcelona, que acabou 
por vencer por 4-2, um jogo que os 
"dragôes" nâo mereciam perder. O FC 
Porto entrou no jogo a pressionar o 
meio campo contrario, mercê de uma 
acçâo directa de Rui Barros sobre 
Guardiola, tentando retirar a "aima" 
ao jogo do Barcelona, colocando-se 
em vantagem logo aos quatro 
minutos, numa jogada bem gizada 
desde a defesa culminada corn um 
cruzamento largo de Esquerdinha 
para a cabeça de Jardel (i^ô). Os 
poucos adeptg^ présentes em Nou 
Camp tremeram mas a équipa catala 
nâo, saindo bem da pressâo criada 
pelo golo portista e começando a 
pressionar, entâo sim, a formaçao 
lusa, surgmdo amiüde corn 
lançamentos para as entradas de 
Kluivert, seinpre detidas por um 
Hilâriè muito concentrado. Do génio 
de Rivaldo saiu o 1-1, na conversâo de 
um livre directo a cerca de; 25 metros, 
com o guarda-redes portista a parecer 
mal batido, lançando-se tarde ao 
esférico rematado para o canto 
contrario. Estavam jogados 15 
minutos, e este lance marcou a 
viragem no jogo, pois très minutos 
volvidos Luis Enrique trabalhou à 
entrada da area e rematou, mas fê-lo 
de forma enrolada, saindo a bola pela 
linha de fundo. Rui Barros nâo 
confirmava a aposta e o meio campo 
do Barcelona ganhava cada vez mais 
força, novamente corn Rivaldo a 
tentar surpreender de longe Hilârio, 

corn um pontapé que o guarda-redes 
do FC Porto defendeu superiormente 
para canto. Muito ocupado na 
marcaçâo a Jardel, Frank de Boer 
redimiu-se do falhanço no golo 
inaugural - quando deixou Jardel 
cabecear à vontade -, indo la à frente 
aos 22 minutos desfazer a igualdade 
apôs um canto cobrado por Figo. A 
bola saiu forte e ainda «rnbateu na 
barra antes de entrar. O jogo entrou 
entâo numa fase menos exubérante, 
muito por culpa do FC Porto, que 
acertou marcaçôes e começou a 
incomodar o "Barça", sendo entâo a 
vez del^querdinha, aos 34 minutos, 
por à prova os leflexos de Hesp, 
quando bateu um livre que o guarda- 
redes holandês dclendeu por instinto Iara canto. Do outre lado foi a vez de 

>rge Costa, em osforço, retirar o golo 
a Figo, destiiarcado por Kluivert, 
surgindo no miuuto seguinte um 
lance de grande afliçâo na ârea 
portista, corn sucessivos cruzamentos 
e um|femate final de Guardiola sobre 
a barra. Corn Domingos em campo 
no lugar de Rui Earroa^o FC Porto 
ganhou imaginaçâo e ^ audâcia, 
partindo para cima do adversârio. 
Como exemplo, dois lances: aos 4P 
minutos Jardel serviu o recém- 
entrado a\ançado portista na ârea, 
COltreate a driblar dois adversârios e a 
rematar, saindo a bola ao lado, jâ corn 
Hesp batido, para très minutos 
depois, o mesmo jogador deixar 
Puyol batido num lançamento para 
Drulovic que, se nâo fosse a 
intervençâo de Hesp, significaria 
nova igualdade no marcador. Jâ corn 

Torneio da Madeira (sub-20) 
O FC Porto "B", corn très chamadas, domina a convocatôria para a selecçâo 
portuguesa de futebol de sub-20 para o IV Torneio Internacional da Madeira, 
que decorre entre 07 e 10 de Março. 
Miguel, Tonel e Cândido Costa sâo os convocados da segunda équipa dos 
"dragôes", seguindo-se o Lourinhanenses, que disponibiliza à selecçâo dois 
jogadores: Vasco Faisca eJoâo Filipe. 

Lista de convocados para o Torneio Internacional da Madeira: 

• FC Porto "B" (3): Miguel, Tmel e Cândido Costa. 

^ Lourinhanense (2): Vasco Faisca ejoào Filipe. 

- Fa/e (T): Castro. 

- Boavista (1): Pedro Costa. 

■ Feirense (1);Joào Paulo. 

- Estrela Amadora (1): Miguel. 

■ Maritimo “B" (1): Pedro Moutinho. 

- Aloerca (1): Alhandra. 

■ Felgueiras (l): Fredy. 

- Maia (1): Sérgio Leite. 

- Estoril (1): Paulo Ferreira. 

- Leça (1): Ernesto. 

- Sp. Braga "B" (7): David. 

- Guimaràes (1): Pedro Mendes. 

- AS Borna (1): Ednilson. 

- Càdiz (7): Duda. 

- Deportivo Corunka (7); Carreira. 

O cronômetro para lâ do 
minuto 45, Abelardo 
lançou desde o seu meio 
campo Kluivert que na 
ârea, pressionado por 
Jorge Costa, fez a bola 
passar por cima de 
Hilârio, fazendo o 3-1. O 
rëbomeço da partida foi, 
no minimo, cntusias- 
mant(‘ corn a bola a bâter 
duas vezes no post(‘, 
mercê de rimâtes de 
Jarde 1 f.51), num lance em 
que cpiase ]â nâo tinha 
angulo, e Kluivert, no 
minuto seguinteT^ em 
conclusâo de um passe da 
direita de Figo que Jorge 
Costa, mais uma vez nâo 
deteve. Domingos voltou 
a revelar toda a sua classe 
aos 53 minutos ao surgii 
solto na esquerda e a 
lançai Jardel, que sù 
parou quando foi 
derrubado por Hes]>. 
Paul Durkin, perto cio 
lance, mandou seguir, 
coraetendo o segundo 
erro grave do jogo, depois 
de na primeira parte nâo ter expulso 
Jorge Costa, apôs este ter agredido 
Kluivert na face. O Barcelona, 
entretanto, reassumiu o controlo do 
jogo e voltou a criar perigo, mas as 
acçôes de Aloisio e Esquerdinha, 
revelam-se decisivas, tornando-os 
verdadeiros esteios na defesa azul e 
branca, corn o lateral esquerdo, para 
além de quase anular Figo, a ter 
tempo de subir até à ârea contrâria 
para tentar servir Jardel. De um canto 
de Figo, aos 69 minutos, surgiu nova 
grande ocasiâo de golo para os locals, 
com a bola a sobrar para Abelardo, 
que, da marca de grande penalidade, 
atirou contra Aloisio, novamente 
pendular da defesa da sua baliza. 
Fernando Santos sente que pode virar 
o jogo e introduz Clayton e 
Alessandro no jogo, tirando Capucho 
e Peixe, e o resultado foi novo golo de 
Jardel, aos 78 minutos, a passe do 
primeiro, nâo tendo novamente os 
centrais do Barcelona engenho para 
deter o artilheiro portista, que 
cabeceou para o fundo das redes. O 
jogo cresceu de intensidade e 
entusiasmo e era agora a vez do 
Barcelona nâo conseguir sair da teia 
portista. Aos 84 minutos os portistas 
perderam o empâte, numa cabeçada 
de Domingos, apôs livre cobrado por 
Drulovic na esquerda, que Hesp, 
batido, viu passar junto ao poste 
esquerdo da sua baliza. E quando os 
assobios enchiam o Nou Camp 
perante tanto desespero e angûstia do 

Barcelona, eis que Rivaldo resolveu 
acabar corn a partida, driblando 
Secretârio e depois Hilârio antes de 
atirar para a baliza deserta, fixando o 
resultado em 4-2 e acabando corn o 
sonho portista de sair de Nou Camp 
corn um ponto. Jâ em periodo de 
descontos e numa altura em que as 
forças jâ nâo eram muitas ainda teve 
alento para acorrer a um lançamento 
desde a sua defesa e atirar cruzado ao 
lado, corn Hilârio outra vez batido. 

Classificaçào 

1. Barcelona 3 
2. FC Porto 3 
3. Hertha Berlitn 3 
4. Sparta Praga 3 

7 
6 
2 
1 

Por disputar 
4“jomada (07 Mar): 
FC Porto (Por) - FC Barcelona (Esp) 
Sparta Praga (Che) - Hertha Berlitn 
(Ale) 

5“jomada (15 Mar): 
FC Barcelona (Esp) - Hertha Berlitn 
(Ale) 
FC Porto (Por) - Sparta Praga (Che) 

6‘‘jomada (21 Mar): 
Hertha Berlitn (Ale) - FC Porto (Por) 
Sparta Praga (Che) - FC Barcelona 
(Esp) 
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Morreu Pierre Dumas, 
antige médice-chefe 

à França 
Pierre Dumas, um dos pioneiros da medicina 
desportiva e médico-chefe da Volta à França em 
bicicleta durante uma düzia de anos, morreu na noite 
de segunda para terça- feira, revelaram fontes 
prôximas da familia. No "Tour", Pierre Dumas 
exerceu as funçôes de médico<hefe entre 1956 e 1967, 
para depois se tornar responsâvel pelo controlo 
médico da proya entre 1968 e 1980, segundo os livres 
oficiais da. Sociedade da Volta à França. Membre da Resistência francesa durante a 
II Guerra Mundial, foi professor de Educaçâo Ffsica antes de se licenciar em 
Medicina, colaborou na elaboraçâo da primeira lei sobre "doping", em 1965, e ainda 
foi médico da Federaçâo Francesa de Ciclismo. Dumas foi o médico que assistiu 
Torn Simpson quando o ciclista britânico sofreu uma queda mortal na descida do 
Monté Ventoso, durante a ediçâo de 1967 da Volta à França. 

Sâbado 1 de Abril 

^036 Lakeshore Rd 
Bilhetes à venda em: 

Meia-maratona 
Um "mar" de gente a 
correr nas ruas de lisbea 
Corn um numéro limite de 25 mil participantes, a meia-maratona 
de Lisboa, a realizar dia 26, é a mais participada e uma das mais 
importantes manifestaçôes de atletismo que se realiza em Portugal 
para atletas entre os "sete e os setenta anos". Quase dez anos 
passados, a meia-maratona de Lisboa é uma manifestaçâo 
indispensâvel no panorama do atletismo internacional quer no 
aspecto competitivo quer no lûdico, tendo como aliciante a 
travessia da Ponte 25 de Abril a correr. Constituida por seis 
corridas, a "meia" de Lisboa começa a "mexer" na manhâ de 
sâbado (dia 25) corn corrida Rota dos Descobrimentos, um prova 
de quatro quilômetros onde o tema forte sera a celebraçâo dos 500 
anos da chegada dos portugueses ao Brasil, seguindo-se a 3^ ediçâq 
do passeio Avôs e Netos. A tarde é a vez de os jovens entre os oito 
e os 15 anos entrarem em aeçâo na Prova do Luzinha mini- 
campeôes. No dia 26 realizam-se mais très corridas: meia- 
maratona, mini- maratona - cujos os atletas serâo separados no 
tabuleiro da ponte -, e a corrida em cadeiras de rodas, que pela 
primeira vez, terâ a distancia de 21 kms. Tal como aconteceu na 
ultima ediçâo, a équipa do Stress aproveita a realizaçâo da meia- 
maratona para angariar fundos para uma instituiçâo de 
solidariedade social. Este ano as receitas revertem a favor do 
Centro de Déficientes Profundos Santo Estevâo de Viseu, a 
instituiçâo escolhida por indicaçâo do Padre Melicias. O secretârio 
de estado da comunicaçâo social, Arons de Carvalho, um dos 
fundadores da équipa do Stress, traçou como objectivo 
"ultrapassar dos 31 mil contos entregues o ano passado à 
Acreditar". Neste momento a équipa jâ conseguiu 15 mil contos e 
espera que os patrocinadores colaborem por forma a arranjar 
dinheiro para concluir as novas instalaçôes do Centro. "Nos 
corremos por solidariedade e o nosso recorde, a nossa meta, é 
angariar sempre mais fundos para quem nécessita", explicou 
Arons de Carvalho. 

Rui Silva 
vice-campeâx> nos 3.000 metros 

o português Rui Silva foi segundo classificado na final dos 3.000 
metros dos Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta, 
que decorre em Gent, Bélgica. A prova foi ganha pelo irlandês 
Mark Carroll, com o tempo de 7.49,24 minutes. Rui Silva foi 
creditado corn 7.49,70, terminando imediatamente à frente do 
inglês John Mayock (7.49,97), que foi campeâo da Europa na ediçâo 
anterior. 

Novo Brasü -1445 Dundas St. W. TEL: (416) 536-2362 
Oasis C. C. - TEL: (905) 891-7777 
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Desporto 
Comunitàrio 
-A Casa do Alentejo, em Toronto, realiza o seu "lo. Grande 
Torneio de Ténis de Mesa", individual e por équipas. As inscriçôes 
terminam dia 4, corn o sorteio a ter lugar no dia 12 de Março. 
Informaçôes e inscriçôes na Casa do Alentejo: (416) 537-7766, ou 
através do Dârio Domingos: (416) 635-1481. 

-Wallace Emerson Toronto Eagles Soccer Club, o maior clube de 
futebol jovem na comunidade portuguesa, aceita inscriçôes de 
rapazes e raparigas dos 5 aos 15 anos de idade, que queiram 
praticar futebol. As inscriçôes terào lugar sâbado, dia 11, no 
Wallace Emerson Community Centre, no 1260 Dufferin St., junto 
da Galleria Mall, em Toronto. 
Para a inscriçào os candidatos deverao levar documento 
comprovativo da idade que têm e, $50. dôlares, para o uniforme e 
outras despesas. Para informaçôes, contactem Joe Silva, pelo 
telefone: (416) 392-7145. 

-Decorreu corn êxito para Silvestre's Martial Arts, o "24th Ontario 
Provincial Open Karate Championships", no dia 26 de Fevereiro 
de 2000. Segundo a informaçào chegada até nos, a Escola de 
Silvestre obteve 3 primeiros lugares (Rui Alves, Nubia Quesada e 
Marisa Ferreira); 4 segundos lugares Qordan Carreira, Alexander 
Del Bono (2) e César Silva). 
Conquistaram ainda varios outros lugares classificativos, dando a 
Silvestre's Marcial Arts, o 4o. lugar por equipas, no Campeonato 
Regional do Ontario-2000. 
O Sensei Valter Silvestre prépara agora uma equipa para 
participar no Torneio Internacional da Alemanha, com data 
confirmada para 3 de Junho de 2000. Info: (416) 656-5554. 
Parabéns. 

BenUca ' direccâo convoca AG 
O 

eKiraordinaria para raflficar SAD 
A Direcçâo do Benfica vai 
convocar uma Assembleia 
Geral extraordinaria, a 10 
ou 11 de Março, para 
permitir aos sôcios ratifîcar 
a constituiçâo e aumento de 
capital da SAD "encar- 
nada", anunciou o prési- 
dente do clube da Luz, Joâo 
Vale e Azevedo. Esta é a 
forma do Benfica 
desbloquear o mais râpido 
possivel o "congelamento" 
da constituiçâo da SAD, 
originado pela providência cautelar 
apresentada por um grupo de sôcios no 
l2/o Juizo Civel do Tribunal de Lisboa. 
Frisando que a SAD do Benfica "é 
irreversivel", Vale e Azevedo pretende 
evitar que o processo judicial originado 
por esta providência cautelar 
comprometa os investimentos a curto- 
prazo do Benfica: a construçâo do Centro 
de Estâgio no Seixal, a remodelaçâo do 
Estâdio da Luz e o reforço do plantel para 
a época 2000-2001. 
"Para além de outros reformas previstas, 
esta providência cautelar vem atrasar 
todo um processo que permitia 
investimentos muito importantes para o 
clube. O Benfica précisa de paz, 
tranquilidade e reformas e este grupo de 

11 sôcios nâo nos dâ um 
minuto de descanso", 
lamentou o présidente dos 
"encarnados". Vale e 
Azevedo acusou o grupo de 
associados que apresentou a 
providência cautelar de ter 
anexadô no processo 
informaçôes erradas, corn 
"uma acta dactilografada da 
Assembleia Geral de 07 de 
Novembre (que confirmou, 
por unanimidade, a 
caducidade dp artigo 102/3 

dos estatutos) que omite precisarnente 
esse ponto". "Esse artigo impossibilitava 
na altura a constituiçâo da SAD. Esses 11 
indicâram que o artigo continuava em 
vigor, causando um grave prejuizo ao 
Benfica. Sô mpstraram demagogia, falta 
de senso e mentiras", acusa o mesmo 
dirigente. O présidente do Benfica 
contesta igualmente outra das alegaçôes 
do grupo de 11 associados, que valorizam 
o plantel "encarnado" em 12 milhôes de 
contos, quando para a SAD séria 
transferido o active de apenas dois 
milhôes: "esses 11 esqueceram-se que a 
SAD nâo assume também apenas os 
actives mas também os passives e o valor 
transferido refere-se à diferença dos dois 
valores". 

Resuliadis e Classificaçies 

B wm 

3'feira 
Ottawa 5 Boston 3 

Toronto 4 Atlanta 0 

New Jfsrsey 2 Nashville 1 

Philadelphia 2 St Louis 3 

Edmonton 3 Colorado I 

Vancouver 1 Los Angeles î ’ 

Anaheim: 4 San Jose: 2 ^ 

CONrERiMCIAOCIDENTAl 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

EDMONTON 65 73 
COLORADO 65 67 
CALGARY 63 64 
VANCOUVER 63 60 

CONFERlNCUORIENTU 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 63 78 
OTTAWA 63 74 
BUFFALO 64 63 
MONTREAL 62 60 
BOSTON 63 59 

105 Indiana 115 

B7 Philadelphia 106 
.'Obicago 80 Toronto 87 

jHioeaix 100 Cleveland 93: 
Seattle 94 Orlando 103 

92 Minnesota 87 
Miami 69 San Antonio 93 
LA Lakers 90 Portland 87 

Vanocawer 87 Sacramento 112 
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Classincaçôes 
EQUIPAS 

iïepoETt 

2 SPORTING 

RKXHCA 

4GUIIHAIIÂES 

SIMRliailO 
OGIlVICENn 

liOffilfôlR 
8EST.ANIAD0RA 

sjKtiMEim 

10A1VERCA 

illiRABR 
12UNIÂ0LURIA 

ISBiOANE 

14SA1GUEIR0S 

JljBAWOMAiORBKSE 

16EARENSE 

IISAIflACUyU 

18SETÛBA1 

V E 

23 «I 

23 15 

23 n 
23 1 

23 R 

23 8 

23 8 

23 6 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

Resultadost 
(23“jornada) 

Sporting Braga • U. leirla, 0-2 

FC Porto - Belenenses, 2-1 

Rio Ave - Camgomaior, 1-0 

Alverca - V. Guimarâes. 2-1 

GU Vicente - Maritime, 5-1 

Farense - Salgueiros, 3-2 

V. Setubal - Santa Clara. 1-0 

Estrela Amadora - Benfica, 3-0 

Boavista-Sporting, 0-1 

23 M S 

23 12 4 

23 G 

23 0 

I 

7 

4 

10 

8 

1 

4 

5 

8 

B 

4 

2 

2 

4 

7 

î 

7 

G 
G 

i 

10 
12 
g 

10 
12 
12 
10 
11 
15 

M 

4G 

39 

30 

28 

31 

22 
26 

25 

25 

28 

23 

28 

19 

19 

21 
22 
16 

13 

18 

19 

24 

23 

24 

20 

23 

51 

51 

47 

40 

34 

34 

34 

31 

23 29 

32 29 

32 

25 

21 

26 

33 28 

29 25 

32 23 

45 23 

32 20 

38 16 

(24“jornada) 
MariUme 

Guimarâes 

Beniica 

Salgueiros 

Setubal 

Sporting 

Uniio Leiria 

Santa Clara 

Belenenses 

Boavista 

Braga 

GilViceme 

L Amadora 

Rio Ave 

Alverca 

FC Porto 

Farense 

Campemaior. 

MeUiores Maicadotes 
28gM0S: 

MârielARDEL -FC Porto 

ISgolos: 

Eric Gomos "GAUCHO I" - Estrela da Amadora 

«gain: * ^ 

Alberta ACOSTA - Sporting 

ISWiOS; , 

NUNO GOMES-Benfica 

12 gales 

Idelbrando Oalsato "BRANOiO" - Guimarâes 

Mariano TOEDTU - Maritime 

ngMis 

HUGO HENRIQUE -Rio Ave 

8pias 

Maniche-Beniica 

BgotH 

ClAYTON Cruz - Santa Clara 

lucian MARINESCU - Raménia 

EDMILSON Incena - Guimarâes 

i) 

Classificaçoes 
Cl teuira 

uns 
2 OEIRA-MAR 

SACAOtMICA 

4VARZIM 

5KNAHU 

6 P. FERREIRA 

IRNUieUMAS 

8ESPINH0 

RLEÇA 

10 CHAVES 

ItFElSRHRAS 

12MAIA 

13 FREAMUHOE 

UIMORTAl 

15 NAVAl 

16 MOREIRERSE 

ncoviud 
18ESP0SENDE 

EnaiRR 

1MICULEMSE 

2PIMEHSE 

3 VIU FRANCA 
4MA0AIEHA 

SSTANTèNIO 

6A80U 

lUJEHSE 

8FAYA1 

9VUAN0VENSE 

10 REIRA 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

48 

44 

40 

40 

36 

36 

35 

35 

33 

32 

32 

20 

21 

24 

23 

18 

V 
15 

RGSUltadOS (23‘jornada) 

leçi-Pinaflil.l-l 
RilriMir-Variln,1-1 
MgralriRsi-lmorta 1.1-1 
Aval-EiRataaNa. 1-0 
FalgHairai-PaçoiFarralra.1-2 
SaarUag Cavilhi - Rasg. Chivai, 2-4 
Fraamvada - Dniia liMi, 2-1 
Naval 1* Mala-Mata, 1-0 
SairUag EiplaNe -A. Calnfera.O-O 

PrGxinia joraada 
(24" jornada) 

•CtMlMCl - Mwimiiu 

Esnsa* - (saUM 
UnUiLanu . ciMlii 

Nnil - U(i 
Imnil . itm-Hif 

Ninhinira - ini 
Clunt • 'MgMim 

Mill - Fnimmai 
MwiiVinlia - ptMiM 

SÉRIE AÇORES 

18 

18 

IR 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

42 

38 
21 

21 
26 

24 

20 
18 

11 
1 

Resultades da 18* Jornada 

Sagta AitAalo - Raira, 3-0 
Fanal-laltasa, 1-2 

Vila FrancR-AoNla, 2-2 

VllaRovansa - MaNalana, 1-1 

PralaRsa ■ MIcaalaasa, 1-1 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Classificaçoes (Zona Norie) 
CL EQUIPA 

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

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
16 
18 
17 
18 

41 
33 
30 
29 
28 
27 
27 
25 
25 
24 
22 
20 
19 
19 
18 
17 
16 
15 

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

19* jornada 

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

CL EQUIPA 

ï OVARENSE . 
: 2.SANJOANENSÉ 
SiOLfVEIRENSE 
4SP.POM0AL : : 
5TORRÊS NOVAS:) 
6 ACAD.VISEU: : 
7 FEIRENSE : f 
8 VILAFRANQUENSE; j 
9 OLfV.BAIRRO ) : : ; 

..10CALDAS:' 
11ARRIFÂNENSE ' 

: 12 MAR1NHENSE i: 
13 PENICHE 

mwmmisB 
Ü mCAMARATÊ : ; 
: :1i& LOURINHANÉNSE 
IT^NEDITENSE : 
18 GUARDA 
19 ÇÜCUJÂES 
aoAGueoA 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 . 
22 
22 

47;'- 
.40 : 
37 

V37 
35 
36 
31 
31 

; 31 
30 

30 
27 
26 
25 

•)23 " 
23 
23 
21 
20 

Ri»ultados 
Béneditense t Agu»s Càmaraie^ &-0 
Sanjoànense - VHalranqiiense, 0-2; ; ; 
Marînhen^ - Acad. ViséUi 1-2 
Guarda * Lourlnhanense» 1-4 :) ) ) 
Arrifanense 7 Asueda, 2-1 
Tofreense - Ovarensa, 4-0 
Reniché « Spv Pombal, î-2 
Torres Novas - Ôllveifa do BairrOi 2rT 
Cucujâes - Caldâs, 1-0 
OlivjEHrensé - Feirensei: ^4: j : ) ; ; ; 

23* Jornada 

Feirôhse - ' Beneditense . ■ ■ 
Agüias Gamarate * Sanjoanense • 
Viiafranqij^se > Marjnhense 
Acad. VIséü -) Guarda 
LourirkhanenseÿArrjfànense 
Agueda - Torreehsô : 
Ova^se - P6nichè:..',:;V:x:v.-.: 
Sp>; Pombal * TcHres iïoii&s : 
Olivefra Rafrro - C^uiâes :v 
Caldâ$:>:Olfv^r6nse ) 

Cfassificoçôcs (Zona $ui) 
CL EQUIPA 

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

J P 

22 48 
22 45 
22 43 
22 39 
22 38 
22 36 
22 34 
22 33 
22 32 
22 29 
22 28 
22 27 
22 27 
22 26 
22 25 
22 24 
22 18 
22 17 
22 14 
22 12 

Resultados 
Estoril-Praia - Barreirense, 0-0 
Amora ■ Camacha, 0-1 
Lusitânia - Maritimo "B", 1-1 
Alcochetense • Sesimbra, 1-2 
Ribeira Brava - N. da Madeira, 2-3 
Uniâo da Madeira - Oihanense, 0-0 
Oriental ■ Machico, 0-0 
Câmara de Lobos - Louletano, 2-0 
Benfica “B" - Juventude, 2-0 
Operârio Desp. ■ Portimonense, 1-4 

23* Jornada 

Portimonense - Estoril Praia 
Barreirense - Amora 
Camacha • Lusitânia 
Maritime "B" • Alcochetense 
Sesimbra - Ribeira Brava 
Nacional - Uniâo da Madeira 
Oihanense - Oriental 
Machico - Câmara de Lobos 
Louletano - Benfica "B" 
Juventude - Operârio 

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

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

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

41 
41 
36 
34 
33 
33 
32 
31 
30 
30 
25 
24 
24 
23 
22 
20 
19 
19 

SertcB 
CL EQUIPA 

: 1 GONDOMAR : 

;)i:LOüSADA : :: 
:; 4 DRÂGÔÊS SAN, 
5 VILA REAL 
6 P.RUBRAS 
7 PE^DROUÇOS 

RIAES:;')))-)- 
LAMEQO 

;; ioRK>TiNTO ; • 
11 AMARANTE v 
12TMGNCORVO- 
13 èSMORlZ 
14AVINTES 

; 15VALONGUENSE 
:;::;i6 RêGyA : 

17 LOBAO 
18 CASTMAIA 

21 
.21 , 
21 
21 

ix-2,1.v. 
21 : 
21 
21 : 
21 
21 

"■21 :■ 
•?2t..- 

21 
21 
21 
21 
21 
21 

49 
>45"'.-; 
:43 
4î.v: 
3S 
32 
31 
;30 
30 
29: 
'27:1 
26 
26 
23 
18 

lia 
;lï4 

Série C 
CL EQUIPA 

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

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

41 
38 
37 
36 
35 
33 
30 
30 
30 
29 
28 
26 
25 
23 
23 
21 
20 
15 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FÂTI^A 
2 ALCAINS 
3 BENFICA CB : 
4 PORTOMOSENSE 
5 E.PORTALEGRE 

: 6 FAZENDENSE 
^ T FERROVIÂRIOS 

8 Ü.TOMAR 
9 CORUCHENSE 
lOaSANTARÉM 
11 V1T.SÉRNACHE 

: 12BIDOEIRENSE 
13CARANGUEJEÏRA 

ii4:IDANHENSE : .... 
15ALCANENENSE : :\ 
16RiACHENS£ ^ 
17AVISENSES 
18PONTÉRROLENSE 

21 
21 
21 
21 
21 : 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

. 21. 
21 
21 
21 
21 

48 
43 
40 

•)40 i 
37 
36 
32 
32 

■•:'27 . 
) 27 : 

26 
' 24 

24 
20 
19 

m ; 
15 

Série E 
CL EQUIPA 

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

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

51 
42 
34 
33 
32 
32 
31 
29 
28 
26 
26 
26 
24 
23 
22 
20 
18 
17 

Sérief 
CL EQUIPA 

ILUS.èVORA; 
2 SEIXAL 
3 DESP.BEJÂ . 
4 PES.CAPARICA . 
5 ÉSTRÉLAVN 
6 PINHÂLNOVENSE 
7 VASCO GAMA ., 
8QUARTE1RENSE 
9:PALMELENSE 

10OURIÛUE 
11 ALMADA 
12ALMANSILENSE 
13ESRLAGOS 
14 LüSrr.VRSA 
15U.MONTEMOR 
.leALJUSTREt. : 
17 PORTEL : 
18 LAGOA: 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21; 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

48 
46 
44 
43: 
41 
37 
36 
32 .' 

;29 
"■:27 
25 
24 
21 
31 
18 
11 
11 
8 

Montalegre - Cabeceirense, 0-1 
Amares • Monçâo, 0-0 
Vieira • Merelinense, 1-1 
Pevidém - Sào Martinho. 1-0 
Macedo Cavaleiros - Bragança, 4-2 
Ribeirâo - Serzedelo, 1-0 
Âguias Graça - Juv. Ronfe, 3-0 
Limianos • Maria da Fonte, 1-1 
Valenciano - Vilaverdense, 0-2 

Amarantô * Sp. Lamegd) d-l : 
Lobâo T Vila Real;: 0-2 ^ : : 
PedTOuços - Câstelo da M^a;::^2 : : 
RIO Ttnfo » Dragôes Sandinenses, 1-3 

|;:Éàre<S€tô;:s:Tpiré:'çte. Moncotvpii-3^ 
;::;A’i/jrttëè;:ï;Gbnç!{si[iâr*.2-.1 . 

Pedras Rubras - Esmoriz, 2*2 
:;-:plSes:»lJ3ùsàdâ;;:i;y;l^iM^^^ 

Régua - Valonguense, i-1 

Sourense - Cesarense, 1-0 
Oliveira de Frades - Mealhada, 1-0 
Anadia - Estarreja, 4-1 
Oliv. do Hospital • Fornos Algôdres, 2-1 
Valecambrense - Avança, 1-0 
Uniâo de Coimbra • Tourizense. 3-1 
Mileu - Mirandense, 0-1 
Sâo Joâo Ver • Sào Roque, 4-0 
Mangualde - Vouzelenses, 2-0 

: Rtachense Caràhgue|eira. 2*3 
: ; : fdanhense - Ayisenses, 0-i , 

Alcains - Unifie dé Sâhtafémps-Ol 
PdntéfFpleRse ► Portomosense. 2’^2 
EstréfeAlcanenense. 0-2 

: BidOélrense lLInjâo de Tomar,0^ • 
• :Vftôria Semache FerraviâriaSv T-p ; : 

: Coruchense Behf.::;Gast. Brancoi 1 * t 
FazefMjense * Fâtihia. 3^3 

Casa Pia - Futebol Benfica, 1-0 
Sacavenense - Real, 0-0 
Cacém • 1® de Maio, 2-1 
Sintrense - Olivais e Moscavide, 3-2 
Vialonga - Samora Correia, 0-5 
Portosanîense - Pontassolense, 2-0 
Mafra - Sâo Vicente, 2-1 
Atlético - Fanhôes, 5-1 
O Elvas • Loures, 44) 

■>£^sp. Be|a • Lusitanp de Éyom> 1*2';):: 
: Vascû da Gama - Pa!mei©^e* 0-0 ■ 

Ourique - Almada, 2-1, 
: Lusitâno VRSA r AbTransitense, . 
E,:Vendaa Novas> U. de Montemor^ 
Quaneirens© -rÉspei^ça Lagos, 2-1: 
Pescadores- Lagoa, 4*1 
Sebcal ^ Aijustrefense^ 5-0 ): ; 
Portai - Pfrih^rtovensôi 0*3 : : 
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O MILÉNIO 

VoltaraiiMS ao rnesmaP 
Quando tudo indicava um 

equilibrio saudàvel no topo da 
tabela, eis que o Estrela da 
Amadora, estragou tudol 

O Estrela, nâo, o BenHca que, 
corn uma defesa flaquelas, nem 

sabemos se sera capaz de 
manter o 3o. posto! Adiante... 

O F.C.do Porto, mesmo jogando mal, 
la vai gerindo a crise e a la. Liga do 
futebol profissional português. O 
Sporting, depois de uma 
"escorregadela", bateu o Boavista corn 
um golo isolado e, la vai na Trente, 

"colado" aos azuis do Norte. Ainda 
bem, doutra forma, voltâvamos à 
sensaboria do F.C. do Porto na Trente 
e nada mais... 
O Vitoria de Setübal, mesmo 
ganhando ao Santa Clara, nâo se 
libertou da ultima posiçâo e, 
possivelmente, nunca mais o Tara esta 
época. 
Santa Clara, Farense e 
Campomaiorense, continuam 
estoicamente a lutar -bravo!- pela 
conquista de pontos e, assim, torna-se 
muito dificil, "adivinhar" quem vai 
descer de divisâo. 
Pode ser um deles, todos, ou algum 
dos que jâ esta mais acima. 
A prôxima jornada, a 24, sera 
antecedida do importante jogo 
BARCELONA-F.C. do PORTO 

(quarta-feira, às 14:45), para a 
Liga dos Campeôes e, desde 
jâ, desejamos melhor 
prestaçâo dos azuis-e-brancos 
na Catalunha, do que aquela que têm 
dado nos ültimos jogos caseiros. A 
segunda mâo, entre ambos, sera terça- 
feira, dia 7 de Março, nas Antas, à 
mesma hora. 
A Jornada 24, tem os seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 3 de Março, às 4 pm, 
Maritimo-Boavista, corn transmissào 
na SporTV. 
Sâbado, às 11:00 am, 
Guimarâes-Braga; 
Setübal-Rio Ave; 
Salgueiros-E. Amadora 
e Benfica-Gil Vicente, 
com transmissào na 
SIC. Depois, às 13:00 

horas, Sporting-Alverca, na SporTV. 
As 15:00 horas, Uniâo de Leiria-F.C. 
do Porto, na RTPi e, às 4 pm, Santa 
Clara-Farense. 
Segunda-feira, às 15:30 horas, 
Belenenses-Campomaiorense, corn 
transmissào na SporTV. Imaginem a 
febre nos jogos Santa Clara-Farense e 
Uniâo de Leiria-Porto... 

GOLD CUP pm 0 CanadÉ 
A jà consagrada GOLD CUP- 
Campeonato das Naçôes da América 
do Norte, Central e Caraibas 
(CONCACAF), veio pela primeira vez 
para o Caneula, através de uma 
carreira brilhante da Selecçâo do 
Canada, em Miami e em Los Angels, 
California. 
Esta quinta ediçâo da GOLD CUP 
nâo so veio para o Canada como 
demonstrou aos mais cépticos que, 
pouco a pouco, os canadianos 
souberam aprender o seg^edos do 
futebol e, hoje, jà sabem jogar o 
velho desporto que os ingleses começaram, desenvolveram e espalharam 
na Europa. No primeiro ano (1991) a GOLD CUP ficou nos EUA, nos très 
anos seguintes, no México e, em 2000, no Canada. Este milénio é p'ra 
valer... 
Na final, frente à Colombia, os dois golos canadianos foram apontados por 
Jason de Vos e Carlo Corazzin. Agora, venha o Mundial! 

Veja domingo pela manhâ 
emTheNewVR 

o Festival Português-TV 
1- Cidadania 2000, no Lusitânia 
2- Mario Silva, defende cidadania 
3- Deputado Caio Roque entre nos 
4- Medalha para IRIA VIEIRA 
5- Mascaras de Carnaval nos Açores 
6- Noticias 
7- Desporto 
8- Cantigas e curiosidades 

Às 08:00 am e até às 09:00, 
alegre o seu despertar corn 
Festival Português no Canal 20. 

a 
] 
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