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O movimento de solidariedade para com Moçambique e sua gente é 
uma grande realidade. Em todo o mundo, as îÿudas crescem hora a 
hora. A natureza foi tâo madrasta para Moçamhique, como gigantesca 
e feliz é a onda de auxdio que se criou! 

iNinc^ IÉ fiii 
Palavras de Elddy Melo, ex-professional de Boxe 

que, enquanto campeâo era CANADIANO e, agora, 
a contas com a Justiça, jâ é PORTUGUÊS. 

Eddy Melo que vai ao Tribunal de Apelo no proximo dia 13 de Março, 
expôr de novo o seu caso de modo a sensibilizar coraçôes para que possa 
manter-se no Canada, espera contar com a comunidade portuguesa, de 
modo a que o Juiz sinta o carinho que existe à sua volta e do seu drama, 
que é um grande exemplo para muitos. 
Eddy Melo, nasceu em Sâo Miguel, Açores, em 31 de Julho de 1960. Aos 
6 anos de idade emigrou (Outubro de 1996) para o Canada corn sens pais 
Maria e Diniz Melo. Em Toronto, além dos avôs jâ falecidos e no 
Cemitério Mount Pleasant, tern toda a sua familia, pais e mais 4 irmâos. 
Eddy Melo começou a praticar Boxe aos 11 anos de idade. 

Rhonda, Eddy Melo 
e 0 filho Eduardo, 
uma familia feliz. 
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ColmnsL 
sem vérlelkreis 

Uma desgraça nunca vem so. 
Moçambique que aos poucos estava a emergir 
das ondas alterosas da independência e das lutas 
internas, acaba de softer uma dolorosa 
machadada nas suas pretensôes. As inesperadas 
cheias que alagaram as terras, o indesejado 
Furacao Eline que matou pessoas e devastou 
haveres e, tào mau como tudo isto, os parcos 
meios de auxilio que possui e a impotência de 
socorrer os que mais precisam, provocou-lhe 
uma frustraçâo dificil de ultrapassar. Mesmo 
assim, os Moçambicanos, homens, mulheres e 
crianças, superaram-se e, nas catastrôficas 
condiçôes em que se encontram, nâo cruzaram 
os braços e apelaram a todas as suas fracas forças 
para dar a mâo aos milhares que as estendem em 
busca de salvaçâo... 
Graças à solidariedade mundial, as ajudas jâ 
começaram em força, de todas as formas, a 

chegar a Moçambique. Portugal perdoou 
parcialmente a divida directa de Moçambique e 
jâ enviou pessoal especializado e militâtes assim 
como viveres e medicamentos. 
A ONU e a UE, entre outras organizaçôes 
mundiais, jâ iniciaram o auxilio directo. Os 
Moçambicanos espalhados pelo mundo uniram- 
se em movimentos de apoio, juntamente corn os 
portugueses e oriundos de outras ex-colônias 
portuguesas. 
"The Mozambican Government's Institute 
National de Gestào de Calamidades-INGC", estâ 
aceitando e distribuindo as ajudas 
disponibilizadas o melhor que pode e sabe. 
Todos nâo seremos demais para ajudar as 
populaçôes aflitas de Moçambique. 
Aqui, em Toronto, podem dar os donatives 
monetârios que puderem através do AMREF's 
(The African Medical and Research Foundation- 
Flying Doctors), nas dependências do Banco 
CIBC, na conta; 010-00302-13533, ou enviando 
directamente para: 
AMREF Canada 
489 College St., Suite 407 
Toronto, ON M6G 1A5 
Info: (416) 961-6981. 
Dado o momento tâo trâgico para as gentes de 

Moçambique, CIRV-fm, Festival Português TV e 
O Milénio, nâo hesitaram minimamente na 
realizaçâo de um peditôrio -aberto a todos!- de 
urgência, para angariaçâo de fundos, de modo a 
comptât medicamentos e afins, em estreita 
colaboraçâo corn a AMREF Canada. UM DIA 
PARA MOÇAMBIQUE, um movimento que 
resultou em cheio. A comunidade portuguesa - 
aliada aos amigos oriundos da Africa francôfona 
- mais uma vez soube dizer Présenté! e ser de 
uma generosidade sem limites. Obrigado a 
todos! 

JMC 

TU CÂ TU LA com os Lei^ores 
Olà, companheiros de semprel 
Depots da maratona a favor de Moçambique, jâ 
estamos aptos a "mudar agulhas" e caminhar 
em direcçào a outras /rentes. 
E nâo nos faltam ’/rentes”, graças a Deus! 

Os 70 componentes que fazem parte dos 
ROMEIROS DE TORONTO e que participam de 
11 a 19 na tradicional romaria através das 
freguesias de Sâo Miguel, jâ partiram, liderados 
pelo conheçido Mestre Tabico. Todos os dias, por 
gentileza de José da Costa/Addison on Bay, 
poderâo escutar reportagens em directo de Sâo 
Miguel sobre os acontecimentos da romaria, em 
CIRV-fm, pelas 17:10 horas. 
Entretanto, para aproveitar o tempo "fora de casa", 
Mestre Tabico, encerrou o seu Restaurante O 
Tabico, para pintura e melhoramentos. E por 
pouco tempo (reabre a 17 de Março), nâo se 
preocupem! 

A LUSO-CAN TUNA realiza o seu "2o. Jantar 
Anual", dia 18 de Março, no Dundas Banquet Hall, 
em Toronto, para angariaçâo de fundos de modo a 
que a Tuna possa participât em dois festivais 
internacionais de Tunas, em Loulé-Algarve e, 
Ponta Delgada-Sâo Miguel, Açores. Além do jantar 
de convivio haverâ variedades corn artistas locals e. 

naturalmente, exibiçâo da Luso-Can Tuna. 
Informaçôes e réservas, contactando a Sonia 
Fernandes: (416) 930-7347, ou Didia Guerreiro: 
(416) 537-1145. 

A "St. Clair West Services for Seniores" (CENTRO 
PARA IDOSOS), tem vârios serviços grâtis ao 
dispor dos mais idosos. Vâo realizar uma sessâo 
"Como Prévenir Contra Togo na sua Casa", tem 
clinicas de "Income Tax" gratuitas e, dia 31 de 
Março, no Restaurante Hollywood Nights, 
promove um jantar-baile, corn o conjunto Châ-Châ- 
Châ, Informaçôes e réservas: (416) 787^2114, 

Dois membros do Centro Social Comunitârio 
ABRIGO estiveram na CIRV-fm, falando sobre os 

serviços que oferecem à comunidade. 
O Joâo Paulo debruçou-se sobre o programa que 
criou, "Homens em Transiçâo", que é um programa 
de apoio psicolôgico aos homens que sâo violentos 
em casa corn a mulher e filhos. A Maria do Céu 
falou um pouco de todos os programas do 
CENTRO SOCIAL ABRIGO, particularmente 
programas para jovens, corn ênfase nos jovens que 
abandonam a Escola. O Centro Social ABRIGO, 
aconselha e orienta mas nâo toma decisôes. As 
decisôes pertecem a cada um... Informaçôes: (416) 
534-3434. Nâo hesitem, contactem. 

A "Y.U.P.A. OUTREACH", Associaçâo Portuguesa 
da Universidade de York, realiza a sua "2a. Semana 
da Educaçâo", de 20 a 24 de Março. O 
encerramento, sexta-feira dia 24, serâ dedicado ao 
tema "Portugal depois da Escuridâo". Haverâ baile 
corn o DJ-XTC, no Europa Catering. Entrada, 
apenas $3 dôlares, para ajuda à Casa de Sâo 
Cristôvâo. 
Informaçôes e réservas: Vickie Morgado: (416) 650- 
4892; Sérgio Gomes: (416) 247-8232, ou Joâo 
Linhares: (905) 420-4399. 
Colaborem com os nossos estudantes 
universitârios. 

Hâ muito por onde escolher, nâo é verdade? Até 
para a semana. 

JMC 
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Feqoenas Historias de GENTE grande 
No dia 27 de Janeiro de 1929, nasceu 
na Lagoa, Sâo Miguel, Açores, o Carlos 
Barbosa da Silva. Desde os primeiros 
passos até hâ poucos anos atrâs, os 
campos, a agricultura, o gado, fizeram 
parte da sua vida de trabalho. 
Na Igreja de Santa Cruz da Lagoa, 
Carlos Barbosa da Silva casou com 
Maria da Gloria Almeida, no dia 25 de 
Outubro de 1953. A Maria da Glôria 

pioneiros na época eram boca-a-boca e, 
na maioria das vezes, nâo passavam de 
boatos... 
Soube por becos-e-travessas que um tal 
senhor Cabrai, em Galt, arranjava 
trabalho para quem précisasse. Carlos 
Barbosa da Silva foi para Galt, mas 
infelizmente, o Cabrai nada tinha. 
Mas, como era uma excelente pessoa, 
deixou-o ficar (e a outros 
companheiros) no "farm" até Abril de 
1955, altura em que resolveu deslocar- 
se para Toronto e tentar nova vida. Em 

Peel Board of Education durante 23 
anos. Carlos Barbosa da Silva 
reformou-se em 1993. 
Carlos da Silva e a mulher nunca se 
envolveram em clubes ou associaçôes. 
Por graça, lembrou que um dia foi à 
pesca e, por nâo ter apanhado nada, 
desistiu. O seu mundo é o quintal da 
casa onde tem de tudo um pouco. 
O casai gosta de viajar. Glôria e Carlos 
jâ visitaram Cuba, Israel, Canada 
Geste, Portugal e Regiôes Autônomas 
da Madeira e Açores, Espanha e 

Da esq. para a dir., de pé, Jaime Euleutério, 

Carlos Silva, Antonio Correia, José Marcolino 

ejoâo Luis Moisés. Em Baixo, Miguel, 
Eduardo MassinAa e um estudante canadiano 

Almeida é também natural da Lagoa, 
onde nasceu em 19 de Julho de 1933. 
Carlos Barbosa da Silva chegou ao 
Canadâ no dia 27 de Março de 1954, 
no navio italiano Homeland, vindo 
acompanhado por cerca de 600 
conterrâneos dos Açores. 
No prôprio dia 27 de Março de 1954, 
partiu de Halifax para Montreal e, de 
seguida, para uma Quinta em 
Hamilton. O proprietârio levou-o para 
Winnona, para uma outra Quinta de 
fruta. 
De Winnona foi transferido para 
Windsor e Harrow onde trabalhou no 
Tabaco. No Inverno, muito rigoroso 
naquela zona, vivia em Rhutevin, onde 
pagava 1 dôlar por semana. Bons 
tempos... 
As vias de comunicaçào entre os 

Maio conseguiu trabalho nos 
Caminhos de Ferro. Quando chegou o 
Inverno foi trabalhar para um 
Restaurante, embora jâ recebesse 
'Fundo de Desemprego' na época. 
Corn a chegada do Verâo, Carlos da 
Silva resolveu iniciar uma carreira na 
Construçâo Civil. Tudo à mâo, nada de 
mâquinas, como nos dias de hoje. Apôs 
a experiência na construçâo, ainda 
voltou ao Tabaco... 
Em 1956, no mês de Dezembro, 
chegou a Toronto, sua mulher Glôria. 
Ao casai Silva, nasceram duas bonitas 
filhas, em Toronto: a Tina da Silva e a 
Glôria Maria da Silva que jâ 
acrescentaram a felicidade de 4 netos, 
dois de cada filha. 
No ano de 1957, Carlos da Silva entrou 
para a fâbrica de Canos de Esgoto - 
Concret Pipe onde se manteve durante 

13 anos. 
Entre 1969/70, Carlos da 
Silva adoeceu corn certa 
gravidade e, a conselho 
médico, deixou o turno 
da noite na fâbrica e 
voltou à construçâo civil. 
Para amenizar a situaçâo 
fisica, voltou para uma 
fâbrica mas para os 
serviços de limpeza... 
Entretanto foi enviando 
inscriçôes de trabalho 
para o Peel Board Of 
Education e, em 1971, 
conseguiu o ansiado 
contrato de trabalho. 
Esteve na manutençâo no 

De pé, da esq. para a dir., Manuel da Lagoa, mais um gmpo de companheiros da Povoaçào 
juntamente cornfamiliares dos E.UA.. que os vieram visitor. Em baixo dois companheiros da 

Povoaçào e Faial, fazem companhia a Carlos Silva. 

ffO». 
mm 

França. Nos passeios 
incluiram, também, peregrinaçôes a 
Nossa Senhora de Fâtima, Nossa 
Senhora de Lourdes e Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. 
Os passeios pelo mundo continuam no 
roteiro de sonhos de Glôria e Carlos da 
Silva. 
Que possam sonhar e realizar os 
sonhos por muitos anos, sâo os nossos 
votos. 

JMC 

Folografnts-— lliotographies 

CANADIAN IMMIGRATION 
mRNTJFlC.ATlO.V CARD 

<T« bsRlwwT» to tüxammiï»* Offiw W rxwt «f arrivai) 

mm.  - ““ 
in 

{«U Carlos Barbosa 

ÔR. 

>¥OLD tn-iRE 
»C£.V SFTASfFKJÏ AV HtWJaATtON OmOKR 
THIS eAStl. JR OT YOt:H STAWS JJi 
CAVAgA, CT tS firjgAg- 

V., 

SxSMATVMtSÿ' ^ 

t I c-k : 
.au pcmtn: ■ • 

Impressôes diguais—^ Empreintes digs 

PORQUE OIMPREVISTO 
fÂO TEM HORA MARCAD. 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

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

DANIEL FERNANDES 

».*. "Homeland" Il 4 
HOME UNES ® 

Ponts Dsigsda - HALIFAX 

March 27, 1954 

i For UM of Carrier  
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Afinal, os homens e mulheres deste 
esfrangalhado mundo, nâo se sentem 
apenas numéros e fichas, ainda 
persistem em manter a sua condiçâo 
Humana, continuam a dar sem olhar a 
quem, sem esperar recompensa. Pese, 
embora, os habituais frustrados e 
rancorosos que, por culpa propria, nâo 
contam! 

CIRV-fm escutaram, ela frisou, sem 
rebuços que, em toda a sua histôria de 
envolvimento corn a AMREF, nunca 
tinha assistido a uma participaçâo tâo 
grande de uma comunidade em prol 
do seu semelhante. Simplesmente 
espantoso, sublinhou. 
Nem que seja sô em momentos de 
desgraça, os canadianos ficam a 

conhecer bem a força e a 
generosidade dos 
portugueses! Jâ é altura de 
nos conhecerem e 
reconhecerem, também, por 
outras vias. 
Nas 10 horas em que estivemos "no ar", 
corn a Maratona Radiothon na CIRV e 
no exterior com Estüdio Môvel nas 
Padarias Nova Era 1 e 3, no New 
Canadian Hardware e na Artnova 
Furniture, apurou-se em dinheiro e 
cheques, mais de $130.000. dôlares, e, 
somando as ofertas via 
telefone e Visa, chegou-se 
aos $170.515.21. dôlares. 
Etapa historical E, 
estamos certos, muito 
mais vira... 
E preciso dar tempo...ao 
tempo. 
Os responsâveis de CIRV- 
fm, Festival Português TV 
e O Milénio, liderados por 
Frank Alvarez, agradecem 
a todos os voluntârios, 
companheiros de trabalho, 
firmas e povo anônimo 

Valdemar Mejdoubi, José Mario e 
Esmeralda Coelho, Maria do Céu e 
Fernando Moreira, Ana Fernandes e 
Jamie Iria. Cantaram ao vivo na CIRV- 
fm, Carmen Silva, Minah Jardim, 
Catarina Cardeal, Joâo Lücio e, 
acompanhado por Antonio Amaro, 

Portugal e os portugueses foram, 
naturalmente, os primeiros a avançar 
corn todo O tipo de auxilio. Depois, na 
diaspora, os portugueses e todos os 
amigos oriundos dos paises 
francôfonos, corn a CIRV-fm à frente, 
deram o grande exemplo de apoio que, 
os numéros -aqui, sim, contam os 
nümerosl- bem esclarecem. UM DIA 
PARA MOÇAMBIQUE, resultou em 
pleno. Que ô nosso desafio encontre 
éco nas outras comunidades 
espalhadas pelo mundo. 
A directora da AMREF-The African 
Medical and Research 
Fundation/Canada, Elizabeth Dove, 
que esteve na CIRV-fm por ocasiâo do 
peditôrio realizado, ficou perplexa corn 
a comunidade. Como os ouvintes de 

0% de Juros 
na armaçâo Entrega 

ao domicio e 
instaiaçô gratis. 

J 

bmo 
Grande selecçôo de mobias para: sala de estât 
sala de jantor, quarto de cama e quafto de criança. 
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W 
Horas: 2a-ia-feira 9:30-20 horas, Sabado 9-I8 horas Bloor 

que tanto contribuiram para este 
sucesso. Nos telefones e outros serviços 
tivemos os voluntârios Dolores 
Alvarez, Maggie Medeiros, Edite 
Evora, Bon Falcone, Armindo Silva, 
Claudia Mendes, Felicidade Macedo, 
Alberto Elmir, Tibério Branco, 
Catarina Cardeal, Rosemary Oliveira, 
Minah Jardim, Maria Domingos, Joâo 
Paulo, Luis Branco, Jorge Campos, 
José Ferreira, José da Costa, Fernanda 
Almeida, Cristina Pereira, Paiva de 
Carvalho, Eduardo Martins, José Luis 
Silva, Debbie Silveira, entre outros. 
Nos estüdios da CIRV estiveram Frank 
Alvarez, Maria Fernanda, Domingos 
Melo, Denise Guimarâes e Luis 
Fernandes. Nos estüdios moveis 
estiveram Manuel Gonçalves, 

Figuras conhecidas, gente anônima e artistas 

ndo falXaram à chamada da CIRV-fm. 

Obrigado a todos! 

Hernani Raposo e Leonardo Medeiros, 
cantou Tony Câmara. 
Em Toronto, encontram-se contas 
abertas a favor de MOÇAMBIQUE, 
nos bancos: 
TD Bank, da Dundas e Ossington 
(Mozambique Floods Relief Fund) e, 
em qualquer dependência do CIBC, 
conta #010-00302-20-13533. Também, 
no Sottomayor Bank Canada, conta 
#1232719. 
Em nome do povo de Moçambique, 
Kanimambo. 

JMC 
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As suas excelentes condiçôes fisicas, psicolôgicas e de 
raça para aquele desporto, fizeram dele, rapidamente, 
um campeâo, um idolo. Aos 17 anos, foi para 
Montreal, como profissional. A "mâquina" que 
desenvolve o Boxe profissional no Canadâ e USA, 
acabou por "triturar" o atleta e, quase, o homem. 
Em Montreal casou com Sina que lhe deu duas 
adorâveis filhas, Jessica Maria (18 anos) e Elisa (13 
anos). Ambas vivem com a màe em Vancouver, mas 
quase todas as semanas se encontram. Nas férias 
escolares de Verâo, as jovens passam os meses da 
praxe, em Toronto, em casa do pai. A sua ex-mulher 
Sina, corn quem mantém boas relaçôes, trabalha 
numa companhia aérea e, as viagens, tornam-se fâceis. 
Em Toronto, reorganizou uma vida familiar, tendo 
como companheira, Rhonda, de quem jâ tem um 
filho, o endiabrado Eduardo, agora corn 3 anitos. Se 
nâo surgissem pelo caminho vârios precalços 
inerentes ao ambiente em que vivia, talvez Eddy Melo 
fosse hoje um vulgar cidadâo deste pais, mas como o 
destino lhe foi agreste, é um "marginal" corn "guia de 
marcha" para Portugal, seu pais de origem. 
-A mim acontece sempre o melhor e o pior!- Desabafo 
de Eddy Melo, quando começou o diâlogo connosco, 
na redacçâo , de O Milénio. Compreendemos 
perfeitamente onde queria chegar. Tanto lhe batia à 
porta o virtuosismo da vitôria nas lutas, cara-a-cara, 
entre as 4 cordas, como a desgraça de se ver envolvido 
em acontecimentos do sub-mundo para o quai nâo 
contribuia no verdadeiro sentido do termo. Tinha a 
felicidade de amar uma mulher da quai tinha (e tem) 
2 filhas, e, simultaneamente, perde-la, por desacordo 
corn o ambiente em que a profissâo o obrigava. Tem 
um negôcio na Boisa de Toronto que lhe oferece um 
bom e honesto modo de vida mas, agora, vê-se na 
contingência de o perder, devido ao processo de 
deportaçào em que estâ envolvido. 
Reorganizou a sua vida familiar e, 
em breve, pode tudo ir por âgua 
abaixo... Um romance trâgico, o de 
Eddy Melo. 
Jâ fui muita vez ao tapete mas 
nunca la fiquei! -Frisou Eddy 
Melo, acrescentando.- Aqui ou em 
Portugal, hei-de levantar-me e 
andar em frente. Nasci para lutar, 
vou continuar assim até cair de vez 
no tapete. Nâo preciso que 
ninguém me atire a toalha... 
Eddy Melo, como devem recordar, 
foi acusado de vârios crimes, 
juntamente corn outros 
individuos. Eddy, nâo teve düvidas 
em afirmar: 
-Se eu fosse criminoso como me 

acusaram, eu estava na prisâo, tal 
como aconteceu corn os outros, nâo é 
verdade? Em Tribunal fui ilibado de 
todas as acusaçôes. 
-Entâo, quai a razâo do processo de 
deportaçào? 
-É simples. Como sou uma figura 
pùblica, aproveitaram-me para 
exemplo. Estou a ser vitima da 
situaçâo... Eu acabo por ser 

deportado por um caso que tive anos atrâs. Numa 
discussâo, dei uns socos num individuo e parti-lhe os 
queixos. O Tribunal deu-me 90 dias de prisâo por 
causa disso. Eu ia aos fins-de-semana para a prisâo e 
fazia a minha vida normal durante a semana. E claro, 
como fui jogador de Boxe, os 
meus socos sâo mais violentos e o 
Juiz levou isso em conta... 
-E é essa a razâo do 
repatriamento? 
-Claro, como nâo conseguiram 
provas contra mim e, à minha 
volta fizeram muito barulho, 
agora "pago a conta" anterior da 
forma mais dolorosa... Como têm 
muitos problemas do foro 
criminal com alguns jovens de 
algumas raças que vieram 
ultimamente para o Canadâ, eu 
sirvo de exemplo... O Juiz nâo 
teve coragem de me libertar 
deste pesadelo. Dai o meu apelo 
dia 13. Se eu nâo conseguir 

demover o Juiz, terei de ir para 
Portugal no dia 21 de Março. A 
vida toda estragada... 
-Para onde? 
-Jâ me perguntaram para onde... 
Jugo que em principio, se tiver 
que ir, vou para Lisboa. Nâo 
conheço mais nada. Vim para 
aqui corn 6 anos, nâo sei falar 
português, nâo tenho lâ familia 
ou amigos, nâo tenho cultura 
portuguesa, sô sei o que aprendi 
por câ... Porquê ter de ir para 
Portugal se eu fui criado aqui? Se 
sou criminoso, dévia pagar os 
meus crimes aqui, nâo fora do 
pais. Que culpa tem Portugal da 
minha situaçâo? 

-E a tua mulher? 
-Bom, âi estou corn mais um problema... Ela é 
canadiana, o menino estâ na escola, estâ na Escola 
das Carmelitas, onde é quase tudo português... 
Temos os nossos negôcios em movimento, é um 
drama ao quai nâo sei responder ou resolver, nem ela, 
claro! Mas, mais tarde ou mais cedo, ela irâ ter 
comigo! 
Ao nosso lado, a bonita Rhonda, embora vivendo o 
drama do marido e, naturalmente, da familia, sorria e 
acenava corn a cabeça, entrando em concordância 
absoluta corn o que iamos conversando. 
-Nâo posso ir imediatamente para Portugal, mas logo 
que possivel vou para junto do meu marido!- Afirmou 
Rhonda. 

-A Comunidade portuguesa tem 
alguma forma de vos ajudar? 
-Sim, claro! No proximo dia 13, se 
aparecerem membros da 
comunidade no Tribunal, nâo sô 
me dào apoio moral como darâo 
uma imagem boa ao Juiz, de modo 
a que sinta que sou pessoa de bem 
e estimada... Se eu fosse criminoso 
estmia corn escritôrio no 357 da 
Bay St., e cotado na Boisa de 
Toronto? 
Eddy Melo é o présidente da 
International Mining and 
Exploration Corporation e da 
International Minerai Resources, 
cotadas nas Boisas de Toronto e de 
New York. 
-O ambiente em que vivi durante 

muitos anos, um sub-mundo onde imperava negôcios 
"escuros", fez de mim um homem apontado a dedo, sô 
por conhecer e andar corn essa gente. Entâo se eu sou 
amigo de um gatuno, também sou gatuno? Se eu sou 
amigo de um homossexual, também sou 
homossexual? Se eu sou amigo de um médico, 
também sou médico? Nâo hâ justiça nesta terra! 
Eddy Melo continuou a "bâter a mesma tecla", por 
mais algum tempo. Por estas e por outras é que temos, 
cada vez mais, a necessidade de incutir no espirito dos 
portugueses, particularmente, nos mais novos, a 
oportunidade de se tornarem cidadâos do Canadâ, 
sem perderem a nacionalidade portuguesa. 
-Pensamos sempre que as desgraças sô acontecem aos 
outros, antes delas nos baterem à porta, é por isso que 
nunca me deu para ser cidadâo do Canadâ. Até por 
isto, sou um exemplo para os outros. Tornem-se 
canadianos! 
Na prôxima segunda-feira, dia 13 de Março, joga-se no 
Tribunal de Apelos de Toronto o destino de um 
homem, o destino de uma familia. 
A esperança é a ultima coisa a morrer. 
Temos esperança em que Eddy Melo consiga 
demover quem de direito no Tribunal de Apelos de 
modo a que prossiga a sua actual carreira profissional 
no Canadâ, junto da mulher, dos filhos e restante 
familia. Haverâ moral e justiça quando se destroi uma 
familia, a troco de nada? 

JMC 



6 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 9 Margo, 2000 

O MILÉNIO 

Começou no Graciosa Senhora do Rosârio, em 
Community Centre e mudou Scarborouhg. 
para o Lusitania de Toronto, no O Comité de Incentive à 
passade domingo. Aquisiçâo de Dupla 
Mais de duas centenas de pessoas Nacionalidade realiza também 
estiveram na sede-social uma sessâo de preenchimento dos 
lusitanista para iniciarem o seu formularies para iniciar o 
processo de Cidadania processo de naturalizaçâo 
Canadiana, dentro do movimento Canadiana, no Clube Português 
CITIZENSHIP 2000. de Mississauga, domingo, dia 7 
Présentés entre os voluntaries de Maio. 
Mario Silva, Ana Costa, Frank O interesse demonstrado pelos 
Alvarez, Armindp Silva, Ana portugueses em se tornarem 
Paula Cardona, Tibério Branco, cidadâos canadianos, sem 
Rosa de Sousa, Maggie Carvalho, perderem a nacionalidade 
Sofia Lopes, Nancy de Sousa, portuguesa, é enorme. 
Tony Letra, Carlos de Sousa, justificative do esforço dos 
Nellie Pedro, Tomâs Ferreira, responsâveis do movimento 
Peter Ferreira, Lidia Saragaço, "Comité Ad-Hoc Citizenship 
Joe Eustâquio, Diane Moreira e 2000", posto em prâtica, partindo 
Cristina Marques. do principio de que: Numéros + 
A prôxima sessâo do movimento Uniâo + Votos = PODER!. 
Citizenship 2000, terâ lugar na Mais informaçôes: Mario Silva: 
sede-social da Casa do Alentejo, (416)392-7012; Cristina Marques: 
domingo, dia 26 de Março. No (905) 264-8636; Nellie Pedro: 
Canadian Madeira Club sera, (416) 516-4674 e, Armindo Silva 
domingo, dia 30 de Abril e, no ou Luis Arruda: (416) 531-4674. 
mesmo dia, na Igreja de Nossa 

Carmen Silva 
jâ lançou 
A Dismusica, de Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo, realizou uma 
bonita festa de convivio no Oasis 
Covention Centre, em Mississauga, 
para apresentaçâo püblica do novo 
CD de Carmen Silva, gravado em 
Toronto, nos estùdios de Hernani 
Raposo que também se encarregou 
da produçâo, arranjos e algumas 
das composiçôes. 
O novo CD de titulo genérico 
"ONYX", tem bonitos trechos de 
vârios autores e compositores, 
oferecendo aos muitos 
simpatizantes da cantora brasileira 
uma mescla musical popular e de 
fâcil assimilaçâo. Jâ muita gente 
"cantarola" algumas das cantigas 
do novo CD de Carmen Silva, tal A Dismusica jâ tem este ultimo 
éomo "Dâ Dâ seu amor p'ra mim" e produto de CARMEN SILVA à venda 

por todo o Canadâ e EUA, 
nos locais da especialidade e 
nas casas portuguesas. 
A Dismusica e Carmen Silva 
estâo de parabéns corn este 
novo trabalho editado e, no 
caso de Carmen Silva, pela 
primeira vez no Canadâ. Nas 
fotos, Carmen Silva é 
saudada pelos editores Joe 
Pimentel e Humberto 
Rebelo e, ao lado, por 
Manuel Innocêncio de 
Lacerda Santos Jùnior, 
Consul-Adjunto do 
Consulado Gérai do Brasil, 
em Toronto. 

0 seu ONYX 

"Quando chora uma criança"... 

CARNAVAL.,, 
em famriîa! 
o casai Rosa e 
Tibério Branco, 
como jâ é tradiçâo, 
realizou em casa o 
seu Carnaval 
familiar com a 
presença de vârios 
casais amigos. 
Foi uma festa de 
arromba em 
ambiente de franca 
amizade e 
transbordante 
alegria. Toda a 
familia Branco, 
juntamente com as 
familias Alvarez, Falcone, Lima, 
Pavào, Pires, Cabrai, Raposo, 
Rodrigues, Palermo, Baptista, 
Rocha, Scott, Faria, Lamas, etc... 
(Se falta alguma familia a culpa 

nâo é do Branco, é do... tinto!), 
souberam brincar ... sem que 
ninguém levasse a mal. Assim é 
que é bonito, tal como demonstram 
as fotografias. 
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Um empresàrio 
de sucesso » 

tmpresano 
Francisco America Mattos de Paiva 

O empresârio Francisco 
Américo Mattos de Paiva 
esta apostando no Canada, 
principalmente na 
comunidade de Lingua 
Portuguesa! Ele esta 
patrocinando, hâ um mês, o 
programa RITMO 
BRASILEIRO, da CIRV 
Fm, produzido e 
apresentado pela jornalista 
Denise Guimarâes. 
Francisco Américo é mineiro 
e mora em Belo Horizonte 
com a sua familia. Advogado 
e corn uma brilhante 
carreira, ele jâ foi présidente 
da Associaçâo Comercial de 
Minas Gerais e do SEBRAE, 
seçâo Minas. Corn o 
escritôrio de advocacia 
Mattos de Paiva em Belo 
Horizonte, onde trabalha hâ 
mais de 40 anos, Francisco 
Américo também investe no 
turismo rural. Proprietârio 

deniguima @hotmail. corn 

da fazenda Boa Esperança, 
localizada na regiào de Belo 
Horizonte, este empresârio 
estâ de braços abertos para 
atender e receber toda a 
comunidade de Lingua 
Portuguesa que vive no 
Canadâ! Confira e desfrute 
de todos os serviços que este 
empresârio de sucesso tem 
para lhe oferecer no Brasil 
ouvindo todos os domingos, 

0 das 09:00 às 10:00h, 
o programa 

0 RITMO BRASILEIRO! 
Se você quer passar suas 

; férias no Brasil, faça jâ a sua 
réserva na fazenda Boa 

I, Esperança através do 
telefone: 011-55-31-536-2344. 
Jâ quem quer fazer 
investimentos no Brasil, o 

1 contato pode ser feito 
através do telefone: 011-55- 

I 31-261-5788 ou pelo e-mail: 
thzpaiva@prover.com.br 

Nais de 4500 
adolescenies deram 

à luz em 1908 
Este é um numéro considerado alarmante pelo 
ginecologista Albino Aroso, perante a elevada taxa 
de gravidezes na adolescência. É que apesar dos 
avanços do Planeamento Familiar em Portugal, o 
nùmero de gravidezes indesejadas constitui ainda 
uma preocupaçâo nacional. Os ültimos dados 
estatisticôs oficiais revelam que 1100 jovens entre 
os 12 e os 16 anos foram mâes, periodo em que se 
registaram 3502 gravidezes entre as adolescentes 
corn 17 e 18 anos de idade. Trata-se de uma 
realidade à quai nem mesmo os Açores fogem à 
regra. Segundo Albino Aroso, na construçâo deste 
cenârio contribuem a falta de informaçào e 
inexistência de uma educaçâo social apropriada 
para os adolescentes. Na prevençâo, o especialista 
defende nâo sô o uso do preservativo como a 
contracepçâo oral. De acordo corn um inquérito do 
Instituto Nacional de Estatistica, o preservativo é o 
método de eleiçâo dos jovens no inicio da sua vida 
sexual activa. Por seu lado. Albino Aroso acredita 
que a utilizaçâo isolada do preservativo pode ser 
insuficiente para evitar gravidezes indesejadas. 
Em Portugal as taxas de utilizaçâo dos métodos 
contraceptivos seguros sâo condicionadas, em 
grande parte, pela acessibilidade: a distancia a que 
a mulher se encontra do centro de saüde é um 
factor déterminante ao recurso a 
anticoncepcionais. 

DOMlNGOiS MEAT PACKERS ETD 

Ÿeça ua ùm iemecedofi 
kaljLUuai M cameô da 

aÜa quatidade da 

Vemugoa Moal Vaek&ta 
Horâcio Domingos 
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Vai ser proibido fumar nos voos da 
Sata Internacional entre as seis e ïneia 
e a uma e meia da tarde: A medida 
abrange a maioria dos voos da Sata 
entre os Bstados Unidos, o Canada e 
os Açoresî;:; Nos restantes horârios 
(poucos) vai baver lugares para alguns 
fumadores. isFumar também vai ser 
proibido nos voos charter da Azores e 
Sata Express, e tio voo da Sata 
Internacional entresPonta Delgada e 
Frankfurt. A Sata a alinhar assim com 
as normas da generalidade das 
companhias aéreas da actualidade, 
em combate declarado ao fumo dos 
cigarros. Uma medida que saudamos, 
por uma saüde melhor dos pulmôes 
de todos. 

CENTRAL DE ONDAS 
DO PICO ARRANCA 

DE NOVO 

A Central de Ondas da ilha do Pico 
deverâ voltar a estar operacional em 
Agosto proximo. Os rochedos da 
Zona do Cachorro vâo voltar a 
animar-se. A dectsâo de rclançar a 
Central de Ondas deve ainda passar 
pelas administraçôes da EDA e da 
EDP mas para Jâ os tccnicos ligados 
ao projecto estâo optimistas, na 
sequência de uma reuniâo cmn a 
EFACEC e o Instïtuto Superior 
Técnico, entidades ligadas também as 
este projecto. É uma instalaçâo que 
produz energia eléctrica a partir das 
ondas do mar, considerada também 
um importante polo cientlfico de 
investigaçâo. As instalaçoes estâo 
degradadas e necessitam de algum 
investimento, supostamente varias 
dezenas de milhares de contos. Em 
Agosto e ainda como protôtipo, a 
Central de Ondas do Cachorro vai 
produzir cerca de 8% da electricidade 
do Pico. É um projecto inovador 
apoiado pela Uniâo Europeia. 

inx© 
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A ampliaçâo do Hospital de Angra 
vai ser objecto de estudo por uma 
équipa especializada do Ministério da 
Saûde. O actual Hospital é declarado 
insuficiente, e agora deve ser 
equacionada a sua ampliaçâo ou a 
construçào de uma nova unidade. O 
protocolo entre o executive Regional 

e o ministério da Saüde foi assinado 
esta semana. A équipa técnica do 
ministério da Saüde, a équipa que vai 
efectuar este estudo, tem comprovada 
experiência tanto no lançamento de 
novas unidades de saüde como na 
reabilitaçâo e modernizaçâo de 
velhos hospitais. O estudo vai durar 
12 meses. 
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Os estaleiros tradicionais e os 
estaleiros modernes da ilha do Pico, 
estaleiros de construçào naval, 
constituiram esta semana uma 
associaçào. E uma teutativa de 
reduzir os custos ligados a esta 
actividade. Os estaleiros tradicionais, 
construtores de embarcaçôes em 
madeira atravessam algumas 
dificuldades, na actualidade as 
preferências vâo para os estaleiros que 
constroem ^em fibra de vidro. Joâo 
Paulo Simas é o présidente da nova 
associaçào que conseguiu, para jâ, 
unir osi estaleiros tradicionais e os 
estaleiros modernos da ilha do Pico, 

SOLUÇÂO PARA 
10 CASAS NA FALÊSIA 

DAS CACHETAS 
DE RABO DE PEIXE 

sCasa nova para as 10 familias que 
vivem em casas sltuadas na falésia das 
Calhetas de Rabo de Peixe. O 
sftcretârio da Habitaçâo, José 
Contente, anunciou esta semana a 
construçào de 10 novas habitaçôes 
num loteamento designado Canto 
dos Reis na mesma freguesia. A 
iniciativa corresponde a um 
investimento de mais de 150 mil 
contos. As habitaçôes em causa 
encontram-se bastante degradadas e 
os temporais de inverno 
normalmente afectam-nas, 
acelerando de ano para ano a sua 
degradaçâo. As 10 casas nessa 
situaçâo serâo demolidas. 

POEIRAS DE AFRICA 

CHEGAM AOS AÇORES 

Nos ültimos dias o parque automôvel 
de Sâo Miguel parecia ter estado num 
gigantesco rallye do género do Paris 
Dakar. Cobertos de poeira, uma 
nuvem de poeira que terâ chegado ao 
arquipélago a partir do norte de 
Africa. A informaçâo é do Instituto de 
Meteorologia e Geofisica, particulas 

résultantes de tempestades de areia 
no norte de Africa. Concretamente 
uma tempestade que ocorreu a 27 de 
Fevereiro, provocada por uma 
depressào que originou uma nuvem 
de poeiras sôlidas. E uma ocorrência 
relativamente rara nestas ilhas, mas 
registada de vez em quando em 
regiôes como a Madeira ou Lisboa, 
informou o Instituto de Meteorologia. 
As poeiras chegaram aos Açores 
arrastadas por ventos muito fortes de 
Leste, vinda precisamente da 
Madeira. Quem nào teve mâos a 
medir foram os serviços de lavagem 
de carros, que nunca registaram 
afluências tâo grandes por câ... No 
inicio da semana a nuvem de poeiras 
estava em Sâo Miguel, na quarta feira 
fez cancelar vossos da Sata e da TAP 
para o Pico e o Faial. A nuvem em 
causa fez descer acentuadamente as 
condiçôes de visibilidade, 
complicando as operaçôes das 
aeronaves. 
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o tribunal da Ribeira Grande 
colocou esta semana uni ponlti Imal 
no julgamento da antiga direcçâo da 
Casa do Povo de Rabo de Peixe. Qs 
factos remontam a 1985: depots de 
eleitos os arguidos dispensaram-se 
durante 11 anos de eleiçôes. Acusados 
de crime de usurpaçâo permanente 
de funçôes, o tribunal absolveu-os, 
considerando que a acusaçâo nâo 
ficou provada. O Ministério Püblico 
acusava também o présidente da 
direcçâo, José Machado, de burla 
qualificada, por suspeitas de desvio 
de dinheiro. O colectivo de juizes 
também o absolveu. 

CONSTRUÇÀO CIVIL 
É O 30 EMPREGADOR 

DOS AÇORES 

A construçào civil é o terceiro maior 
empregador dos Açores, m upando::i 
11,1% da populaçâo actisa m.iis dois 
pontos percentuais do que o peso do 
sector no Continente. Segundo um 
estudo encomendado pela Câmara de 
Comércio e Indüstria de Ponta 
Delgada apresentado esta semana no 
seminârio "Construçào Civil e Obras 
Püblicas nos Açores" os salârios 
médios dos trabalhadores deste sector 
nas ilhas ronda os 84 contos, contra 
111 contos no Continente. O 
documente révéla que a procura 
dirigida ao sector atingiu 62 milhôes 
de contos em 1998, corn os privados a 
assegurarem 26 milhôes de contos e a 
Administraçâo Regional cerca de 20 

milhôes de contos. 
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A Câmara da Povoaçào investiu .1,7 
milhôes de contos no âmbito das 
verbas do segundo quadro 
comunitârio de apoio. A Câmara de 
Carlos Avila atingiu uma execuçâo 
financeira de 95% relativamente aos 
investimentos que conseguiu integrar 
no programa especifico de 
desenvolvimento dos Açores, Pedraa 
II. Para o III QCA, que vigora até 
2006 a câmara da Povoaçào prépara 
candidaturas a novos projectos corn 
vista à construçào de novos espaços de 
lazer, equipamentos turisticos e 
beneficiaçào das escolas do primeiro 
ciclo do concelho. 

EMPRÉSTIMO DE 920 
MIL CONTOS EM VILA 

FRANCA DO CAMPO 

A Câmara Municipal de Vila Franca 
acaba de anunciar a contracçào de 
um emprèstimo de 920 mil contos 
destinados ao arranque de vârios 

kempreendimentos turisticos. Parte 
desta verba destina-se ao arranque da 
construçào do porto de recreio e a 
aquisiçâo de terrenos para um novo 
loteamento de habitaçâo social. O 
financiamento sera ainda canalizado 
para investimentos no âmbito do 
programa Piter, no caso os projectos 
de construçào do passeio da marginal 
da Vila, junto ao mar, o arranque de 
um Aquaparque e a requalificaçào do 
mercado agricola local. 
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o bote salva vidas Patrào Antonio 
Crista, do Instituto de Soctorros a 

;; iNâufragos, encalhou esta semana na 
costa norte da ilha do Rico. A 
embarcaçâo navegava durante a noite 
com:;tempo desfavorâvekdepois de ter 
sido avistado um sinaï luminoso de 
perigo supostamente no canal entre 
Sâo Jorge e,o,Pico. O bote salva vidas 
ia investigar essa ocorrência. 
Registava-se alguma ondulaçâo e 
havia nevoeiro, o que poderâ ter 
estado na origem deste encalhe. Do 
acidente resultaram dois feridos que 
foram evacuados, tendp ficado um 
terceiro na ilha do Pico. As 
autoridades mantimas estâo a 
investigar o caso. 
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Como referi a semana 
passada, temas sobre os quais reflectir 
nâo faltam. Alguns, porém, pela força 
da sua actualidade e porque nos tocam 
de muito perto, atingem o topo da 
hierarquia de prioridades, sem que 
possamos deixâ-los passar ao lado. 
Estamos em tempo de Carnaval e de 
folias, um apelo ao extravasar de 
energias contidas em dias continuos 
de um stress esgotante, aquilo afinal 
em que se transformou o quotidiano 
de cada um de nos. Para outros, no 
entanto, o Carnaval traduziu-se em 
mascaras de esgar e de dor, numa luta 
pela sobrevivência contra a Mae 
Natureza, quando esta descomandada 
tudo destrôi e consome. Nâo é preciso 
adiantar mais. Jâ todos perceberam 
que falo da tragédia do povo irmâo de 
Moçambique. 

Paulina Chiziane, escritora 
moçambicana e contadora nata de 
histôrias, na sua obra “Ventos do 
Apocalipse” coloca na boca de uma 
das personagens, estas palavras de 
total desespero: “Se o homem é a 
imagem de Deus, entào Deus é um 
refugiado de guerra, magro e corn o 
ventre farto de fome. Deus tem este 
nosso aspecto nojento, tem a cor negra 
da lama e nâo toma banho à 
semelhança de nos outros, 
condenados da terra. O Diabo, sim, 
esse deve ser um janota que segura os 
freios da vida dos homens que 
sucumbem”. As imagens chocantes de 
destruiçâo que vimos, mais nâo 
podiam ser, segundo esta personagem, 
do que obra do Diabo. Mas neste 
cenârio boscheano, os milagres 
acontecem também. Que outro nome 
poderia ter o acto de dar à luz uma 
criança, acocorada no cimo de uma 
ârvore? Deus, e o Diabo medindo 
forças em que ganha o triunfo da vida 
sobre a morte - o melhor icône - a 
celebrar o Dia da Mulher que se 
comemora também esta semana. 

Tragédias deste tipo ocorrem, 
infelizmente, todos os dias. 
Habituâmo-nos a vê-las corn tal 
frequência que, acomodados no 
aconchego do nosso lar a celebrar o 
egôismo de estarmos sâos e a salvo das 
mesmas, quase nos tornâmos 
insensiveis às desgraças alheias. 

Desta vez, porém, nâo foi 
assim. Em boa hora, Frank Alvarez e a 
sua équipa desencadearam uma 
campanha designada “Um Dia por 
Moçambique”. Por razôes pessoais, 
nâo pertenci ao grupo de voluntârios 
que se disponibilizou para dar o seu 
contributo nesta campanha. Limitei- 
me a segui-la via radio e a deslocar-me 
â CIRV para fazer o meu donativo. 
Contudo, a radio tem esta força 
mâgica: a de nos permitir estar em 
cima do acontecimento, a acompanhâ- 
lo e a vivê-lo como se lâ estivéssemos. 
E das poucas vezes em que nos é dado 
o dom da ubiquidade e, sem sairmos 

de casa, viver corn a mesma emoçâo 
cada momento de entusiasmo corn a 
mesma intensidade de quem fazia o 
programa. Numa sociedade em que 
cada vez mais somos treinados a 
conter emoçôes e a deixar correr 
lâgrimas apenas nos recatos da solidâo 
e intimidade, aquela équipa 
maravilhosa viveu e transmitiu corn o 
coraçâo cada momento da maratona. 
Sim, porque de uma verdadeira 
maratona se tratou, em que o 
vencedor nâo teve rosto. Ao pôdio, 
para recolher os aplausos da vitôria, 
subiu uma comunidade no seu todo, 
herôis anônimos do mais belo gesto de 
fraternidade. 

Como é o meu segundo ano a 
residir neste pais, tive pela primeira 
vez a oportunidade de assistir a uma 
campanha de angariaçâo de fundos 
deste cariz. O resultado foi para mim 
uma grande surpresa e explicarei 
porquê. Creio nâo ser novidade para 
ninguém que, quando chegamos, 
imediatamente nos apercebemos de 
uma comunidade extremamente 
dividida, direi mesmo, mediocre, em 
certos comportamentos e atitudes, 
quando uma maioria se tenta pôr em 
bicos de pés, tentando suprir em 
altura o que tantas vezes falta em 
dignidade. Campeia por todo o lado a 
intriga, a conversa armadilhada, que 
nos leva à perda da inocência e a 
armarmo-nos corn carapaças de 
defesa, à minima investida, por nunca 
sabermos se vem ou nâo envenenada. 
Peço desculpa por ser tâo directa e nâo 
recorrer a eufemismos, mas o retrato 
atingirâ apenas aqueles que nele se 
revirem. Jâ diz o povo: “ A carapuça sô 
serve ...”. Além disso, se pensarmos 
bem, também nada disto é novo. O 
nosso Eça, decorridos que sâo cem 
anos sobre a sua morte, continua tâo 
actual que ainda hoje ao pegarmos nas 
suas palavras, sentimos que nada 
mudou. Escreveu ele: “Talvez voce 
murmure corn desdém: mera 
bisbilhotice! Amigo meu, nâo 
despreze a bisbilhotice! Ela é um 
impulso humano, de latitude infinita, 
que, como todos, vai do reles ao 
sublime. Por um lado leva a escutar às 
portas - e pelo outro a descobrir a 
América”. 

Foi o que aconteceu no 
domingo: triunfou o lado sublime da 
bisbilhotice. Foi um passar râpido de 
palavra, que “quem conta um conto, 
acrescenta um ponto” (neste caso 
dôlares), numa verdadeira corrente 
humana de solidariedade. A 
Comunidade despiu o arquétipo corn 
que é rotulada, vestiu o seu fato 
domingueiro, e soube unir-se na defesa 
do sublime, ajudando assim o 
martirizado povo moçambicano. Jâ 
nâo hâ Américas para descobrir, mas 
uma descoberta muito mais 
importante se cumpriu: a de que a 
generosidade enclausurada em duas 

polegadas de coraçâo, sô précisa que 
se abra a porta para extravasar 
fronteiras e chegar ao outro lado do 
Mundo. Isto, caros leitores nâo é 
redutivel ao verbo, porque nâo hâ 
palavras para exprimir a beleza do 
gesto (talvez ficasse melhor dizer 
gesta) conseguido. 

E nestes momentos que, num 
processo catârtico, esconjuramos 
sentimentos de culpa do passado. E 
também, em alturas destas, que nos 
libertamos dos epitetos corn que 
somos definidos. E um lavar de aima e 
de consciência que nos alivia. Acima 
de tudo, é sentir orgulho de ser 
português. E quando politicos e 
diplomatas, cumprindo o 
politicamente correcto, em discursos 
de circunstância, enaltecerem o valor 
da nossa comunidade, ai saberemos 
que nâo sâo palavras de circunstância, 
mas o reconhecimento daquilo que 
somos e do que valemos, porque 
sabemos ser “grandes” quando 
queremos. 

E agora temos de dar o valor 
devido a uma estaçào de radio 
portuguesa que, ao tomar a iniciativa, 
soube ser o elemento aglutinador de 
generosidades adormecidas. E a força 
da comunicaçâo a operar o milagre da 
multiplicaçâo de donativos que 
ultrapassou todas as expectativas. 

Estou à vontade para felicitar Frank 
Alvarez pela sua feliz iniciativa. Nâo 
sou funcionâria da radio nem do 
jornal, mas apenas uma colaboradora 
voluntâria. Movem-me critérios de 
exigência e nâo de cedência e 
bajulaçào. Por isso, nâo estou aqui no 
papel do cronista medieval fazendo o 
registo laudatôrio dos feitos do seu 
senhor, por quem era pago. Mas 
seguindo a maxima “ A César o que é 
de César”, socorro-me do Padre 
Antonio Vieira, o nosso maior 
monumento à Lingua Portuguesa no 
século XVII, parafraseando-o: “Muito 
mais faz quem pede para dar, do que 
quem dâ o que tem”. Foi esse o maior 
mérito da sua CIRV; por tâo bem ter 
sabido pedir para dar, todos se 
sentiram contagiados a corresponder. 
Obrigada a todos, voluntârios 
incluidos, pelo mais belo programa de 
radio que nos proporcionaram: um 
verdadeiro hino à fraternidade em 
que, sem notas dissonantes, todos 
cantaram a uma sô voz. 

$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 

John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatre anos de experiência em tribunal; 

$ Fluente em português; 

$ Preços acessiveis; 

I Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderâ receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

telefone fora de haras para 

(9051 629-9320 ou [416] 917-2 
3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Dezenas de milhares de feliêes 
animaram raas de leulé 
Dezenas de milhares de foliôes encheram por 
complète a avenida José da Costa Mealha, 
principal artéria de Loulé, para assistirem ao 
cortejo daquele que é considerado o Carnaval 
"mais famoso e antigo" do Algarve. Os 
"gigantones", retratando "fielmente" uma dezena de 
politicos nacionais e regionais, regressaram este 
ano aos carros alegôricos que participaram no 
corso de festejos carnavalescos. Outra das surpresas 
preparadas pela comissâo organizadora do evento 

para animar os très dias de Entrudo do Carnaval de 
Loulé foi O regresso da "batalha das flores" que 
misturadas corn os habituais "confettis", 
serpentinas, rebuçados e saquinhos de esferovite, 
permitiu aos milhares de foliôes participarem 
activamente nas brincadeiras carnavalescas. As 
"beldades femininas", que se mostravam nos carros 
alegôricos, lançaram sobre os foliôes milhares de 
flores artificials que emprestaram ao 
"sambôdromo" improvisado a cor e a animaçào que 

caracteriza o festejo carnavalesco louletano. Além 
das personalidades politicas, diversos dirigentes do 
mundo do futebol serviram também de "bombo" 
da festa, corn especial destaque para Pinto da 
Costa, Vale e Azevedo e Gilberto Madail, 
retratados em bonecos corn cinco metros de altura 
e corn expressôes de "bradar aos céus". De acordo 
corn a Câmara de Loulé, promotora desta 94/a 
ediçâo, este é o ultimo ano que a principal avenida 
louletana homenageia o Rei Momo, passando os 
festejos carnavalescos a decorrer, a partir do 
prôximo ano, na avenida Laginha Serafim. Esta 
decisâo, segundo présidente da autarquia, Vitor 
Aleixo, pretende "aumentar a qualidade turistica" 
do evento, transferindo o cortejo para um espaço 
mais amplo e arejado. "Devido à proliferaçâo de 
imôveis construidos ao longo dos anos, a avenida 
José da Costa Mealha tornou-se exigua para 
receber os milhares de turistas que todos os anos 
procuram o Carnaval de Loulé, pelo que foi 
necessârio escolher outra alternativa mais atractiva 
para a realizaçâo dos festejos", sublinhou. Nos "très 
dias que abalaram o mundo", tema da ediçâo deste 
ano, a autarquia recebeu no "sambôdromo" da 
Costa Mealha mais de cem mil foliôes. 

Alberto Joâo Jardim 
é Rei-Sol da trnpe 
Turma do Fund 
Mais de 1500 fîguraxites encheram ruas do Funchal 

Milhares de madeirenses e estrangeiros 
concentraram-se, na noite de sâbado, 
nas ruas da cidade do Funchal para 
assistir ao cortejo alegôrico do Carnaval, 
no âmbito do quai desfilaram cerca de 
1500 figurantes, compondo oito grupos. 
A Direcçâo Regional do Turismo da 
Madeira apostou este ano na 
pontualidade da saida do corso, tendo a 
troupe Sonho de Um Dia encabeçado o 
desfile, desenvolvendo o tema "As 
quatro estaçôes", corn os seus elementos 
a mudarem de indumentâria de très em 
très minutos, de acordo corn a época do 
ano. 

Alberto Joào Jardim foi a principal 
figura do grupo Turma do Funil, 
sedeada em Câmara de Lobos, que 
optou por explorar o tema "O primeiro 
a chegar ao Sol". 
Jardim, um tradicional foliâo deste 
cortejo, que se orgulha de nunca ter 
utilizado mascara, nem mesmo no 
Carnaval, usou o traje de rei-sol, 
composto por um manto dourado e 
uma coroa. Os restantes grupos, 
Veteranos da Folia, Geringonça, Chico 
& Companhia, Cariocas e Francis 
exploraram temas como; "Noites 
mâgicas", "Atlântida e suas fantasias" 
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Ana Bailâo, am visita reiâmpago 
A "nossa" Ana Bailâo, assessora do 
Vereador da Câmara Municipal de 
Toronto, Mario Silva, foi 
"requisitada" pela Embaixada do 
Canada, em Lisboa, para trabalhar 
no European Unioun Program 
Officer (Ana, é Adjunta para os 
assuntos da Uniâo Europeia), 
enquauito Portugal presidir (de 
Janeiro ajunho de 2000) aos 
destinos da Uniâo Europeia. 
A Ana Bailâo, saudosa da familia e 
dos amigos, deu um "pulo" a 
Toronto, por um fim-de-semana, e 
nâo deixou de visitar a CIRV e o 
Milénio. Ainda bem, porque Ana 
Bailâo, é mais um bom exemplo da 
vantagem de um português... 
falar português! 

Milénio - Ultimamente, tens sido a 
secretâria do Mario Silva. No 
entanto, hâ uns meses foste parar a 
Lisboa. Fale-nos desta experiência e 
como surgir a oportunidade. 
Ana Bailâo - A embaixada do 
Canada, sendo pequena, precisava de 
ajuda para os meses da Presidência de 
Portugal na Uniâo Europeia. Falamos 
em termos de relatôrios, de pedidos 
que sâo feitos sobre o que se estâ a 
passar em determinada areas, entre 

outros. 
M - Portanto, estas quase a usar em 
simultâneo as lingua portuguesa e 
inglesa... 
A.B. - Sim, a lingua portuguesa para 
obter a informaçào e a inglesa para 
dar a informaçào. 
M - Ai estâ, e eu chamei a atençâo 
exatamente para este facto: a 
importância de falar português. Se 
nâo soubesses português nâo tinhas 
tido a oportunidade de ir trabalhar 
para Lisboa. 
A.B. - E eu até agora, embora sô la 
esteja hâ dois meses, posso dizer que 
a uniâo europeia abre umas portas 
que os jovens às vezes nem se 
apercebem. Podemos beneficiar, 
como jovens luso-descendentes, das 
vantagens que a Uniâo Europeia dâ 
aos jovens a nivel de estâgios e 
estudos, ao mesmo tempo que temos 
as vantagens do Canada. 
M - Entâo aconselhas a todos a 
manter a lingua portuguesa_ 
AÆ. - Sim, nâo sô a lingua, como a 
cultura. 
M - Agora vais ficar numa 
encruzelhada, uma vez que amas 
Portugal e amas o Canada. Sera que 
hâ alguma oportunidade de lâ 
continuares ou queres voltar? 
A.B. - É dificil. A gente fica sempre 
corn os dois paises no coraçào. 

Estamos lâ e pensamos em coisas 
daqui porque o Canada é um pais 
muito desenvolvido, mas também 
temos as nossas raizes em Portugal. 
Nâo nego que gostava de um dia 
voltar a Portugal, mas continuar a 
trabalhar nestas areas de cooperaçào. 
M - Agora como vaidosa dos dois 
paises, escutas coisas bonitas do 
Canada e Portugal ou criticas? 
AB. - Escuto, porque o Canada tem 
um interesse enorme pelo que se 
passa na uniâo europeia, assim como 
as questôes humanitârias que 
desenvolve. Por outro lado, sendo 
Portugal um pais pequeno, sinto 
orgulho pela trabalho que 
desenvolvem na Uniâo Europeia. 
M - Existem laços de amizade e 
outros que ligam Portugal e o 
Canadâ. Por exemplo, estou agora a 
recordar que uma équipa de hôquei 
sob o gelo do First Portuguese vai 
jogar a Viseu. Parece que a 
embaixada é que tem estado a lidar 
corn o assunto. Também te passou 
pela mâo esse encontre? 
AB. - Jâ estava a passar aqui quando 
trabalhava para o Mârio Silva. Hâ 
uma grande expectativa, mesmo em 
Viseu. As autoridades tentam 
também facultar estes intereâmbios e 
aproximar os dois paises. 
M - Tens tido alguns problemas 

durante estes meses? 
AB. “Nâo porque nâo estou na ârea 
consular. Tive que fazer um relatôrio 
sobre um centre de repatriados em 
Lisboa porque nos foi pedido que a 
informaçào chegasse mais cedo às 
autoridades portuguesas. 
M - Sentes que o embaixador é 
sensivel? 
AB. “ É. Alias, achou que o relatôrio 
iria ajudar e ser intéressante. 
M - Ana, foi um prazer ouvir-te. 
Podes sempre enviar as noticias boas 
porque as mâs chegam rapidamente. 
AB. - Obrigada. 

Ana Fernandes 
JMC 

A Ministra Canadiana da Cooperaçào 
Internacional, anunciou, ontem em conferêneia 
de imprensa realizada no Westin Harbour Castle 
em Toronto, mais um subsidio de 10 milhôes de 
dôlares para ajuda à s vitimas das cheias e para a 
reconstruçâo de Moçambique e paises vizinhos 

atacados pelas intempéries. Jâ antes, para 
ajuda imediata, o Canadâ tinha 
disponibilizado uma quantia de 1.6 milhâo 
de dôlares o que eleva para 11.6 milhôes, o 
valor da ajuda até agora. 
De acordo corn a Ministra, “depois dos 

trabalhos de salvamento, 
importa agora assegurar o 
fornecimento de àgua 
potâvel, remédies e abrigo, 
para o começo da 
reconstruçâo das vidas da 
populaçào.” Este auxilio 
vai ser canalizado através 
das agêneias World Food 
Programme, UNICEF, 
International Federation of Red 
Cross, The World Health 
Organization e .organizaçôes 
nâo-governamentais canadianas 
cujas actividades sâo a 
reconstruçâo e ajuda. Desde a 
independência de Moçambique 
em 1975, que o Canadâ tem 
contribuido para o 
desenvolvimento do pais, tendo 
a organizaçâo Canadian 
International Development 

Agency - CIDA, desempenhado um papel 
importante na reabilitaçâo das suas linhas 
férreas. No ano fiscal de 1998/99, a ajuda da 
CIDA a Moçambique foi de cerca de 13.5 
milhôes de dôlares nos campos da educaçào, 
sanidade püblica, e desmantelamento de minas. 
Referindo-se ao “radiothon” levado a cabo pela 
Cirv Radio que conseguiu juntar mais de 170.000 
dôlares na comunidade portuguesa, Maria 
Minnas congratulou a aeçâo e destacou o 
exemplo dado pela comunidade portuguesa num 
momento de tâo grande necessidade. 
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Joe Franco, em beleza, no 
Recordam-se do Joe Franco? 
Esse mesmo, aquele simpâtico rapaz 
cheio de talento que fazia parte do 
Conjunto "Os Rebeldes", de Toronto, 
e que era (e é concerteza) além de 
müsico, um bom compositor. 
O Joe Franco, homem franco e 
batalhador, logo que teve 
oportunidade de regressar à sua terra 
nâo hesitou e tratou de realizar o seu 
sonho. Ter um restaurante à sua 
maneira no seu verde Minho. E, tal 
como disse o poeta, o homem sonha e 
a obra nasce. 
Outro amigo de longa data é que nos 
trouxe novidades do Joe Franco. O 
Joào Lûcio, jornalista e declamador 
por excelência, agora de visita entre 
nos, contou-nos entusiasmado, o 
convivio que teve na "casa do Joe", em 
Viana do Castelo. Embora residindo 
em Ponte de Lima, Joe Franco 
adquiriu a velha casa de pasto Maria 
de Perre, no centro histôrico da 
cidade de Viana, que se encontrava 
encerrada e jâ entrando na 
degradaçâo. A velha traça foi 
recuperada e o seu interior muito 
valorizado. Joe Franco mantém o 
nome secular de Maria de Perre e, a 
gastronomia, da melhor que hâ no 
norte de Portugal. Para aperitivo, 
aqui vos deixo um pequeno menù da 
casa: Cozido à portuguesa; Cabrito à 
Serra D'Arga; Sarrabulho à moda da 

casa; Arroz de Cabidela corn frango 
caseiro e Lampreia, na época. Que 
tal? 
Como homem sensivel à arte musical 
e nâo sô, Joe Franco mantém na sua 
casa mùsica ao vivo, corn o prôprio a 
tocar piano e concertina, pondo os 
clientes também a tocar e a cantar, 
Noite de Fado, Noite de Desgarrada 
Minhota e Noite de Poesia. E, na 
noite de Poesia (25 de Fevereiro de 
2000), "caiu" o bom do Joào Lücio! 
Foi uma noite maravilhosa que, para 
além de Joâo Lücio e habituais 

frequentadores, contou 
ainda corn o Grupo de 
Teatro de Viana do Castelo 
e da Tuna da Universidade 
do Minho. Jâ imaginaram o 
"sarrabulho" que foi? 
O Rui Franco, irmâo de 

Joe, deslocou-se corn a 
mulher até ao Minho (vive e 
tem intéressés no Algarve), 
dando aquele abraço de 
fraternidade ao mano e ao 
Joâo Lücio, e irmanando o 
Portugal de hoje ao Canada 
de ontem. Ambos os manos 
Franco, viveram no Canada 
e nâo o esquecem. 
La, tal como câ, sâo dois homens de 
sucesso. Parabéns! 
O Minho lucrou corn o regresso de 
Joe Franco e, especialmente, todos 
aqueles que gostam de boa comida. 
Na casa de Pasto Maria de Perre, na 
Rua de Viana, em Viana do Castelo, 
encontram gastronomia da melhor e 

noites culturais inesqueciveis. Pelo 
postal que o Joâo Lücio nos ofereceu, 
pintado a aguarelas pelo também 
amigo e conhecido artista Mario Lino 
(agora em Chaves), podem apreciar 
também a beleza do prédio. 
Passem por la. 
Um franco abraço ao Joe'. 

JMC 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURALS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

iManjtie umti eiitrevista corn o Naturiata Hofiicopata 
Antânio Medeitoa, jd coin tmùtos auos de expcrtêcia, 
que o poderd a judar na aolnçàa dos sens probleinns. 

Almoço de convivio 
WINTERFEST-2000 

Domingo, dia 19 de Março, pelas 13:00 horas da tarde, realiza-se o ALMOÇO 
DE CONFRATERNIZAÇAO 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 participât no almoço-convivio devem contactât 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. Nâo 
esqueçam: Recordar é viver! 
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O magico norte-americano David Copperfield, que 
no passado fim de semana chegou a Lisboa para 
apresentar a digressao europeia "Jorney of a 
Lifetime", actua a 14, 15, 16 e 17 de Junho no 
Pavilhao Atlântico. Em conferência de imprensa, o 
magico prometeu fazer desaparecer da audiência 
13 pessoas escolhidas ao acaso e fazê-las "reaparecer 
a quilometros de distância". A organizaçào chegou 
mesmo a deixar no ar a possibilidade de alguns 
espectadores "nem sequer reaparecerem". Trata-se, 
segundo David Copperfield, de um feito nunca 
antes tentado. O magico, detentor de uma estrela 
no Passeio da Fama de Hollywood e condecorado 
pelo Governo francês com o titulo de Cavaleiro das 
Artes e Letras, passou sete anos a elaborar o 
espectaculo. Entre outros truques de magia, 
Copperfield vai levitar e voar por cima do piiblico, 
regressando a terra para voltar a repetir a proeza 
com uma espectadora nos braços. Em seu entender, 
este é um dos numéros mais dificeis de executar e 
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no quai coloca em risco a 
prôpria vida. "Vou fazer 
um espectâculo muito 
interactivo e perigoso 
para mim", afirmou 
Copperfield ironizando: 
"durante muitos anos os 
mâgicos puseram sempre a mulher em perigo. Eu 
sou a minha principal vitima". Questionado sobre 
os truques mais exigentes que jâ praticou, o mâgico 
indicou que voar e fazer desaparecer a Estâtua da 
Liberdade foram desafios "muito dificeis". A 
digressâo começa em Madrid, Espanha, onde a 
équipa de David Copperfield encontrou as 
melhores condiçôes - grandes teatros e arenas - para 
iniciar um espectâculo que implica cerca de mil 
profissionais em viagem. O preço dos bilhetes para 
ver "Journey of a Lifetime" em Lisboa oscilam entre 
os cinco e os 20 contos. Présente na conferência de 
imprensa esteve também o mâgico português Luis 

de Matos, que anunciou a atribuiçào a Copperfield 
do galardâo "Mâgico do Milénio". 
O prémio, atribuido pela Federaçâo Internacional 
das Sociedades Mâgicas, serâ entregue em meados 
de Junho numa cerimônia a realizar em Lisboa. "E 
uma honra receber este prémio, sobretudo das 
mâos do meu irmâo gémeo secreto", afirmou 
Copperfield referindo-se a Luis Matos, que 
considerou "muito talentoso". 
Para Luis de Matos, David Copperfield é "o mais 
relevante vulto da histôria contemporânea da arte 
mâgica" e "alterou a forma como o mundo olhava a 
arte da magia". 

o salâo de festas. 

Nos, O Milénio, FP-TVe CIRV-fm, estivemos 
muito ocupados corn o “Dia para 
MOÇAMBIQUE” mas, mesmo assim, 

ainda demos um pulinho à Associaçâo do Minho - 
devido à obrigaçào de participar como membro do 
Jùri do concurso de mâscaras- onde nos divertimos 
um pouco e pudemos ouvir os Starlight e o Trio de 
Concertinas da Associaçâo do Minho que puseram 
em delirio os présentes que encheram literalmente 

No que respeita aos mascarados, um 
louvor a todos quantos ainda se lembram 
de brincar ao Carnaval. Sem os 
mascarados, corn alguma malicia à 
mistura, que séria das nossas festas 
carnalavescas? 
Entre os mais crescidos o mascarado 
vencedor foi o “Homem Reformado do 
Minho”, fugura muito bem conseguida e, 
entre as crianças, a “Bailarina”. 
Nas fotos, Joâo Dias, présidente da 
Associaçâo do Minho, faz a entrega dos 

primeiros prémios e, em cima, o Trio que pôs ao 
rubro os minhotos, endiabrados para dançar o seu 
vira! 
Um abraço a todos os que se mascararam e 
divertiram as pessoas em todos os clubes e 
associaçôes! 

IL-OPS 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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*‘A partir do momento em que se 
tomou claro para mim o que 

signi£Lca ser estrela de rock, pa^sei 
a ser politicaïuente activo, comecei 

a interessar-me por causas 
esotëricas e espirifuais*', Bono. 

Paul Hewson, nome verdadeiro de Bono, nasceu em 
Dublin, Irlanda, a 10 de Maio de 1960. Em 1977, fundou 
uma das beuidas de mais sucesso no mundo, U2, altura em 
que adapta o nome de Bono Vox. Recentemente, 
idealizou um filme corn realizaçâo de Wim Wenders, 
The Million Dollar Hotel. Esta ideia nâo é, no entanto, 
tâo recente como o filme. Bono sonhou corn esta histôria 
de amor quando em 1986 gravou, juntamente corn os U2, 
o teledisco de Where the Streets have no name, 
precisamente no telhado do tal hotel. Este filme que conta 
com a participaçâo de Mel Gibson, Milia Jovovich e 
Jeremy Davies (Saving Private Ryan), estreou-se no festival 
de Cinema de Berlim. A banda sonora inclui dois temas 
novos dos U2 e très escritos por Bono, um dos quais o 
single que jâ se escuta nas estaçôes de ràdio, The Ground 
Beneath Her Feet, cuja letra usa frases do ramance O 
Chao que Ela Pisa, de Salman Rushdie. O décimo àlbum 
dos U2 estâ a ser gravado em Dublin e deve ser editado 
ainda este ano. Para além do filme, Bono também se 
comprometeu com o Jubileo 2000, uma iniciativa que visa 
o perdâo das dividas do Terceiro Mundo. 

Rei da Radio 
dos anos 60 
lança novo trabalhq 
no Verâo 

“Estive senipre presente, 
jà nâo cantava. era inéditos. 

Este CD é a continuaçào 
de uma grande carreira’% 

Antonio Calvâxio 

Antonio Calvario esta de volta. Uma nova 
imagem e um novo trabalho de originals. 
Baladas para cem batidas por segundo. 
Esta de volta a voz que apertava o coraçào 
das meninas e as fazia gritar em delirio, que 
punha as raparigas a andar quilometros por 
um autografo, que levava as donas de casa 
ao suspiro e pôs senhoras finas a piscar o 
olho. Antonio Calvario, o cantor romântico 
da década de 60, vai lançar, um Junho, um 
CD de originais para arrebatar novamente 
sentimentos perdidos no tempo. Nascido em 
Moçambique hâ 61 anos, Antonio Calvario 
veio para Portimao (terra dos pais) com oito 
anos de idade. Começou a cantar em 1957, 
na Emissora Nacional. Antes estudara piano e canto. Foi Rei da Radio em 
1962, 1964, 1965 e 1966. Gravaria mais de 200 discos. Ainda em 1962, 
recebeu o primeiro Oscar da Imprensa. No ano seguinte, estreia-se em teatro 
na revista Chapéu Alto. Entraria em quase vinte revistas e teatros 
itinérantes. Um ano depots représenta Portugal na Eurovisao com o tema 
“Oraçâo”. Também se estreou no cinema, em 1964, com Uma Hora de 
Amor. Seguiram-se Rapazes de Taxis, Sarilhos de Fraldas, O Amor Desceu 
de Pâra-Quedas. Em 1969, é produtor e actor do filme O Diabo era Outro. 
Em 1969, foi quarto do Mundial da Cançâo Latina no México e medalha de 
ouro dos cantores europeus no mesmo festival. Apôs alguns anos de 
desaparecimento e aceitando a ideia de Nuno Carvalho, Antonio Calvario 
vai surgir este verâo com mais um trabalho de originais. Antonio Calvario 
apresentar-se-â também com uma nova imagem: em vez do lenço de bolas ao 
pescoço, optou pelas camisolas de gola alta. 
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Tiroteios em 

discotecas preocupam 
populaçâo de Toronto 

A morte de um 
segurança na 
discoteca Spin Cat, 
junto à Yonge, no 
passado sâbado, 
deixou os vizinhos 
preocupados e os 
négociantes jâ 
estâo a pensar na 
possibilidade de o 
encerrar. 
O segurança, 
Andrew Robo- 
tham, 32 anos, foi 
atingido mortalmente por dois 
homens que se recusaram a ser 
inspeccionados pelo segurança e 
quando este lhes pediu para se 
retirarem. O proprietârio da discoteca 
disse que nâo esta a pensar renovar o 
contrato devido a problemas que têm 
acontecido ultimamente naquele 
local. As autoridades informaram 
que nâo hâ grande coisa a fazer, 
apenas negarem a licença de alcool ao 
clube. 
O proprietârio. Torn Nasterski, disse 
que paga cerca de $1.500 pela licença 
para ter uma esplanada. No entanto, 
a atmosfera vivida nessa esplanada 
esta sempre ameaçada por traficantes 
de drogas. A policia de Toronto que 
trata de homicidios esta â procura de 
dois suspeitos e pedem ajuda às 
pessoas que se encontravam na 
discoteca na altura do tiroteio. 

Bibliotecas mudam 
algumas leis 

Todos aqueles que frequentam as 
bibliotecas durante dias e dias, de 
manhâ até à noite, e se viam “aflitos” 
para tomar um café ou fazer uma 
refeiçâo ligeira, estâo agora mais 
satisfeitos. Durante anos, as 
bibliotecârias cansaram-se de 1er o 
acto das bibliotecas a todos os que 
eram apanhados a corner ou a beber 
dentro das bibliotecas. Agora, o 
trabalho feito pela livraria Chapters, 
entre outras - onde sâo vistas as 
pessoas a passear entre os livros corn 
comida e bebida obtida nos cafés 
localizados dentro do prôprio 
estabelecimento -, jâ chegou âs 
bibliotecas, tornando a lei 
praticamente nula. Para manter as 
pessoas e mantê-las felizes, as 
bibliotecas estâo a adaptar novas 
regras. Algumas abriram os seus 
prôprios estabelecimentos (cafés ou 
cafeterias) dentro da biblioteca para 
manter a atmosfera das livrarias. 
Outras abandonaram totalmente as 
regras. Hâ ainda outras que se 

recusam a aceitar o fenômeno 
“Chapters” nas suas instalaçôes. A 
directora da Associaçâo de 
Bibliotecârios canadianos em Otava, 
Vicki Whitmell, disse que as livrarias 
têm influenciado imensamente as 
bibliotecas, embora as duas 
instituiçôes sejam diferentes. No 
entanto, ainda existem algumas 
bibliotecas, como a de referência, na 
Yonge, que tem os seus prôprios 
quiosques de comida à entrada, mas 
nâo autoriza que comida ou bebida 
sejam levadas para dentro da 
biblioteca. Alguns directores sâo da 
opiniâo que estas bibliotecas nunca 
autorizem comida ou bebida dentro 
do estabelecimento quando se estâo a 
consultar livros. No entanto, ainda hâ 
a preocupaçâo que corner e beber 
dentro de uma biblioteca venha a 
danificar os livros ou os 
computadores. 

Proprietârios de cafés 
poderâo ter que pagar 

pela inspecçâo 

Os refeitôrios da cidade que violem a 
lei estabelecida pelo departamento 
püblico de saüde poderâo ter que 
pagar pelos custos da segunda 
inspecçâo, para além da limpeza e do 
prejuizo de ter estado encerrado 
enquanto se efectua a limpeza. O 
présidente do departamento de 
saüde, John Filion, disse que jâ 
apelou ao ministério de saüde para 
mudar a legislaçâo provincial para 
autorizar o governo municipal a 
exigir um pagamento aos 
proprietârios dos estabelecimentos 
quando um inspector tem que 
efectuar uma nova inspecçâo. Uma 
das justificaçôes para este pedido 
reflecte-se no facto de a câmara 
municipal nâo ter inspectores 
suficientes para o trabalho e terne 
émpregar mais devido ao facto de a 
câmara ter problemas corn o 
orçamento. 
Segundo esta proposta que John 
Filion enviou à ministra da saüde 
provincial, Elizabeth Witmer, um 
estabelecimento (restaurante, 
cafeteria, café...) nâo pagarâ pela 
primeira inspecçâo. No entanto, se o 
inspector tiver que voltar no espaço 
de vinte e quatro ou quarenta e oito 
horas para uma segunda inspecçâo, o 
estabelecimento terâ que pagar pela 
segunda inspecçâo e pelo trabalho de 
processar o relatôrio. John Filion diz 
que a lei sô é assustadora para quem 
nâo respeita a lei. O dinheiro levado 
por cada inspecçâo sera utilizado para 
pagar a novos inspectores. 
Neste momento, sô hâ setenta 
inspectores para examinar cerca de 
dezoito mil estabelecimentos de 

refeiçôes na megacidade. Porém, o 
trabalho destes inspectores é ainda 
mais complicado porque têm que 
examinar os estabelecimentos de 
tatuagens e licenças de alcool. John 
Filion é da opiniâo que os 
contribuintes nâo deverâo ser 
obrigados a pagar pelas inspecçôes de 
estabelecimentos que nâo respeitam a 
lei. 

Menina de quatro 
meses morre apôs 
ataque do irmâo 

Uma menina de quatro meses de 
idade sucumbiu na passada segunda- 
feira, ferimentos da cabeça, apôs ter 
sido atacada pelo irmâo de catorze 
anos. 
As autoridades continuam a 
investigaçâo sobre o caso e nâo 
excluem a possibilidade de o irmâo 
cujo nome nâo pode ser revelado 
segundo a Lei para Delinquentes 
Juvenis, ser acusado de ataque à 
prôpria irmâ. Uma autôpsia esta a ser 
efectuada para determinar as 
verdadeiras causas de morte da 
menina. 
O irmâo ficou corn a menina e outra 
irmâ de vinte meses no domingo 
quando o incidente ocorreu. A 
segunda irmâ nâo apresenta nenhum 
ferimento. As autoridades detiveram 
o rapaz logo de seguida e estâo a 
efectuar algumas entrevistas ao 
vizinhos para saberem como era o 
comportamento da familia no dia-a- 
dia. 
O adolescente encontra-se em 
liberdade condicional e a viver corn 
familiares, uma vez que o juiz nâo lhe 
dâ autorizaçâo para viver corn os pais 
e de ficar junto de crianças corn 
menos de 14 anos. O advogado da 
familia apenas adiantou que os pais 
do adolescente pedem ao püblico 
para nâo tirarem conclusôes 
precipitadas antes de conhecerem os 
factos. 

Enfermeiros submetidos 
a investigaçâo 

A familia de Lisa 
Shore apresentou 
uma queixa contra o 
enfermeiro-chefe do 
Hospital Sich 
Children 
Toronto j^ 
ao Colégi 
Enfermeiros do 
Ontario, 
instituiçâo res- 
ponsâvel pelos 
enfermeiros da 
provincia. 
Sharon Shore, a mâe de 

Lisa, men-ciona o nome de Jean 
Reeder no processo de acusaçâo, 
acusando-o de comportamento 
“vergonhoso, indi-gno e imoral” para 
corn a morte de Lisa de dez anos. 
A familia também acusa as 
enfermeiras Ruth Doerksen e 
Anagaile Soriano e a educadora das 
mesmas. Mary Douglas. Lisa morreu 
a 22 de Outubro de 1998, horas «apôs 
ter dado entrada no hospital corn um 
ferimento na perna e cujo estado de 
saüde nâo era grave. 
O mês passado, um magistrado que 
investiga mortes suspeitas, chegou à 
conclusâo que a morte de Lisa era um 
homicidio. 
Numa queixa apresentada sepa- 
radamente. Sharon Shore indica que 
Doerksen “teve consciência de ter 
falsificado documentos, falsificou 
informaçâo escrita e omitiu 
informaçâo médica necessâria” sobre 
a morte de Lisa e sobre o seu estado 
antes de ter falecido. 

Inspectores encerram 
restaurante de renome 

Um dos restaurantes mais conhecidos 
e mais antigos de Toronto foi 
encerrado no inicio desta semana 
pelos inspectores devido a problemas 
corn lixo e por estar infestado de 
ratos. Isabella Hotel, o 
estabelecimento corn cerca de cento e 
dez anos de existência viu o bar e 
restaurante serem encerrados quando 
o inspector encontrou fezes de ratos, 
très grandes buracos nas paredes e 
acumulaçâo de lixo à volta do 
estabelecimento. 
Este é o sétimo estabelecimento a ser 
encerrado nas ültimas duas semanas 
e os inspectores esperam ainda muito 
trabalho pela frente. 
Alguns relatôrios indicam que, nos 
ültimos dois anos, dos cerca d> 
setecentos e cinquenta restaurantes 
corn problemas de limpeza e 
segurança, somente onze foram 
multados e nenhum encerrado. 
No entanto, agora que a câmara nâo 
promete perdâo a ninguém e numa 
altura em que em duas semanas jâ 
foram encerrados sete 
estabelecimentos, alguns locals 
encerram por iniciativa prôpria para 
efectuarem limpeza antes da chegada 
do inspector. 

Os responsâveis do ministério da 
saüde dizem que a mensagem esta a 
ter efeito; nâo porque os proprietârios 
tenham compaixâo, mas porque nâo 
querem ficar a ser conhecidos como o 
estabelecimento que teve de ser 
encerrado por motivos de limpeza. 
Para estes proprietârios, o facto de ser 
encerrado é sinônimo de menos 
clientes e crise no negôcio. 
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CA PARA NOS 
Por: Luts Femandes 

••• 

Voltamos, uma vez mais, a alertar os 
leitores para os maleficios que 
advirâo do recente e desaustinado 
aumento dos combustiveis! Muita 
gente poderâ pensar que 70 ou 80 
cêntimos por litro de carburante 
nâo é muito! Todavia, convém nâo 
se esquecer que o crude oil, de onde 
é extraida a gasolina e sens 
derivados, é um desperdicio do 
planeta que esta a ser 
inteligentemente explorado pelos 
reis do petrôleo e, por conseguinte, 
pelas refinarias e algumas 
gasolineiras que desde a primeira 
hora viram uma fonte de receita 
fâcil. Outro desperdicio que a terra 
nos oferece é o gâs natural. Aqui 
convém, mais uma vez, colocar à 
consideraçâo dos leitores porque é 
que estamos tâo preocupados corn 
as gasolinas, se o Canada é um dos 
paises mundiais corn maiores 
réservas deste carburante que até 
nem é poluente?!! Teremos apenas 
de pensar mais no futuro limpo que 
desejamos e produzir viaturas no 
Canadâ que vâo operar corn gâs 
natural. Sera assim tâo dificil? 
Penso que é tudo uma questào que 
tem muito a ver corn a nossa 
maneira de ser. Claro que, todos 
temos de exercer pressing junto das 
autoridades, nomeadamente 
fédérais, para que se altéré o curso a 

Se nâo se exercer 
atempadamente o 

pressing do momentum, 
entâo poderemos contar 
corn mais uma recessâo 
econômica talvez hem 

pior que todos as 
anteriores. 

muitas coisas que hoje, poderâo ser 
consideradas obsoletas mas que, 
daqui a dez ou vinte anos, serâo 
agradecidas pelos filhos e netos. 
Porque nâo juntar o ûtil ao 
agradâvel e, sem poluir o meio 
ambiente, dizer-se aos governos que 
afinal de contas o Canadâ nâo 
précisa de pagar 30 ou 40 cêntimos 
de imposto por litro de gasolina 
pois, as nossas viaturas, vâo ser 
movidas corn energia nacional e 
que por legado nos pertence. Se 
fosse algo extremamente dificil de 
conseguir talvez, obrigasse a 
grandes estudos mas, o que é facto é 
que, jâ existem viaturas a gâs 
natural e, deixem-me que lhes diga 
que andam muito bem e depressa. 
Se nâo se exercer atempadamente o 
pressing do momentum entâo, 
poderemos contar corn mais uma 
recessâo econômica talvez bem pior 
que todas as anteriores. Ou, nâo 
serâ? 

da 
Jorge Sampaio convidou Simone Veil 
A antiga présidente do Parlamento Europeu Simone Veil é uma das oradoras 
na cerimônia evocativa do Dia da Mulher que o Présidente da Repüblica 
realiza sâbado, em Lisboa, revelou fonte oficial à Agência Lusa. Simone Veil, 
actualmente membre do Concelho Constitucional francês, vai falar sobre as 
"Causas das Mulheres" na cerimônia que se realiza no Palâcio da Ajuda e em 
que 0 Chefe de Estado, Jorge Sampaio, vai condecorar uma vintena de 
mulheres das mais diversas âreas. A convidada portuguesa de Jorge Sampaio 
é Teresa Joaquim, coordenadora do mestrado de "Estudos sobre as Mulheres" 
na Universidade Aberta, adiantou a fonte. A cerimônia organizada 
anualmente por Jorge Sampaio nâo se realizou, Dia da Mulher, devido à 
presença em Portugal do Présidente da Repüblica do Brasil. 

r A Y 
Joe Feliz Qmntal 

F2tlo Português 
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Um dos agentes, dando dois toques 
corn os nôs dos dedos, na porta de 
comunicaçâo corn o quarto, onde o 
homem examinava os seus doentes , 
chamou para o interior: 
- Sr. Barreiro, disse em voz 
antoritâria o funcionârio - temos 
ordem para suspender este 
dispensârio e para o intimar a 
acompanhar-nos à Delegaçâo da 
Policia na cidade, onde tem uma 
queixa contra si, por praticar 
ilegalmente medicina. 
- Esperem um momento, por favor, 
pediu do outro lado da porta, a voz 
persuasiva do André. - Tenho aqui 
uma criança que estou a examinar e 
em pouco estarei convosco. 
Um dos policias disse para o outro: - 
o que é que ele julga de si, para dizer 
âs autoridades que esperem, 
enquanto acaba uma das suas acçôes 
ilegais, em virtude das quais 
estamos aqui? 
Baixando o torn da voz, para que sô 
o companheiro ouvisse, o outro 
disse:- peço-te que esperes; ele estâ 
corn uma criança doente, também jâ 
trouxe aqui o meu filho; a lei tem 
destas coisas que vâo muitas vezes 
contra a nossa vontade e 
sentimentos. Se pudesse teria 
recusado a minha vinda aqui. 
Assentindo ao pedido do colega e 
enquanto esperava pelo ervanârio, o 
policia disse aos présentes: - podem 
sair, estas consultas acabam a partir 
deste momento; o Sr. André 
Barreiro vai acompanhar-nos à 
Delegaçâo. 
Visivelmente tristes e desorientados, 
os pacientes começaram a levantar- 
se, abandonando o local para voltar 
a casa como tinham vindo, levando 
ainda o espirito confrangido pela 
trgédia que se abatia sobre o pobre 
André, a quem inutilmente haviam 
esperado para confiarem os seus 
males. 
Uma mulher jovem, trazendo pela 
mâo um rapazito corn um lenço de 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Mêla 

lâ envolto na cabeça, acabava de 
sair, terminando a ultima consulta 
do Barreiro. 
Ao passar pelos policias, deitou-lhes 
um olhar onde se podia ver rancor e 
tristeza. Um dos dois sentiu e 
compreendeu bem os sentimentos 
tumultuosos que iam no peito 
daquela mâe; odiava-se pela 
incumbência que estava a 
desempenhar. Da entrada, o André 
acenou para a mulher, que ao sair, 
lhe desejou boa sorte. 
- Antes de vos acompanhar, vou 
dizer a minha mâe o que se passa, 
afim de ela nâo abrir a porta a 
ninguém. Estâ sempre a chegar 
gente e nâo têm de perder tempo 
inutilmente. 
Os policias acederam naturalmente 
ao pedido - era o minimo que 
podiam fazer antes de cumprir a lei. 
Idalina Barreiro, a mâe do 
ervanârio, uma mulher na casa dos 
cinquenta, bem conservada e de 
feiçôes atraentes, vivia uma 
existência quase inteiramente 
dedicada ao filho. 
O marido, que por anos exercera a 
profissâo de pedreiro, andava 
sempre fora, havia trocado o seu 
trabalho, pelo de moço de convés a 
bordo de um navio de carregaçâo, o 
que o retinha ausente do lar por 
longas temporadas. 
Ao tomar conhecimento da 
ocorrência que viera interromper o 
trabalho do filho, levando-o a 
abandonâ-lo para acompanhar os 
agentes da lei, a mulher, abraçando-o, 
começou a chorar. 
- Temia este momento meu filho; 
estava certa de que iria chegar um 
dia, disse a pobre, enxugando as 
lâgrimas no avental, enquanto se 
deixava cair numa cadeira. 

Continua na prôxima ediçào 
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O virus subverte as funçôes de uma célula especializada para chegar aos seus alvos 

Quando o virus da sida entra no 
corpo, através da vagina ou do ânus, 
tem uma forma peculiar de se fazer 
transportar até às células do sistema 
imunitârio que ira infectar: liga-se a 
uma molécula especifica na superficie 
de uma célula e usa-a como vector 
para chegar ao seu objective, 
escreveram cientistas holandeses e 
americanos na revista Cell. 
A descoberta fornece uma nova 
explicaçâo para o mécanisme da 
infecçâo, nomeadamente o primeiro 
encontre entre o HIV e as células do 
corpo, e oferece novos caminhos para 
a investigaçào de tratamentos 
inovadores contra a doença, embora, 
segundo os investigadores, isso ainda 
tarde. 
A équipa, liderada por Dan R. 
Littman, da Escola de Medicina da 
Universidade de Nova lorque, e 
Yvette van Kooyk, do Hospital 
Universitârio de Nijmegen, Holanda, 
référé que, quando o HIV é 

depositado nas mucosas que revestem 
o ânus e a vagina, os primeiros pontes 
expostos ao virus, liga-se 
especificamente a uma célula 
especializada, chamada dendritica, 
por meio de uma molécula na sua 
superficie, DC-SIGN, como os 
investigadores lhe chamaram. O virus 
é depuis levado a zonas do corpo ricas 
em linfôcitos T, as células do sistema 
imunitârio que ira infectar. 
Havia jâ a suspeita de que o HFV 
interagia corn as células dendriticas, 
que sâo particularmente abundantes 
nas mucosas do recto e da vagina, 
mas o novo estudo mostra como essa 
interacçào é feita. Uma proteina, a 
gpl20, no involucre do virus, liga-se à 
DC-SIGN, que funciona como 
receptor na superficie das células 
dendriticas. 
Os receptores funcionam como 
fechaduras, em que sô entram 
determinadas chaves, mas, neste caso, 
a "chave" nâo abre a "fechadura". Em 

vez disse, e apôs feita a ligaçâo, o 
virus é transportado para os gânglios 
linfâticos, onde é "apresentado" às 
células do sistema imunitârio, 
especialmente os linfôcitos T. Estes 
possuem um receptor diferente, ao 
quai o HIV se liga, penetrando na 
célula como se abrisse a "fechadura" e 
infectando-a. 
"Achamos que esta descoberta é 
fascinante e capaz de nos fornecer 
uma informaçâo vital sobre a forma 
como o virus é inicialmente 
transmitido e se multiplica no corpo. 
Identificâmos a molécula-chave que o 
HIV utiliza para assaltar as células 
dendriticas, subvertendo a sua funçâo 
normal, que é a de protéger o corpo 
contra a infecçâo", disse Littman. 
Os cientistas também criaram 
anticorpos em laboratôrio dirigidos 
contra a DC-SIGN, que bloquearam a 
capacidade da célula de se ligar ao 
HIV. Isto abre potencialmente um 
caminho para o desenvolvimento de 

0 conhenmento de como o virus actua 
é a mica forma de desenvolver 

novas terapias contra a sida 

terapias ou de uma vacina que impeça 
a infecçâo pelo virus. 
A pesquisa foi feita em culturas de 
laboratôrio e a equij>a précisa agora 
de validar os resultados que alcançou 
através de pessoas infectadas com o 
HIV. Por outro lado, Littman disse 
que gostaria ainda de saber se 
existera variantes da DC-SIGN que 
tornem as células dendriticas 
resistentes ao HIV. Se assim for, 
pessoas que possuam essas variantes 
poderiam ser naturalmente 
resistentes à infecçâo pelo HIV, 
mesmo que fossem expostas muitas 
vezes ao virus. 

f lorestas africanas 
estâo sob séria ameaça 

Um relatôrio da FAO afîrma que o continente perdeu 10,5 por cento 

da sua area florestal, entre 1980 e 1995 

As florestas africanas estâo gravemente 
ameaçadas pelos conflitos bélicos, fluxos de 
refugiados, incêndios, secas e o consumo 
excessivo de madeira para uso doméstico, alerta 
um relatôrio da Organizaçâo das Naçôes Unidas 
para a Alimentaçâo e Agricultura (FAO). O 
estudo, preparado para a 21.» cimeira regional da 
FAO, que decorreu em laundé, capital dos 
Camarôes, sublinha que o continente perdeu 
10,5 por cento das suas florestas entre 1980 e 
1995. 
De acordo com o relatôrio, a desarborizaçâo é 
um dos principais problemas que enfrentam os 
parses africanos. No periodo 1990-95, a Âfrica 
perdeu 3,7 milhôes de hectares de floresta por 
ano, o que dâ uma taxa anual de desarborizaçâo 
da ordem dos 0,7 por cento (mais do dobro da 
média mundial). As florestas cobrem 520 
milhôes de hectares, cerca de 18 por cento da 
superficie do continente, que possui a segunda 
réserva mundial de floresta tropical, depois da 
América Latina. 
Na Africa subsariana, onde a populaçâo é muito 
dependente da madeira para as suas 
necessidades energéticas domésticas, o consumo 
para fazer o lume e carvâo estâ a aumentar 
sensivelmente. Dos cerca de quase 570 milhôes 

A floresta é ameaçada por diversos factores 

de metros cùbicos de madeira produzidos em 
1994 na regiâo, 84 por cento foram utilizados no 
consumo doméstico. 
No que respeita à conservaçâo das florestas, o 
relatôrio da FAO recomenda esforços em très 
direcçôes: protecçâo das florestas naturals 
existentes; reforço dos sistemas de zonas 
protegidas e preservaçâo das zonas de grande 
biodiversidade. 
Paralelamente, a FAO recorda que as plantaçôes 
de florestas devem ser igualmente desenvolvidas, 
porque "contribuera em grande medida para o 
desenvolvimento durâvel do sector florestal e 
podem completar as florestas naturals". 

Brasil/500 anos 
Fundaçâo da 
Descoberta do Brasil 
uai nascer em Portugal 
Seis Municipios portugueses vâo constituir a 
"Fundaçâo da Descoberta do Brasil" com o 
objectivo de assinalar os 500 anos do achamento 
do Brasil por Pedro Alvares Cabrai. Sabe-se de 
fonte autârquica que Belmonte, Celorico da Beira, 
Trancoso, Manteigas, Ribeira de Pena e Felgueiras 
sâo as Câmaras Municipals que pretendem 
desenvolver aquele organismo. O présidente da 
Câmara de Belmonte, Dias Rocha, disse à agência 
Lusa que se tratam de autarquias que "de alguma 
forma estâo ligadas â Costa do Descobrimento, no 
Brasil, onde se inséré Santa Cruz Cabrâlia, 
localidade onde aportou hâ 500 anos a armada 
portuguesa de Cabrai". O desenvolvimento de 
iniciativas e intercâmbio de carâcter cultural, social 
e econômico sâo objectivos que os promotores da 
"Fundaçâo da Descoberta do Brasil" se propôem 
realizar. A "Casa de Cabrai de Belmonte" que a 
Câmara de Belmonte e a Prefeitura de Santa Cruz 
Cabrâlia estâo a construir nesta cidade brasileira, 
vai ser aproveitada para divulgaçâo de produtos 
portugueses, realizaçào de seminârios e colôquios e 
acçôes culturais. O investimento que corresponde a 
18 mil contos. A "Fundaçâo da Descoberta do 
Brasil" nâo tem ainda sede definida mas a agência 
Lusa apurou que estâ prevista a sua instalaçâo em 
Belmonte. 
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Hâ fùmadores menos prejudicados pelo efeito nefasto do cigarro, devido aos antioxidantes 

Sera posswel, dentro de 

anos, desenvolver um teste 

sangutneo capaz de alertar 

osfïimadores mais 

geneticamente propensos 
a doenças dos coronârias 

ou cancros? 

Poder-se-â, finalmente, perceber por 
que razâo grandes fùmadores de hâ 
décadas nunca tiveram qualquer 
problema causado pelo fumo, 
enquanto outros, mais jovens, 
desenvolveram cancro muito cedo? 
Ainda nâo hâ respostas. Mas um 
primeiro passo estâ a ser dado com a 
investigaçâo coordenada pelo 
Instituto Nacional de Cardiologia 
Preventiva e o laboratôrio de genética 
da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
dirigido pelo professor Manuel Bicho, 
para aprofundar as relaçôes perigosas 
entre tabaco e genética. 
Sabe-se que o tabaco é um factor de 

risco para a saüde: aumenta a 
incidência das doenças das coronârias 
e dos cancros e também agrava a 
diabetes, a hipertensào e as doenças 
respiratôrias. "Isto acontece, mas 
ainda nâo se sabe porque é que 
acontece. Neste campo diria que o 
conhecimento cientifico ainda estâ ao 
nivel da filosofia", observa o médico 
Gorjâo Clara, cardiologista e 
coordenador do estudo que ainda se 
encontra numa fase preliminar. 
O estudo, que começou hâ um ano, 
estâ a analisar um grupo de 39 
voluntârios, fùmadores e nâo 
fùmadores, que apenas tiveram de 
dar uns mililitros de sangue e 
respeitar uns minutes de repouso 
antes e depois de fumarem um 
cigarro. Foi igualmente medida, por 
vârias vezes, a tensâo arterial e a 
frequência cardiaca, de acordo corn 
determinados parâmetros. 
"Para jâ, verificâmos que, enquanto se 
fuma, a frequência cardiaca aumenta, 
mas a pressâo arterial nâo mostrou 
variaçâo significativa. No entanto, 
constatâmes que os indicadores de 
oxidaçâo aumentaram nos individuos 

corn determinadas caracteristicas 
genéticas", explica Gorjâo Clara. E 
pormenoriza: "Percebemos que num 
grupo havia uma mener resposta de 
defesa contra a acçâo dos oxidantes e 
no outre grupo de fùmadores, corn 
outras caracteristicas genéticas, 
aumentaram os indicadores 
antioxidantes, revelando que este 
grupo sofria menos o efeito nefasto do 
tabaco". 
O comportamento individual perante 
o tabaco nâo é, portante, uniforme. E 
se para uns fumar é altamente 
agressive, para outros, pode dizer-se 
que inalar o fumo provoca uma 
resposta de defesa que suaviza a acçâo 
do cigarro, embora seja "privilégie" 
de um mener grupo de pessoas. 
Corn a primeira parte do trabalho jâ 
em fase adiantada, o grupo vai agora 
abalançar-se no estudo do 
comportamento de 12 outras 
substâncias que circulam no 
organisme, tentando perguntar, de 
novo, que efeito o tabaco lhes 
provoca. "Algumas das substâncias 
sâo a insulina, colestrol, a vitamina 
B12, o âcido fôlico e a homocestaina. 

Gorjâo Clara acalenta o sonho 

depoder desenvolver um teste que “avise” 

os fùmadores mais vulnerâveis 

por exemple", adianta o médico 
Gorjâo Clara. No entanto, defende a 
importância fulcral dos radicals livres 
de oxigénio produzidos em grande 
quantidade quando se fuma, o que 
acelera o envelhecimento e morte das 
células do organisme. 
O objective final do estudo, que 
poderâ estar concluido ainda este 
ano, "é saber com todos estes 
marcadores se o fumador pertence 
geneticamente ao grupo de pessoas a 
quem o tabaco vai afectar 
precocemente ou se, pelo contrârio, o 
seu organisme tem caracteristicas que 
defendam do seu efeito nocive". 
Para o future, Gorjâo Clara acalenta 
o sonho de poder imaginar um teste 
que informe o fumador do seu risco 
real. 

CHFVROI-ET 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o govemo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

A Lua Nova na sua décima segunda 
casa indica que voce précisa de 
respostas que têm estado 
escondidas por algum tempo. Faça 
uma visita a uma pessoa adoentada, 
confinada a um hospital ou 
acamada em casa. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Uma decisâo é tomada e ela poderà 
mudar o curso da sua vida. Um 
nativo de Escorpiâo e um outro de 
Touro têm uma participaçâo nisso. 
Demonstre que é uma pessoa livre 
e racional. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I t 

Leia, escreva e ensine. Compreenda 
que também é vulnerâvel ao amor, 
que nem tudo para voce é lôgico e 
racional. Abra-se para as inovaçôes, 
a originalidade e as atitudes 
ousadas. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

A sua voz parece diferente e as 
pessoas comentam o facto consigo. 
E que agora hâ mûsica na sua vida, 
portanto dance segundo o seu 
ritmo. Tranquilize-se: uma divida 
antiga ira ser paga. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r 

É necessârio adoptar um outro 
procedimento contâbil. Um erro de 
computador ou humano vai ser 
descoberto. Esteja alerta, pois voce nâo 
é prisioneiro da tecnologia modema. 
Um nativo de Peixes vai ajudâ-lo. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Você hâ muito que espera por esta 
oportunidade. Mais "stress", outras 
responsabilidades, participaçâo 
numa manobra financeira. Nativos 
de Capricomio e Caranguejo estarâo 
a seu lado. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Uma pessoa a quem ajudou 
bastante no passade agora retribui 
o favor. Um nativo de Cameiro e 
um outro de Balança têm um papel 
fundamental no seu dla. Termine 
tudo aquilo que começou. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

à 
Faça uma limpeza na sua vida e 
abandone as ideias preconcebidas. 
Enfrente coisas novas, situaçôes 
instigantes. Poderâ apaixonar-se 
loucamente e isso sera bom para si. Um I 
nativo de Leâo vai marcar presença. 

'A 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Destaque para o seu lar, segurança 
financeira e cuidado corn os animais 
domésticos. Direccionamento e 
motivaçâo merecem uma certa 
reflexâo. Um nativo de Capricomio 
figura no cenârio. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Pianos da semana: diversidade, 
versatilidade e curiosidade 
intelectual. Esteja atento ao seu peso. 
Leve a cabo as resoluçôes referentes 
à pràtica de exercicios fisicos e dieta 
alimentai. Dê boas gargalhadas. 

AQUARIO As pessoas conseguem acompanhar 
21/1 a 19/2 P ggy passe e muitas expressam 

gratidâo pela sua liderança. O 
momento favorece as viagens 
aéreas. Natives de Touro e 
Escorpiâo entram em cena. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

As circunstâneias voltam-se a seu 
favor: selecione e insista na 
qualidade. Aquilo que começou 
como um namorico pode 
transformar-se em algo mais intense I 
e série. Escreva o seu prôprio future. I 

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

HORÏZONTAIS; 
1- Quadro;chama em socorro. 
2- Monarcas;alegoria.3-So- 
breporjlia muitas vezes. 
4-Finde;fabritas de louca 
de barro.S-lnstrumento mu- 
sical(pl.)•b-Cont.da prep. 
EM com o art.A(inv,)col~ 
heitas.7-Queixaram-se;ob- 
serva .8-Chalacas.9-Toraba- 
ra;taomento determinado. 10- 
Tomar dxreccao;maceram.11~ 
Tarugo; demonio. 12-Fin- 
dans; transpiram. 

VERTICAIS: i-Farrapo; falar. 2-Fruto do acaizeiro;paroco. 

3-Mitra papal; adoratn. 4-Aguardar; bosque. 5-Aspiraram. 
6-Principio(inv.);imensidao.7-Roupas de inverno;bracos. 
8-Demorava. 9-Antiga forma de por;cerrada.10-Ligar; va- 
rao. ll-Raca;levantar. 12-Alas;bolsas. 

i 2 i f, r. 6 f a 9 10 ti 12 

SOLUCAO NA HORIZONTAL 
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SAUDE EM SUA CASA 
0 CICIO DA SAÜDE E A TIRANIA DO DiNDEIDO 

Nâo sô as sociedades se desenvolvem 
em ciclos corn nascimentos, 
crescimentos, apogeus, decadências e 
mortes, mas também as forças motoras 
que determinam o progresse, ou o 
retrocesso, dessas mesmas vidas ou 
sociedades, sâo condicionadas por 
forças de sentidos opostos. Na vida sâo 
instintos contra razôes, vicies contra 
virtudes; doenças contra saüde. Nas 
sociedades sâo nascimentos contra 
mortes, riqueza contra pobreza; 
direitas contra esquerdas; progresse 
contra reacçâo. Até agora, o que mais 
me impressionou no meu esforço 
intelectual para compreender o 
mundo, foi a deslumbrante 
semelhança entre os fenômenos e as 
leis da fisica, e os fenômenos do 
desenvolvimento da vida e das 
sociedades. Como a fisica, que fala em 
ciclos de electrôes, polos positives e 
negatives com energia igual que se 
atraem, ou energia contraria que se 
repelam e neutralizam, a vida e as 
sociedades sâo também feitas de ciclos 
e forças que se atraem e se repelam, se 
neutralizam ou se transformam. Sô a 
destruiçâo é que tem aqui um 
significado diferente. Para a vida e 
para a sociedade a morte é o regresso 
às origens, aos fenômenos e leis da 
fisica, isto é, â matéria inanimada pura 
e simples. Para além da analogia corn 
a fisica e a sua dinâmica, também 
existe uma relatividade nos fenômenos 
sociais. Sô existem pobres se houver 
ricos; esquerdas se houver direitas; 
mârtires se houver tiranos, doenças se 
nâo existir saüde. 
Mas, deixemo-nos de divagaçôes 
filosôficas, e vamos à ultima frase desta 
dialéctica: doença se nâo houver saüde, 
ou saüde se nâo existir doença. A 
doença é um fenômeno fisico que 
résulta da transformaçâo anormal de 
uma parte do corpo ou do mau 
funcionamento de um ôrgâo. A saüde é 
a ausência de doença. Enquanto que a 
doença é um fenômeno fisico a saüde é 
sobretudo um fenômeno social. Assim 
como a vida, a saüde que lhe estâ 
inerente, é o elo de ligaçâo entre os 
fenômenos puramente fisicos e os 
fenômenos socias. A saüde é um dos 
bens mais preciosos para a 
humanidade. Enquanto que a vida lhe 
é necessâria, a saüde para todos, e nâo 
sô para alguns, é a meta mais 
importante a atingir no ciclo da vida e 
no ciclo do progresso social. A saüde 
passa também a ter um ciclo prôprio 
corn forças contrarias que se 
degladiam, reflexo dessas forças na 
sociedade. 
Uma das coisas, puramente materiais, 
que mais afecta o ciclo da saüde é sem 
düvida o dinheiro. Hoje a nossa 
sociedade, o nosso estar no mundo, os 
nossos prazeres, as nossas dores, as 
nossas ânsias, e até os nossos instintos. 

incluindo o da sobrevivência, estâo 
cada vez mais condicionados pelo 
dinheiro. O dinheiro compra, 
corrompe, aliéna e subverte. Pode 
comprar aimas e espiritos; iludir e 
chantagear os eleitores; por no poder 
ministros e tirâ-los se quiser. Hoje sâo 
as forças armadas do dinheiro, e nâo os 
exércitos, que conquistam o mundo e 
ditam a “democracia” que estâ cada 
vez mais a ser uma ilusâo. 
Aqui, no Canada, os hospitais, 
urgências, e outros serviços de saüde, 
estâo-se a deteriorar. Os governos 
cortam as verbas e justificam-se na falta 
de dinheiro. Parece que nessa retôrica 
em que o federal responsabiliza o 
provincial e vice-versa, os cifrôes, o 
nümero de hospitais ou de camas, isto 
é, as coisas, têm mais importância do 
que as pessoas e as suas necessidades. 
As doenças, tratamentos, ou, o que é 
ainda mais importante, as medidas 
preventivas para as evitar, têm de se 
sujeitar ao nümero de camas, ou ao 
nümero de dôlares, quando a razâo, o 
sentimento ou até a lôgica, indicam 
que dévia ser exactamente o contrario. 
As sondagens à opiniâo püblica nos 
ültimos anos, desde que as pessoas 
começaram a sentir na pele os efeitos 
da submissâo dos serviços de saüde aos 
cortes orçamentais, têm sido unânimes 
a mostrar que os canadianos dâo a 
prioridade de aplicaçâo dos dinheiros 
püblicos à melhoria dos serviços de 
saüde, mais do que à diminuiçâo dos 
impostos. O governo federal, no seu 
piano orçamental tornado püblico na 
semana passada, mostrou, ao dar a 
prioridade à diminuiçâo de impostos, 
preferir agradar mais, nâo à maioria de 
canadianos, mas a outros, que sâo os 
que melhor lhe financiam as 
campanhas eleitorais, mas que 
certamente nâo sâo os que lhe deram a 
maioria dos votos. Mais uma das 
facetas do dinheiro a ditar as nossas 
vidas. 
Se os governos provinciais dizem que a 
crise nos serviços de saüde nâo é da 
sua 'responsabilidade, mas sim porque 
o governo federal lhes diminuiu o 
dinheiro, até têm razâo. Mas logo os 
governos provinciais, mais favorâveis, e 
também mais dependentes, dos 
interesses do grande capital, tanto 
nacional como internacional, o de 
Alberta a legislar, o do Ontario a dizer 
que vai fazer, vâo aproveitar 
imediatamente a oportunidade de 
servirem os seus interesses ideolôgicos, 
ou melhor, os interesses dos seus 
pilares de apoio, e tentar abrir os 
serviços püblicos de saüde aos 
interesses de negôcio de empresas 
privadas. Para nâo perderem o apoio 
dos seus eleitores dizem que vâo dar 
ao püblico serviços que ele nâo tem 
porque os fédérais nâo lhe dâo o 
dinheiro, e ao mesmo tempo dizem que 

nâo vâo infringir a lei do Canadâ 
porque os dinheiros püblicos vâo 
c.obrir as despesas médicas nessa 
clinicas. Fecham hospitais que 
custaram dinheiro a construir, vâo dar 
lucros a empresas que vâo construir 
outros hospitais corn serviços pagos 
pelos dinheiros püblicos, e que para 
existirem têm de pagar dividendes aos 
seus accionistas. Isto nâo faz sentido 
econômico, nem moral. E apenas a 
exploraçâo das fraquezas das pessoas, 
incluindo a da doença, pelo dinheiro 
que nâo tem nacionalidade, nem 
moral, nem amor e amigos sem ser por 
interesse. 
E que o negôcio do dinheiro sabe que é 
exactamente a exploraçâo das 
emoçôes, das crenças, dos vicies e das 
fraquezas, aquilo que mais rende e que 
mais lucre dâ. Quem é que pensa no 
que vai gastar quando se estâ doente e 
quer ficar bom; se précisa da droga 
para o corpo nâo sofrer; ou se précisa 
de um milagre pago para ir para o céu. 
Temos no Canadâ um dos melhores 
serviços de saüde do mundo. A tirania 
e cobiça do dinheiro estâ a querer 
destrui-lo corn a complacência, ou 
talvez melhor, a obediência, dos 
governos a todos os niveis. Ambos 
dizem que procedem para bem da 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

economia e da saüde de todos. O 
problema é que isto pode resultar em 
dois tipos de acesso aos serviços de 
saüde. O hotel de cinco estrelas para 
poucos; o de poucos estrelas para a 
classe média; o albergue hospitalar 
para os desfavorecidos da vida. Mais 
um retrocesso no ciclo do progresso 
social condicionado pelo dinheiro; para 
bem de todos como diriam os 
politicos. 
Os governos sâo eleitos pelos votos, 
mas entram e saem do poder pela 
alavanca do dinheiro. Infelizmente 
estamos a atingir uma sitüaçâo 
“democrâtica” em que aquele que for 
contra os interesses do dinheiro, ou 
nâo entra, ou fica por pouco tempo, ou 
corrompe-se para lâ entrar e 
permanecer. Sô existe uma resposta 
para esta sitüaçâo anti-democrâtica e 
desumana. 
É a educaçâo, a consciencializaçâo, o 
protesto, o dizer nâo à tirania do 
dinheiro. Exigir aos politicos que nos 
ouçam e nâo votar neles se eles nos 
desprezam. 
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leilâo de Arte 
em Oakville 

A Oakville Art Society, em 
Oakville, realiza o seu 34o. Leilâo 
de Arte, com obras de vârios e 
magnificos artistas plâsticos 
nacionais e internacionais, onde 
esta incluido o nosso conhecido 
pintor PAIVA DE CARVALHO. 
Leilâo onde os coleccionadores 
poderâo escolher entre cerâmicas, 
esculturas e pinturas. 
Este Leilâo realiza-se dia 11 de 

■1 

Março, na Oakville Centennial 
Gallery, no 120 Navy Street 
Todos os trabalhos expostos no 
Leilâo sâo originals. Os interessados 
podem vê-los nos dias que 
antecedem o Leilâo, pois encontram- 
se jâ em pré-exposiçâo no local 
prôprio. 
Se é apreciador de arte original, nâo 
faite dia 11 de Março, a partir das 
18:30 boras, na Oakville Centennial 
Gallery, com entrada grâtis. 
A propôsito, a Oakville Art Society 
realiza os cursos "Spring & Summer 
Art & Pottery Classes 2000", na sua 
sede, 560 Bronte Road, em Oakville. 
Info: (905) 827-5711. 
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Dr. Ernesto Feu, 
uma despedida... 
sem adens 

ODr. Ernesto Feu, antigo Cônsul-Geral de Portugal em 
Toronto e, actualmente, Director Executivo para as 
Relaçôes Internacionais e Chefe do Protocolo da 

Provincia do Ontario, vai abandonar as suas funçôes por ter 
atingido a idade de reforma e, naturalmente, para poder usufruir 
mais assiduamente das delicias da sua Provincia natal, o Algarve. 
Assim, na Primavera de 2000, passarâ ao lazer e às coisas que 
mais gosta de fazer, sem necessidade de horârios ou obrigaçôes 
especificas. 
O actual Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joôa Perestrello, dedicou- 
Ihe uma recepçâo de despedida no Ontario Club, em Toronto, 
onde estiveram présentes antigos e actuals colaboradores, muitos 
colegas de Consulados estrangeiros, amigos de longa data, 
dirigentes comunitârios e, ainda, o Ministre Al Paladin! e o MP 
Garry Philips. 
O Dr. Joâo Perestrelo debruçou-se sobre os mérites do 
homenageado e agradeceu a presença das individualidades 
convidadas e que provaram o RECONHECIMENTO devido ao 
Dr. Ernesto Feu. De salientar: 
"Amigos! Quem nâo reconhece nâo merece! E a vossa presença 
hoje aqui é reconhecimento. Que a todos muito honra. É também 
o reconhecimento do mérite e do progresse de uma emigraçâo 
esforçada que se foi valorizando corn o exemple dos pioneiros. 
Duma comunidade que se revê corn orgulho em si prôpria e no 
progresse e solidariedade que ajuda a criar. Ernesto, muito 
obrigadol". 
O Dr. Ernesto Feu, emocionado e feliz, agradeceu ao Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrelo e a sua mulher, assim como 
a todos os présentes. Confessou que nâo se despede do Canada 
nem dos amigos, pois vai continuar a residir entre nos. Corn um 
sorriso do tamanho do mundo, confessou também que o seu 
Algarve o espera tào ansiosamente corn ele o deseja. 
Um câ e la hâ muito sonhado e que, esta Primavera, vai ter 
concretizaçâo. 
Pela nossa parte, que sempre contamos com a amizade do Dr. 
Ernesto Feu, desejamos-lhe as maiores felicidades e, ter a fortuna, 
de o encontrar passeando pelas ruas de Portimâo, sinal de que as 
férias também nos batiam à porta. Que o fado, que tanto gosta de 
cantar, lhe seja sempre favorâvel. 
Até sempre, Dr. Ernesto Feu. Tal como no passado, pode contar 
connosco! 
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Sexta-feira, dia 10: 
-A Casa do Alentejo, em Toronto, realiza um jantar 
e "Noite de Fado Vadio", corn inicio às 19:30 horas. 
Sàbado, dia 11, Baile da Pinha e, domingo, dia 12, 
almoço de convivio. 
-O Conjiinto "FUhos da Mae", realiza um concerto 
ao vivo no Oasis Night Club, na Dundas -em 
Toronto, pelas 22:00 horas, a favor da St. 
Christophers House. Fede-se que levem alimentes 
enlatados. Entrada gratis. 

Sàbado, dia 11: 
-Um grupo de amigos de MOÇAMBIQUE realiza 
um jantar no Europa Catering, pelas 19:00 horas, a 
favor das vitimas das cheias. Mùsica e actuaçâo da 
cantora Rebecca. Info: (416) 516-3319. 
-A Casa do Açores, em Toronto, realiza uma noite de 
convivio. Informaçôes: (416) 603-2900. 
-No salâo da Igreja de Cristo Rei, em Mississauga, 
realiza-se luna grande festa de angariaçâo de fundos 
para TIMOR, corn inicio às 19:00 horas. Jantar, 
baile e actuaçôes dos artistas Tânia Florência, Mara 
Tavares, Joâo Cabrai, Paula Alexandra, Rui Marx, 
Luciana Machado e Daniel Carvalho. 
Info: (905) 457-4369. 
-BaUe no Lusitania de Toronto corn o conjunto "Os 
Vadios". 
-Festa no Graciosa Centre, corn Dinis Cruz e baile 
corn Five Production. 
-Baile no Clube Português de Mississauga, com a 
presença do conjunto STARLIGHT. 
-Baile no Angrense de Toronto corn o conjimto 
SAMBA-2001. 
-O Peniche C. Club, em Toronto, realiza o baile de 
Carnaval corn o conjunto MEXE-MEXE, no 
Resurrection HaU. 
-Na sede-social do F.C.Porto de Toronto realiza-se a 
festa de Tomada de Posse da nova Direcçâo. Jantar, 
baile e actuaçâo do Rancho Folclôrico do F.C. Porto 
de Toronto. 
-No Clube Académico de Viseu de Toronto tem 
lugar a Festa da Amizade, corn jantar e baile. Inicio 
às 19:30 horas. 
-A Casa Cultural de Vila do Conde C. Centre de 
Toronto realiza a sua Assembleia Gérai para eleiçâo 
dos novos Corpos Gerentes. Inicio às 15:00 horas. 

■n 

Sàbado, 18 de Março: 
-O Oriental Sports Club, em Cambridge, realiza a 
sua tradicional noite de Carnaval, à moda da 
Terceira. 8 grupos de dança vindos das cidades de 
Toronto e Mississauga. (519) 623-2020. 

Sàbado, dia 25 de Março: 
-A FUarmônica Lira BOM JESUS, de Oakville, 
realiza a Grande Festa do MORDOMO, corn jantar 
e baile. O Jantar, no Galaxy Club, terà inicio às 
19:00 horas e sera servido por Cabrai Catering. 
Informaçôes: (905) 844-2732. 

It st8 nmiio nn PM^pgmpatTiu. fin loi 
tKJXiiM PMA etnnit PCUODS con pROHUifli i nn 
ftiiDiuo raiiTs onit DE TOPAS ns cnncoBisssoanis. con 
os^us p»|PunAS DE llnot. (nsnnEnro. llECô^s,j^PE. 
Itontun pROAunn OVEP ELE SEJA cpnnDE Q« PEclyEno. kn 
pot tEsoint. 
jffy Tel: (416) 603-2636 

I J (at BelhMoods) 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: 925-8901 

Carpinteiros de acabamentos para casas novas. 
Tel: (905) 838-1160 

Soldador. Tel: (905) 272-0990 

Cabeleireira corn experiência. Tel: 653-6173 

Cozinheira para restaurante Português. 
Tel: 535-7421 ou 562-7421 

Pessoal para limpeza, corn carta de conduçào. 
Tel: 6614122 e deixe mesagem 

Pessoal corn experiência para limpeza. 
Tel: 408-5539 ou 530-8578 

Casais para limpeza na area de Mississauga. 
Tel: 696-5951 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tel: 603-1995 

Mecânicos. Tel: (905)565-6004 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 953-6323 ou 
783-4076 

Pessoal para limpeza. Tel: 369-0137 ext. 182 

Condutor corn carta de pessados DZ. Tel: 762-5503 

Assine e divulgue 

o MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

( ) 
Telefone: 
Envie a sua inscriçâo através do 

FAX: (416) 538-0084 
ou para 

1087 Dundas St. W., Suite #103 
Toronto, Ontario M6J IW9 

ii 

Perna de 
Porco Assada 
Ingredientes: 
7 pema de porco corn cerca de 4/5 kg; Dentes 
de alho; 100 gr de banha; 125 gr de toucinho; 
2 cebolas grandes; Idl de azeite; 2dl de vinho 
branco; Piripiri; Cominhos; Sal q.b. 

Confecçâo: 
Retire o courato da perna de porco. Pise os alhos num 
almofariz corn o sal e o piri-piri. Tempere a carne corn 
esta mistura e depois pincele-a corn a banha 
derretida. Coloque a carne numa assadeira de barro, 
tape e deixe a marinar de um dia para o outro. 
Quando for a assar faça orificios na carne e coloque- 
Ihes alternadamente metade do toucinho cortado as 
tiras e de uma cebola igualmente às tiras. Por cima da 
carne espalhe a restante cebola aos pedaços e 
toucinho fatiado. Regue com o azeite e polvilhe com 
os cominhos. Leve ao forno a assar durante cerca de 
duas horas e meia, tendo o cuidado de regar 
frequentemente corn o vinho e o molho que for 
criando. Sirva acompanhado corn batatas pequenas 
assadas no forno e salada. 

Tarte 
de Laranja 

Ingredientes: 
Para o Recheio: 
Idl de natas; 50 gr de manteiga; 6 laranj'as; 3dl de 
leite; 60 gr de farinha maisena; 3 gemas de ovo; 2 
ovos; 270 gr de açùcar 

Para a Massa; 
50 gr de manteiga; 2 gemas de ovo; 4 colheres de 
sopa de âgua; 100 gr de farinha de trigo; Sal; 30 gr 
de farinha maisena; Papel vegetal 

Confecçâo: 
Preparaçâo da massa. Misture muito bem todos os 
ingredientes até obter massa homogénia. Faça uma 
bola e deixe descansar durante 1 hora. Passado esse 
tempo estenda a massa e forre uma forma de tarte. 
Em seguida, forre a massa corn papel vegetal e encha- 
a corn grào ou feijào seco, leve-a a cozer em forno a 
(180°C) durante 10 minutes. Corn ajuda de um 
descascador retire a casca de 4 laranjas e depois 
corte-as em tiras muito finas. Coloque as tiras num 
tacho, cubra-as corn âgua e leve ao lume até ferver. 
Escorra-as de seguida, e junte 200 gr de açùcar e 5dl 
de âgua, leve de novo ao lume a ferver durante 30 
minutes, até a casca da laranja cristalizar. Numa 
tigela, misture os ovos inteiros corn as gemas e o 
restante açùcar. Ferva o leite corn a manteiga. 
Esprema as 6 laranjas para obter o sumo. Bata um 
pouco as natas. Num tachinho junte o suma das 
laranjas e a maisena, junte os ovos batidos corn o 
açùcar, o leite e as natas batidas mexa muito bem. 
Leve ao lume durante 12 minutes, mexendo sempre 
até engrossar. Retire do lume e deixe repousar 
durante 30 minutes. Retire o papel vegetal e o feijào 
da tarte. Encha a tarte corn o creme, e por cima 
espalhe a casca de laranja cristalizada. Sirva a tarte 
iua  
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O FC Barcelona demonstrou ser 
inacessîvel ao pentacampeâo 
português FC Porto e venceu nas 
Antas por 2-0, tornando-se a primeira 
a garantir um lugar nos quartos-de- 
final da Liga dos Campeôes em 
futebol. Seis dias apôs ter ganho no 
Non Camp por 4-2, o conjunto catalào 
dominou por completo a formaçâo 
portista - que, desde o inicio, deu o 
controlo do embate ao adversârio - e 
construiu um triunfo fâcil, bem mais 
do que os nümeros finais 
demonstram. A formaçâo 
portista construiu algumas 
oportunidades para marcar, 
mas o "Barça", a ünica équipa 
sem derrotas na présente 
ediçâo da Liga dos Campeôes, 
também beneficiou de varias 
hipôteses para alcançar um 
resultado bem mais 
significativo. Apesar do 
dominio, o FC Barcelona 
acabou por ganhar com dois 
golos de bola parada: Abelardo 
fez o 1-0, aos 37 minutes, na 
sequêneia de um canto, e o brasileiro 
Rivaldo "escreveu" o resultado final, 
aos 59, na transformaçâo de um livre 
directe, igualando o portista Mârio 
Jardel na liderança dos marcadores 
(oito tentes). A duas jornadas do final 
da segunda fase, o "Barça" esta jâ 
apurado, enquanto o FC Porto, 
apesar da derrota, continua em 

excelente posiçào para seguir o 
mesmo caminho, bastando-lhe um 
triunfo caseiro face ao Sparta de 
Praga, équipa que os "dragôes" 
bateram fora por 2-0, na prôxima 
ronda (15 de Março). O FC Barcelona 
lidera o grupo, corn 10 pontes, contra 
seis do FC Porto, quatre do Sparta de 
Praga e dois do Hertha de Berlim, 
très équipas que vâo lutar, nas duas 
ultimas rondas, pelo outro lugar vago 
nos quartos-de-final da "milionâria" 

competiçâo. A formaçâo checa 
manteve "viva" a esperança de se 
qualificar para a fase seguinte, ao 
vencer em casa os alemâes do Hertha 
de Berlim por 1-0, graças a um golo 
de Milan Funkal no primeiro minute 
do période de descentes. Face a esta 
vitôria, o Sparta de Praga ascendeu 
ao terceiro poste, enquanto o Hertha 

de Berlim baixou ao quarto, tende 
agora hipôteses... matemâticas, nâo 
mais do que essas, até porque na 
prôxima jornada desloca-se ao Nou 
Camp. Se o "Barça" estâjâ apurado, o 
Manchester United, campeâo 
europeu e inglês em titulo, deu um 
"passe" importante para se qualificar, 
ao vencer fora, corn muito 
sofrimento, os franceses do Bordéus, 
"lanternas vermelhas" do grupo B, 
por 2-1. A formaçâo da casa começou 

o embate da melhor maneira e 
adiantou-se no marcador logo 
aos nove minutes, por 
intermédio de Michel Pavon, 
mas, aos 23, Lilian Laslandes 
deitou tudo a perder, ao ver ppr 
duas vezes o cartâo amarelo. O 
"onze" de Alex Ferguson 
aproveitou rapidamente a 
vantagem numérica e 
restabeleceu a igualdade aos 33 
minutes, por intermédio 
do"capitâo" Roy Keane, mas sô 
logrou o tento do triunfo aos 
84, altura em que o norueguês 

Ole Gunnar Solskjaer marcou. Um 
minute apôs ter entrado, substituindo 
Dennis Irwin, o jovem avançado 
norueguês fez ô 2-1, mostrando, mais 
um vez, todo o seu oportunismo, que, 
a época passada, valeu o titulo 
europeu ao Manchester United (2-1 ao 
Bayern, com dois tentes nos 
descentes). O Manchester United 

passou a somar nove pontes e 
assumiu a liderança do agrupàmento, 
ultrapassando a Fiorentina, de Rui 
Costa, que perdeu por 2-0 no reduto 
dos espanhôis do Valêneia, que 
reentraram na luta pelo apuramento. 
O romeno Adrian Ilie adiantou os 
espanhôis, aos 35 minutes, apôs um 
excelente trabalho na ârea, e o 
"capitâo" Gaizka Mendieta 
estabeleceu o resultado final, jâ aos 94 
minutes, num embate em que os 
italianos nâo contaram com o guarda- 
redes Toldo (suspense). A Fiorentina, 
que na prôxima ronda actua em 
Manchester, "caiu" no segundo lugar 
e soma sete pontes, contra seis do 
Valêneia, de viagem ao reduto do 
Bordéus, formaçâo que apenas conta 
um. A quarta jornada da segunda fase 
da Liga dos Campeôes prossegue 
quarta-feira, dia para o quai estâo 
agendados os restantes quatre jogos, 
entre os quais se destacam o Bayern 
Munique-Real Madrid (grupoC) e 
Feyenoord-Lâzio de Roma (grupo D). 

L'UlLLLLi ürLLL LüT^LCL 
Estivemos na bonita sala de festas do esquerda para a direita, o Présidente prolongar através dos tempos. 
Sporting Clube Potuguês de Toronto Victor Silva, o Cônsul-Geral, Dr. Joâo O folclore estâ dentro de cada 
onde teve lugar uma Conferêneia de Perestrello, o Présidente da Federaçâo, um, nâo précisa de mais 
Imprensa... corn duas frentes. Uma para Auguste Gomes dos Santos, explicaçôes. O folclore permite 
divulgaçâo do programa de aniversârio responsâveis do Rancho Etnogrâfico, agrupar as pessoas, o diâlogo, 
do Clube e a vinda de convidados de Antonio Santos Pereira e Daniel Luis, dançar e cantar. Entre os que 
cupla do Sporting Clube de Portugal e. Présidente da Assembleia Gérai, participam em ranchos 
outra, para recepçâo e apresentaçâo do Antônio Lopes e. Présidente do folclôricos, 85% estâo entre os 14 
Présidente da Federaçâo Portuguesa de Conselho Fiscal, Lino Pereira. e os 35 anos de idade. No 
Folclore, Augusto Gomes dos Santos, Antônio Lopes e Lino Pereira, territôrio português -continente 
troca de lembranças e apresentaçâo do iniciarara a Conferêneia de Imprensa e ilhas- existera 3.012 ranchos 
Curso de Folclore, iniciativa feliz do com palavras de boas vindas aos folclôricos segundo um estudo 
Sporting de Toronto, do Rancho présentes e a leitura do programa do digno de crédito e, na diaspora, 
Folclôrico Etnogrâfico de Portugal e da "20o. Aniversârio do Sporting C.P. de cerca de 1000, embora neste caso nâo secçâo desportiva do Clube. 
Federaçâo Portuguesa de Folclore. Toronto", confirmando a vinda dos haja um estudo completo e seguro. O Présidente da Federaçâo Portuguesa 
Na mesa de honra estiveram, da convidados José Manuel Goulâo, Maria Augusto Gomes dos Santos ofereceu ao de Folclore vaiapreciar os Ranchos do 

Isabel Trigo de Mira, Sporting C. P. de Toronto uma medalha Sporting, Clube Português de 
Artur Agostinho, Mario comemprativa, tendo a mesma atitude Mississauga, Casa de Peniche, Casa dos 
Casquilho e 0 Présidente para com o Cônsul-Geral, Dr, Joâo Açores, Associaçâo do Minho, de 
José Roquette. Perestrello. Bradford, de Os Poveiros, As Tricanas, 
A seguir, a recepçâo ao O Présidente do Rancho Antônio Cantares e Bailares de Sâo Miguel e 
senhor Augusto Gomes Santos Pereira, enalteceü a presença de Académico de Viseu, fazer debates 
dos Santos e a Augusto Gomes dos Santps e, salientou, sobre folclore e entregar diplomas de 
apresentaçâo do que a D. Ana Lopes vai ser a madrinha curso aos participantes, 
convidado. Augusto do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Louve-se de novo esta iniciativa que, na 
Gomes dos Santos Portugal. No final da Conferêneia de nossa opiniâo, deveria ser repetida 
agradeceu a recepçâo e Imprensa, o Dr. Carlos de Faria fez a muitas vezes. 
dissertou sobre o Folclore, entrega de um certificado de 18 mil Parabéns "sportinguistas" de Toronto e 
a beleza do mesmo, e a dôlares ao Sporting C.P. de Toronto, da a todos quantos se dedicam ao folclore. 
necessidade de o Trillium Fundation, para apoio à Obrigado! 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 9 Março, 2000 

DESPORTO 25 

FC Porto - Rodolfo Rois 
“ospia” Sparta do Praga 

Belenenses - 
morte de Vasco 
de Oliveira, 
"0 Barrote" 
A direcçâo do Belenenses emitiu um 
comunicado a dar conta do falecimento, na 
madrugada de quarta-feria, do antigo 
futebolista Vasco de Oliveira, "O Barrote", que 
na década de 40 fazia parte do célébré trio 
defensivo "As Torres de Belém", com Capela e 
Feliciano.TJma das maiores figuras do futebol 
português, "Barrote" encontra- se na capela 
mortuâria da Igreja da Misericôrdia de 
Cascais, desde as 17:00 de ontem, e o funeral 
teve lugar hoje, pelas 11:00, para o cemitério 
de Cascais. 

O treinador-ajunto do FC Porto Rodolfo 
Reis vai observar sâbado os checos do 
Sparta de Praga, proximo adversârio dos 
pentacampeôes portugueses no Grupo A 
da segunda fase da Liga dos Campeôes 
europeus de futebol, foi anunciado. 
Rodolfo Reis parte sexta-feira para o 
centro da Europa onde vai "espiar" o 
encontro do Sparta de Praga no terreno 
do Dukla de Pribran, referente à 20“ 
jornada do campeonato da Repùblica 
Checa. Esta é mais uma observaçâo ao 
conjunto checo, jâ que Jorge Rosario - 
elemento da équipa ténica "azul e branca" 
- esteve terça- feira em Praga a ver o jogo 
do Sparta com o Hertha de Berlim, 
referente à 4“ jornada do grupo A da Liga 

dos Campeôes. FC Porto e Sparta de 
Praga defrontam-se quarta-feira nas Antas, 
numa partida que pode decidir quai a 
équipa da "poule" que acompanharâ o FC 
Barcelona para os quartos de final da liga 
milionâria. Para este jogo, o FC Porto jâ 
tem garantidos 20 mil bilhetes vendidos, 
através do pacote de bilhetes para a 
segunda fase da Liga dos Campeôes, < 
tendo colocado hoje os restantes ingressos 
à disposiçâo dos interessados. Os sôcios 
pagam 1.000, 2.000 ou 2.500 escudos 
consoante assistam ao jogo na superior, 
arquibancada ou bancada central. Para os 
mesmos lugares, o püblico terâ de 
desembolsar 3.000, 5.000 e 8.000 escudos, 
respectivamente. 

Novo 0asil 
Lucas c Matheus 

Dîa 31 de Março 
7:30 p.m. 

coin jantar 

Dia 1 de Abril 
7:30 p.m. 
corn jantar 

$2.00 por pessoa 
reverte a favor 

das vltimas 
de Moçambique 

Artistas Convidados: 
Isabel Sinde, Elisabeth Novo, Catarina Cardeal, Tanya 
Florência, Mario Marinho, ejosé Câmara 

OASIS ConvEinion CtniRt 
^036 Lakeshore Rd 

Bilhetes à venda em: 
Novo Brasil -1445 Dundas St. W. TEL: (416) 536-2362 

Oasis C. C. - TEL: (905) 891-7777 

Quiroga afastado 
por um mes 

Um pneumotôrax obrigarâ o argentino a 
repouso prolongado. Delfîm ressentiu-se 

ontem da lesâo durante um jogo-treino corn 
os norte-ameiicanos do Colorado Rapids, 

ganho pelos "leôes” (3-1) 
o Sporting volta a ter mais um 
contratempo na composiçâo do 
eixo central defensivo, depois 
de ter sido diagnosticada uma 
infecçâo pulmonar ao argentino 
Facundo Quiroga, que ira estar 
afastado da équipa de futebol 
durante pelo menos um mês. 
A revelaçâo foi feita pelo 
médico leonino Fernando 
Ferreira, que especificou ter 
sido "diagnosticado um 
pneumotôrax", acrescentando 
que o jogador "deverâ ficar 
internado durante um periodo 
de seis a sete dias", apôs o que 
se seguirâ "uma recuperaçâo de 
très semanas". Quiroga, que 
abandonara o treino de segunda-feira, cerca de 15 minutos apôs 
o inicio da sessâo, aparentemente indisposto, foi submetido a 
diversos exames dentro e fora do clube, que confirmaram a 
infecçâo, ficando desde logo internado. 

141B1 
603Q842 
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Desporto Comunitârio 
-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 fiitebol. As 
inscriçôes terâo lugar 
sàbado, dia 11, no Wallace 
Emerson Conununity 
Centre, no 1260 DufTerin 
St., junto da Galleria Mall, 
em Toronto. 
Para a inscriçâo os 
candidatos deverâo 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 (Jordan 
Carreira, Alexander Del Bono (2) e 
César Silva). 
Silvestre's Marcial Arts conquistou 
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. 

Terminou o Torneio de Ténis de 
Mesa da Casa dos Açores, em 
Toronto, com a seguinte 
classificaçâo: 
lo.-Sporting C.P. de Toronto 
2o.-Vasco da Gama de Hamilton 
3o.-Casa dos Açores de Toronto 
4o.-Clube Português de 
Mississauga. 

O Torneio teve em compita 
equipas "A" e "B" dos clubes acima 
mencionados incluindo a Casa do 
Alentejo, em Toronto. Foram 
entregues os troféus "J.Ferreira 
Accounting" e "J.Pimentel 
Accounting" aos vencedores. 

Resultados e Classiflca^ies 

CONrEBlHClA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 67 84 
OTTAWA 66 79 
MONTREAL 66 66 
BUFFALO 67 64 
BOSTON 66 59 

3'feira 
Florida 2 Washington 4 

Chicago 1 Nashville 3 

Phoenix 0 St Louis 4 

Colorado 8 Calgary 3 

Toronto 2 Edmonton 0 

Detroit 3 Los Angeles 1 ^ 

COHFERiNCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

COLORADO 68 73 
EDMONTON 67 73 
CALGARY 67 69 
VANCOUVER 66 65 

O MILÉNIO 

Festa do Desporto 
Escolar da Madeira 
com equipas do Toronto 

A Secretaria Regional da Educaçâo da RAM, através do Gabinete Coordenador 
do Desporto Escolar, organiza anualmente a FESTA DO DESPORTO 
ESCOLAR e, desta feita, com a participaçâo de estudantes filhos de madeirenses 
que vivem na diaspora, assunto que foi discutido na Reuniâo Permanente das 
Comunidades Madeirenses e, agora, aceite. De Toronto, conseguiu-se uma 
equipa de futebol de 5, uma de basquetebol feminino e, ainda, très jovens que irâo 
ao Lançamento de Peso e, um outro estudante, para participar no Ténis de Mesa. 
Os treinos jâ começaram com a treinadora Carolina Severiano (Basquetebol) e 
Julio Gouveia (Futebol). Estivemos nos treinos das jovens do basquetebol 
(faltaram 2), onde conseguimos a fotografia que aqui deixamos nas paginas de O 
Milénio. Contamos com estes jovens madeirenses para uma boa representaçâo na 
Festa do Desporto Escolar da RAM, social e desportivamente. Os jogos terâo 
lugar de 11 a 15 de Abril de 2000. 

Denver 86^ Indiana 90 

111 

Êmm 

P!ù>enlx 108 Houston 101 

^ Washington 90 Minnesota 86 
, , ÿ Atlanta 82 Chicago 89 

Cleveland 95 Utah 113 
Dallas 86 Seattle 101 

102 Go!d«en State 99 

V D F = 

41 19 
34 25 
33 27 

( 29 31 
28 30 

. 25 35 
23 36 .390 
13 46 2220 
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DESPORTO 27 

Classificaçôes 
EQUIPAS 

mPORTO 
2SP0RTINC 
lÜEXHGA 
4GUIMA8ÂES 

iiMiinwi 
8B0AVISTA 
lillWWBni 
8EST.AMAD0RA 

8»»iin$is 
10ALVERGA 
niBAGA 
12MRENSE 

mSAUlKIROS 
14UNIÂ0UIRIA 
15 RIO ME 
18CAMP0MAI0RENSE 

HSlUflRGUIA 
ISSETliBAl 

V E 

24 18 
24 15 

24 15 
24 13 

24 9 
24 10 

24 9 
24 1 

24 9 
24 8 

24 9 
24 8 

24 1 
24 8 

24 8 
24 8 

24 
24 

9 
I 

S 
4 

9 
5 
î 
II 

12 
8 

3 
8 

5 
8 

} 
8 

9 
4 

2 

2 

4 
I 

î 
9 

« 

8 

8 

10 
13 
10 
12 
10 
II 
12 

M 

41 
40 

U 
31 

21 
23 
31 
21 
21 
20 

29 
23 
20 
23 

25 
21 

54 
52 

50 
43 

35 
35 
34 
32 

12 23 
15 18 

«I 
19 

fl 

24 

24 
21 
21 
24 

25 88 
33 30 
33 21 
48 28 

30 28 
20 28 
35 25 
34 24 
34 20 

38 19 

■Resultados 
(24“ jornada) 

MariOma-Reavista.1-1 
Guimaries-8raga,1-0 
Benfica-GH Vicente. 3-0 
Salgueires - L da Amadera, 1-1 
Setülial-RiaAve.2-0 
Sparting-Alverca.1-1 
Uniieleiria-FG Parta. 0-1 
Santa Glara-Farense. 1-2 
Belenenses - Gamgamaiar. 2-2 

(25“jornada) 

Sporting Braga - Spelling 
FG Parte - V.Guimarâes 
Rie Ave - Belenenses 

Gampomaier. - Uniieleiria 
Gil Vicente - Salgueires 

Alverca - MariHms 
Farense - VitiriaSetdlial 

Beavista - Benfica 
L Amadera • Santa Glara 

Melhoies Marcadores 
2BgMS: . . 

MirielARDEl-FG Perte 

diBPios: 
Eric Games "GADCHOI" - Estrela da Amadera 

«itildS 
NUBO GOMES-Benfica 

ugeips: 
Alberta AGOSTA - Sparting 

RiMibfb 

Idelbrande Dalsote "BRANDAO"-Guimarâes 

IlitdMf 

Mariane TOEOTU - Maritime 

HlMw 
HUGO HEHRIQUE-Rio Ave 

8iMit 

Maniche-BenHca 

GlAYTOH Gniz - Santa Glara 
lucianMABINESGU-Romdnia 
EOMllSON lucena - Guimarâes 

lie/ 
Classificaçôes 
Cl [(Vira 

1AVES 

letiRA-nu 

3ACADÉMICA 

AVARZIM 

SPtNAHEl 

6P.IURPRA 

IVHUieUMAS 

SESPivae 

9 FELCIEIIAS 

lOUfA 

tl CHAVES 

12MAIA 

13 FREAMUNBE 

14 NAVAL 

15IM0R1A1 

16 MRREIRENSE 

nCRVIUUl 

18 ESP9SEH0E 

ERHIRR 

1MICAUENSE 

2PRUENSt 

3 VILA FRANCA 

4MABAUHA 

SSUNTtNia 

tAfiUU 

lUIEHSE 

RFAYRl 

9VIIJUI0VENSE 

10 REIRA 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

48 

4S 

43 

40 

39 

39 

36 

36 

35 

33 

32 

30 

28 

26 

25 

18 

IR 

16 

Resultados (24‘jomada) 

AcaOtMlci - MgriireHit. 3-6 
Espnuda - SRHURR EspInhQ. 2-2 
Viiii Lan» - Caallki, 0-0 

Naval 1* Mala-laça. 1-0 
l■arul-Ralra-Mar.2-2 
Paçai Farraira - Hiaertiva Ans. 3-0 
Raspartlva Chavaa - Ealgaalrai. 0-2 
Mala-FiaaaiPRda. 0-0 ■' 
Varzlm-PaRallal.1-2 

Prexina jornada 
(25* jornada) 

Mln-li* - «ndtiiilca 
BiwOnani . NtMtanCkmi 

FilgiMini - uiitijian 
«MitiHCMllM . Mali 

KC - Vima 
NMIHI . imiiai 

Ffiaiaandt . unirMali 
laaniaiInliiM - PttMhiralra 

SÉRIE AÇORES 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

42 

38 

21 
21 
26 

24 

26 

18 

11 
1 

APURAMENTODEGAMPEAO 

l*Valta 

Pfemada 12/3/2000 

Same Anténia - Vila Franca 
Praianse-Micaalense 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$iftcaçô€$ (Zona Norfc) Cia«iUica(d€$ (Zoaa Ceolro) 
CL EQUIPA 

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

J P Resultados 
Sandinenses • Lourosa, 1-0 
Lixa ■ Sp. Braga "B". 1-0 

19 44 Infesta • Vizela, 5-2 
19 33 Vianense - Ermesinde. 1-1 
19 33 Joane - Famalicào, 2-2 
19 31 Canelas - FC Porto "B“. 2-1 
19 30 Trofense - Vilanovense, 1-1 
19 27 Fafe - Caçadores Taipas, 2-2 
19 27 Leixôes - Marco. 1-2 
19 26 . 
19 25 20* jornada 
19 25 Sp. Braga "B" 
19 23 Vizela 
18 22 Ermesinde 
19 21 Famalicào 
19 19 FC Porto "B" 
19 19 Vilanovense 
18 19 Caçadores Taipas 
19 18 Marco 
19 16 Leixôes 

Lourosa 
Lixa 
Infesta 
Vianense 
Joane 
Canelas 
Trofense 
Fafe 
Sandinenses 

CLKQUIPA 

1 OVARENSE 
2 SANJÛANENSE 
3 SP.POMBAL 
4ACAD.VISEU 
5 0L1VEIRENSE 
6 TORRES NOVAS 
7 FEIRENSE 
8 VILAFRANQÜENSE 
9 OLfV BAIRRO 
10CALDAS 
11 ARRIFANENSE 
12 MARINHENSE 
13 CAMARATE 
J4 PENICHE 
tS LOUR1NHANENSE 
16TORRFFNSE 
17ÂGUEOA 
18 BFNEDITENSE 
19GÜARDA 
20CUCUJÂÊS 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

23 
23 
v^3 
23 
23 
23 
23 
23 
21 
23 
23 

23 

$Û 
40 
40 i 
30 
37 
35 
*14 
34 
34 
33 
30 
30 
28 
27 
26 
4.6 
23 
23 
23 
21 

RetwHados 
Çefronsa Benedttense, 3>0 
Âguias Camarate > Sanjoar^nsn 3-0 

sü Vllafràrtc^iôfisé - Martnhenee. 4-0 --v-f 
Acâd- Vfseu * Guardai 2-0 
Mxmnrtartense - Arrtfanense, 2-0 
Agueda - Torreense, 34) 
Ovarense - Pentche» 6*0 
Sp. Pombal - Torres Novas. 1-0 
Olivekâ Bafrro - Cuou}âes, 2-1 

: Caidas * Olh/pirensâ, 3-1 

24* jornada 

S^joanëh^.:; 

^S-ic-l'iiiArràaneoseÿ: 
Torreense 

Pentefie 
Torres Novas 

<:Gucujâes 

Cla$$Uicaçd€$(Zona$ul) 
CL EQUIPA J 

Catdas 

Boneditonse 
A^ias Camarate 
V^franr^uense 
Acad Vfseu 
Lourtnhaneose 
Agueda 

: Ovarense 
Sp Pombâl 
OHveIra Bairro 
Feirense 

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

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

51 
46 
43 
42 
39 
38 
36 
35 
32 
31 
29 
29 
28 
27 
27 
27 
18 
17 
15 
14 

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

24* jornada 

Amora 
Lusitânia 

Alcochetense 
Ribeira Brava 

Uniâo Madeira 
Oriental 

Câmara Lobos 
Benfica "B" 

Operârio 
Juventude 

Estoril 
Barreirense 
Camacha 
Maritime "B" 
Sesimbra 
Nacional 
Olhanense 
Machico 
Louletano 
Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SERZEDELO 
4 SÂO MARTINHO 
5 VILAVERDENSE 
6 RIBEIRÀO 
7 LIMIANOS 
8 MACEDO CAV. 
9 MERELINENSE 
10 AM ARES 
11 MARIA FONTE 
12CABECEIRENSE 
13 VIEIRA 
14 VALENCIANO 
15 JUV.RONFE 
16ÂGUIA§ GRAÇA 
17 MONÇAO 
18 MONTALEGRE 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
22 
21 

44 
41 
39 
36 
35 
34 
33 
31 
30 
30 
27 
26 
24 
23 
22 
22 
20 
20 

Série B 
CL EQUIPA 

I GÛNDOMAR 
2LOUSADA 
3 PAREDES 
4 DHAuÔES SAN 
5 VILA REAL 
e FIAES 
7 P60ROUÇOS 
8 PftÜBRAS 
9 LAMEGO 
lORlOTlNTO 
II TMONCORVO 
12 AMARANTE 
13fSMORIZ 
UAVIffTES 
15RÉGUA 
16VALQNGUENSE 
17L08A0 
18CASTMAIA 

22 
22 
22 

22 
22 
22 

;;::22'-.'; 
22 

■m-- 
22 
22 
22 
22 
22 
«’? 
22 

mm 

52 
4h 
45 
42 

33 
132;: 

32 
30 

2B : 
28 
28 
23 
19 i 

:;;i8ï': 
WU 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 U.COIMBRA 
2 SÂO ROQUE 
3 SÂO JOÀO VER 
4 ESTARREJA 
5 AVANÇA 
6 OL.HOSPITAL 
7 SOURENSE 
8 MIRANDENSE 
9 VALECAMBRENSE 
10 MANGUALDE 
11 CESARENSE 
12 F.ALGÔDRES 
13ANADIA 
14 0L1V.FRADES 
15TOURIZENSE 
16 MEALHADA 
17 MILEU 
18 VOUZELENSES 

21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

41 
40 
39 
39 
36 
34 
31 
30 
30 
30 
29 
26 
26 
25 
24 
24 
20 
16 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FÂTffc^A 
2 ALCAiNS 
3 BENFICA CB 
4 PORTOMOSENSE 
5 E.PORTALEGRE 
6 FAZENDENSE 

. 7: FEj^ROVIÂR«DS 
8 Ü.TOMAR 
9 U.SANTARÉM 
10CORÜCHENSE 

lu CARANGÜËJEIRA 
12VITSERNACHE 
ISBiDOEtRENSE 
14ALCANENENSE 
15IDANHENSE 
16 RIACHENSE 
17AVISENSES 
18PONTERROLENSE 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

::i22'': 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

51 
44 
41 
41 
40 
37 
35 
32 
10 
?7 
27 
27 
24 
22 
20 
17 
15 
15 

Série E 
CL EQUIPA 

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

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

54 
45 
35 
34 
34 
33 
32 
31 
29 
28 
27 
27 
26 
24 
22 
21 
18 
18 

SértcF 
CL EQUIPA 

1 LUS.ÉVORA 
2 DESRBEJA 
3 PES.CAPARICA 

;.4SEIXAL 
5 ESTRELA VN 
6 R1NHALNOVENS 
7 VASCO GAMA 
8 QUARTEIRENSE 
9 PALMELENSE 
10OURIQUE 

;i1 ALMADA 
12ALMANSILENSE 
13UMONTEMOR 
14 ESP.LAGOS 
15 LUStTVRSA 
16PORTEL 
17UGOA 
18AUUSTREt 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

46 
44 

11 
11 
11 

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

Vila Rea‘ Sp Lamogo 4-0 
Castelo da Maia - Lobâo, 2-t 
Sâhdlaertses - Pedtouços. 0-0 
Torre de Moncorvo - Rio Tinto, 2-0 
Gondomar - Paredps 1-0 
Esmortz • Avinies 3-1 
iousada - Podras Rubras, 2-1 
Vaionguense - Fifies 0-1 
Régua - Amarante, 2-2 

Mealhada - Cesarense, 1-1 
Estarreja - Oliveira de Frades, 2-0 
Fornos AlgMres - Anadla, 2-4 
Avança • Oliveira do Hospital, 0-0 
Tourizense - Valecambrense, 4-3 
Mirandense - Uniâo de Coimbra 
Sâo Roque - Mileu, 3-2 
Vouzeleneses - Sâo Joâo Ver, 1-1 
Mangualde - Sourense. 0-0 

Avlsenses * Caranguejeira. 0-2 ' : 
Uniâo de Santarém n Idanhense. 5-2 
Poftomosense - Aicains, 1 -1 

: Aic^nen&e - Porto rolcrsc 9-1 
Unào de Tomar • Estroia 1-2 
FerrovdTio^ - Bidoeirense 3-0 
Boni Cast Branco • V. Scrnacho. 1-1 
Fâtima - Cofuchense 2-i 
Fazendense - Riachense. 0-0 

Real - Futebol Benfica. 4-0 
1'’ de Maio - Sacavenense, 0-0 
Olivais e Moscavide - Cacém, 6-0 
Samora Correia - Sintrense, 2-2 
Pontassolense - Vialonga, 1-1 
Sâo Vicente - Portosantense, 1-0 
Fanhôes ■ Mafra, 3-1 
Loures - Atlético, 1-3 
O Elvas - Casa Pia, 0-2 

: Palme)oise * Lusitana de évora. 2-0 - 
Aimada - Vasco da Gama, 1^1 
Aimansilense - Ourique, 0-4 
U. de Mqntemop * Lusitano VRSA^ 2-t 
Espe, L^os - E Vendas Novas, 0-1 
Lagoa - Quartelrense, 3-0 
Aijustreleiisc - Pesrndorcs 0-3 
Pmhainovense - Seixal, 1-0 
Porte! - Desp. Beja. 0-2 
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O MILÉNIO 

A "maré-azur ataca de nava 
Pois é, as esperanças duraram pouco. Quando 
todos contâvamos coin um certo equilibrio no topo 
da tabela, eis que, os "fidalgos arruinados" -Benfica 
e Sporting-, começaram logo a meter âgua por 
todos os lados... Ainda lhes falta "qualquer coisa" 
para ombrearem corn os "dragées". Embora jâ se 
vislumbre um certo aproximar. 
Mesmo corn as dificuldades conhecidas, o F.C. do 
Porto conseguiu os très pontos da ordem em Leiria 
e, O Benfica, apôs a "barracada" da Amadora, deu 
um ar de graça ao vencer na Luz o Gil Vicente, por 
3-0. 
O Sporting, inesperadamente, voltou a perder 
pontos em casa, empâte (1-1) corn o Alverca, e ficou 

a 2 pontos do F.C. do Porto. Mais supreendente 
ainda foi a vitôria alcançada pelo Farense no 
Estâdio de Ponta Delgada, "roubando" très pontos 
preciosos ao necessitado Santa Clara que, agora, 
ficou mais aflito que nunca. 
Valha-nos que os açorianos sâo daqueles que 
acreditam até ao fim. 
Santa Clara e V. de Setübal, estâo no fim da tabela, 
separados por 1 ponto, e seguem-nos, Uniâo de 
Leiria e Campomaiorense que, embora devagar, la 
vào subindo... 
A Jornada 25, nào vai ser "pêra doce" para 
ninguém. Vejamos: 
Sexta-feira, dia 10, Sporting de Braga - Sporting, as 

4pm, com transmissâo televisiva no SporTV. 
Sabado, dia 11, na RTPi, podem ver o FC Porto - 
Guimarâes, as 13:00 boras. 
No domingo, dia 12, com inicio às 11:00am, Rio 
Ave - Belenenses; Campomaiorense - U. Leiria; Gil 
Vicente - Salgueiros; Alverca - Maritimo; Farense - 
V. Setübal e, às 4pm, Boavista - Benfica, com 
transmissâo no SporTV. 
Segunda-feira, dia 13, às 15:30 boras, o Estrela da 
Amadora - Santa Clara, com transmissâo no 
SporTV. 

Qual o jogo em que é mais fâcil arriscar uma 
previsâo? 

Naclonal di serta- 
Sdaiiing i@pi 

o Maratona e o Sporting dominaram por completo 
o campeonato nacional de corta-mato, realizado em 
Vilamoura, onde o Sporting de Braga perdeu o titulo 
feminino e cuja novidade foi a introduçâo da 
variante curta. 
A supremacia do Maratona foi total e évidente no 
corta-mato longo, masculino e feminino, enquanto o 
Sporting ganbou a aposta no curto, uma variante 
introduzida "à experiência", mas sem bons 
resultados, jâ que resultou numa évidente falta de 
competitividade, pelo menos em termos colectivos. 
As duas competiçôes acabaram por ser bi-partidas 
entre os atletas "laranjas" e os "leôes", que 
dominaram por completo os pôdios, corn apenas 
algumas surpresas individuals, como é o caso da 
campeâ nacional de crosse curto, Anâlia Rosa. Rui 
Silva, do Sporting, confirmou o seu bom momento 
de forma e sagrou-se campeâo nacional da variante 
curta, depuis de um intéressante "despique" corn o 

seu companbeiro de clube Luis Feiteira e Alberto 
Cbaiça, da Conforlimpa. Em femininos, Inès 
Monteiro andou sempre no destacado grupo da 
frente, Juntamente corn Anâlia Rosa e Ana Dias e a 
canadiana Leab Pells, mas na parte final nâo reagiu 
ao ataque da atleta do Pasteleira, de 24 anos, e antiga 
campeâ nacional de juniores, e mostrou-se 
desiludida corn o segundo lugar, jâ que era a 
principal favorita. Na distância longa feminina. 
Caria Sacramento demonstrou que a sua aposta este 
ano na época de Inverno foi o crosse e a preparaçâo 
jâ estâ a dar o sens frutos, vencendo o nacional e o 
crosse internacional de Oeiras e sendo segunda na 
Taça dos Clubes campeôes europeus. 
O "trio" da frente foi praticamente toda a corrida 
formado por Caria Sacramento, Helena Sampaio e 
Marina Bastos. Em masculinos, Domingos Castro e 
Eduardo Henriques foram os "reis" do crosse, corn o 
"veterano mano Castro" a oferecer o titulo ao seu 
companbeiro de équipa, que assim culminou da 
melhor forma a temporada de Inverno, depuis de se 
ter sagrado vice-campeâo europeu em Velenje. Os 
12,3 quilômetros terminaram corn um "pelotâo" de 
seis atletas do Maratona na frente, équipa que 
dominou a prova, nunca dando espaço aos 
adversârios, nomeadamente da Terbel. A 
supremacia do Maratona foi incontestâvel do 
principio ao fim da corrida, devido à falta de 
competitividade, muito por culpa da variante curta e 
da ausência do Sporting. Eduardo Henriques, 
Domingos Castro, Paulo Guerra (campeâo em 1999), 
Alfredo Brâs, Antonio Pinto e Joâo Junqueira 
formaram a "onda laranja", somando apenas 10 
pontos, contra 55 da Terbel, cujo primeiro atleta foi 
Rui Borges, no nono lugar. Apesar de estarem a 

preparar as "maratonas de Abril", o grande objective 
para os Jogos Olimpicos de Sidnei'2000, Antonio 
Pinto, Domingos Castro e Paulo Guerra 
confirmaram estar num bom momento de forma, 
abrindo boas perspectivas para o mundial, que se 
realiza no mesmo circuito nos dias 18 e 19. A aposta 
do Sporting de Braga, campeâo em 1999, nas duas 
distancias resultou mal e o clube orientado por 
Sameiro Araüjo acabou por perder o titulo e a 
possibilidade de disputar a prôxima Taça dos Clubes 
Campeôes europeus de Crosse. Olga Macbado, no 
11° lugar, foi a melbor bracarense no crosse curto, 
enquanto no longo Rosa Oliveira surpreendeu e 
terminou na quarta posiçâo. A realizaçâo do 
nacional em duas distancias foi uma experiência 
pouco apreciada por atletas e treinadores, pelo que 
deverâ ser abandonada na prôxima ediçâo ou 
equacionar-se a possibilidade de se realizarem em 
dois fins-de-semana 


