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Em perspectiva uma nova sede-social 
Estivemos na festa de homenagem aos hoquistas do First 
Portuguese, urn grupo de jovens Luso-Canadianos e 
Canadianos que, desde o inicio, tiveram um comportamento 
digno de registo nos Torneios disputados no Canada e, 
também em Portugal, no ultimo Verao, onde obtiveram 
grande sucesso no Torneio Internacional de Viseu, ganhando 
a Taça em disputa. O First Portuguese esteve em Portugal por 
iniciativa do Embaixador do Canada em Fisboa, Robert 
Vanderloo. 
A festa de homenagem teve lugar no Dundas Banquet Place, 
em dia de frio como convinha para hoquistas sobre o gelo, 
mas nada agradavel para quern... joga por fora! 

^Pâgina 4 

Toni rondo 
José Mourinho 
no Bonfica 

José Mourinho 
abandonou o 
comaxido técnico do 
Benfica na terça- 
feira, abrindo vaga 
para Toni, o 
"treinador do 
présidente". O ültimo 
técnico campeâo pelo 
clube terà como 
adjunto o antigo 
jogador Veloso, que 
orientava o Atlético, 
da 2^ Divisâo B. 
ÿ Pâgina 25 

Uma imagem de Cuba em Toronto 
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TRÂNSIT0? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
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dû&ma 
sem vértebras 

Vou voltar ao caso "Gore-Bush", embora esteja a 
escrever dois dias antes da saida de O Milénio, 
e, provavelmete, na quinta-feira dia 7, jâ os factos 
estejam consumados. 
Nào importa, porque o que quero dizer, nada 
tem a ver com o vencedor da corrida à Casa 
Branca mas, sim, corn a embrulhada causada 
pela situaçào de empâte (?) técnico entre os dois 
candidates e o "desempate" frustrante do Estado 

da Florida. Sempre pensei que a Justiça fizesse 
parte do sistema Judicial e Politico dos EUA 
mas, como em todo o mundo, o que conta sâo as 
Leis e os Regulamentos à moda dos interesses de 
cada parte. Se um Tribunal diz: Reconta!, um 
outro diz, imediatamente: Nâo reconta! E neste 
conta e reconta, nào conta, o tempo passa e os 
EUA, os "donos" da ciência e da tecnologia, 
ficam mais de um mês sem saber quai o 
Présidente que lhes vai tocar pela porta... 
Estâo todos emBUSHados! 
Claro, vem sempre a terreiro alguém a 
proclamar que os EUA sào a imagem da 
democracia, por isso, a diferença... 
Pois, pois, jâ dizia em tempos, o Raül Solnado, 
nos sens impagâveis diâlogos ao telefone corn 

alguém tâo inteligente como ele. Sim, tudo o que 
o Raûl Solnado disse e gravou, foi inteligente. 
Agora, depois de toda esta "embrulhada" da 
Florida e corn os votos divididos a 50%, 100 
milhôes de aimas sâo a favor de um e outros 
tantes contra, na minha opiniâo pessoal, até o 
vencedor da Casa Branca, serâ um... derrotado! 
Que rica prenda de Natal para os EUA! 
Quatro anos corn um derrotado? 
Serâ que o mundo vai ganhar alguma coisa corn 
isto? 
Talvez "entretidos" corn os problemas internos 
deixem em paz o resto do mundo... 
Muito deve rir o casai Clinton. Ele sai em beleza, 
ela entra em grande. 
EmBUSHem! 

JMC 
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corn os leitores 

Candidates à Universidade de 
York e à Seneca College, , 

Olà, amigos! 
Jà estamos de novo no NATAL! 
Como o tempo passa sem 
darmos por isso... 

Preparem-se para nos visitarem na 
CmV, ok? 
Dia 12 de Dezembro, encontro de 
convivio natalicio na CIRV corn os 
ouvintes e artistas. 
No dia imediato, dia 13, encontro corn 
os nossos amigos anunciantes e 
politicos. Dois dias de sâ camaradagem 
corn aqueles que nos fazem companhia 
todos os dias! Como sempre, bavera 
comes-e-bebes. Nâo faltem! 

De 8 de Dezembro em diante, a Associaçâo 
Virgem de Fâtima (Cavaleiros da Virgem), tem ao 
dispôr do publico na sua sede em Scarborough, 
um maravilhoso presépio corn luz e som em que, 
ao longo de 30 minutes, é narrado o primeiro 
Natal da histôria. 
O presépio, obra de um grupo de rapazes da 
Associaçâo, procura reconstruir o ambiente de 
Belém e redondezas, incluindo um firmamento 
corn estrelas, a caravana dos Reis Magos, 
montanhas, uma cascata, campos de pastores, a 
Anunciaçào e a gruta do nascimento. A entrada é 
gratuita. Todos os dias poderâo apreciar este 
presépio, entre as 17h00 e as 22h00, no 98 
Fairglen Ave., em Scarborough (Victoria Park). 
Info: (416) 498-4521. 

Os alunos de português da Archbishop Romero 
Catholic Secondary School, vào apresentar uma 
peça de Teatro, no dia 9 de Fevereiro de 2001. 

Os jovens estudantes precisam 
de patrocinadores, por troca com 
bilhetes e publicidade. 
Quern os pode ajudar que entre 
em contacte com Sra. Neves- 
Polonio, pelo telefone: 
(416) 393-5555. 
Ou, a Sonia, Jenny, Nuno, pelo 
E-mail: 
portugueseclub@hotmail.com 
Nâo hesitem, ajudem os 
estudantes da Romero Catholic 
School. 

poderâo habilitar-se a uma Boisa de Estudo, por 
um periodo de très anos. 
As inscriçôes estarâo abertas até 19 de Janeiro de 
2001. Informaçôes no Portuguese-Canadian 
Coalition for a Better Education, Working Women 
or PIN, ou podem informar-se no Conselheiro 
Escolar da sua propria escola secundaria. 
Contactem Carol Lynn Wallace, pelo telefone: 
(416) 736-2100, ext. 55435. 

No dia 11 de Dezembro, pelas 17h30, o Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, inaugura 
uma exposiçào de Cartazes de EÇA DE 
QUEIROS, na Galeria Almada Negreiros. 
Esta exposiçào tem o apoio do Institute Camôes e 
dos Leitorados das Universidades de Toronto e de 
York. 
Esta exposiçào estarâ patente ao püblico até 11 de 
Janeiro de 2001. Nâo faltem. 

Sâbado, dia 9, haverâ uma Matança de Porco à 
moda dos Açores, na Casa dos Açores de Toronto. 
Jantar corn os sabores dos torresmos, morcelas, 
chouriços e outras variedades das "chefas" de 
cozinha da Casa. Ainda, müsica para dançar e 
moer gorduras... 
(416) 603-2900. 

Relembrando o convivio de Natal da CIRV-fm, 
nos dias 12 e 13 de Dezembro, desejamos-vos as 
maiores felicidades. 
Até à prôxima ediçào. 

JMC 
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Pequenas histôrias de grande 

Orlando, Filoména CeUade, os 

eompadres Zita e Ôscar Pmka 
e O filhojosé Antonio. 

O personagem de hoje é de boa nota. Foi o primeiro 
a tocar acordeâo e viola na comunidade portuguesa 
do Canada. Notas que foram bem notadas e 
apreciadas nesses velhos e dificeis tempos... 
Orlando dos Reis Ferreira nasceu no Sitio do Ilhéu, 
Câmara de Lobos, Ilha da Madeira, em 1 de Junho 
de 1929. Desde cedo dedicou-se à venda de peixe na 
Praça de Câmara de Lobos, corn o pai e irmàos. Foi 
jogador de futebol do Club Sports Madeira, 
goleador, que mereceu uma quadra, famosa na 
época: Este é o novo jogador / De futuro promissor / 
Entre os 11 jogadores / Da vila dos Pescadores. 
Jogou no Club Sports da Madeira até 1953, altura 
em que emigrou para o Canada. Conta corn graça 
que foi o primeiro jogador português a actuar no 
Canada, no White Eagles, tendo ganho mais num 
jogo ($75. dôlares), do que numa época inteira na 
Madeira, onde recebia 20 escudos por jogo... 
Orlando dos Reis Ferreira, oriundo de uma familia 
de müsicos, foi também o primeiro português a 
tocar acordeâo e viola no Canada. Tocava para 
animar as hostes no Bellwoods Park, quando os 
poucos portugueses se juntavam para matar 
saudades. Nessa altura também apareceu a tocar 
rajâo o José Mourinho (jâ falecido). Por volta de 
1957, quando chegou o Mariano Rego, fizeram 
parelha, para acompanhamento de fadistas. 
Mariano Rego à guitarra portuguesa e Orlando à 
viola e, por vezes, ao acordeâo, acompanhavam os 
artistas, tais como Joâo Nunes, Rui de Mascarenhas 
e Maria de Lourdes Resende. Corn a Maria de 
Lourdes Resende fizeram uma digressào por 
Ottawa, Montreal, Galt, London, Hamilton e 
Newark (USA). Em 1964, Mariano e Orlando, 
formaram o primeiro conjunto musical, corn Félix 
Trindade e Carlos Pombo. Corn a saida do Pombo, 
entrou o Augusto Santos. 
Em 1966, Orlando Ferreira 
deixou o conjunto passando 
apenas a tocar por brincadeira 
entre amigos, nos casamento e 
baptizados, corn o Abel da 
Nazaré, Mourinho e o Manolo, o 
Espanhol. Em 1956, 
continentals, ' açorianos e 
madeirenses, resolveram formar 
um clube. Os açorianos queriam 
que fosse o Lusitânia, 
madeirenses o Maritimo, 
continentals o Benfica 

Mantmo rtgo, 
Joâo Nunes t 

(Manda Ferreira. 

OS 

ou 

Sporting...? Depois de grandes discussôes, 
continentals e madeirenses, acordaram 
formar o First Portuguese. Assim, em 1956, 
o Orlando Ferreira começou a jogar futebol 
no First Portuguese. Foi sôcio fundador e 
atleta. 
A alcunha familiar, é: "Estragado". A 
explicaçâo foi a seguinte. O pai de Orlando 
Ferreira, de seu nome Francisco Ferreira, era 
um homem valente que saia de casa 
arranjadinho e chegava...estragado! A avô do 
Orlando, repetia: Es um estragado! 
Por essa altura, havia um madeirense 
regressado do Brasil, com boa condiçâo 
financeira, que tinha o mesmo nome de 
Francisco Ferreira. Para evitar equivocos nos 
serviços de impostos, um passou a ser 
conhecido por "Francisco Ferreira -o 
brasileiro" e o outro "Francisco Ferreira -o 
estragado'. Assim, toda a familia passou a ser 
conhecida por "Estragado"... 
Mas, a vida por câ nâo foi apenas mùsica e 
futebol. Orlando dos Reis Ferreira, que 
casara pouco antes de embarcar para o 
Canadâ, corn a sua conterrânea Filoména 
Celeste Sousa Ferreira, na Igreja de Câmara 
de Lobos, no dia 30 de Abril de 1953, 
começou a trabalhar em Milton, numa 
quinta de cogumelos (Glenspay) e, pouco depois, 
numa quinta onde tratava de vacas e porcos. 
Saltou de seguida para Toronto onde, corn o primo 
Joâo Pestana, passou para a construçào. O Orlando 
nas obras do "subway" da Dundas, e o primo, no 
"subway" da Queen. Ambos usavam o tradicional 
crucifixo ao peito e, o capataz canadiano, entendeu 
tirâ-los. Claro, como nâo permitiram, foram 

despedidos! Dai, foram para o 
Restaurante "Bussels", por 3 
meses. Para ajudar os outros que 
nâo tinham trabalho, 
"roubavam" galinhas que traziam 
nos bolsos do sobretudo. O 
Chefe do Restaurante tinha por 
costume vociferar corn os 
trabalhadores e puxâ-los corn 
violência por um braço. A 
segunda vez, o Chefe foi pelos 
ares (ficou estragado!) e o 
Orlando... para a rua! 
No dia 19 de Março de 1956, 
chegou a Toronto a mulher 
Filoména Celeste Ferreira. Ao 
casai nasceram em Toronto, 6 

filhos: Orlando José Ferreira; Filoména Maria; 
Dolores Olina; Angela David; Lùcia Ferreira e 
Luis Ferreira. Este ultimo, o benjamim da 
familia, morreu aos 31 anos, quando 
mergulhava em Muskoka, em 1998. 
A màe, Filoména Celeste Ferreira, faleceu no 
dia 26 de Julho de 1976. Orlando dos Reis 
Ferreira, casou pela segunda vez, corn Maria 
Eugénia Faria Ferreira, de Câmara de Lobos, 
no dia 30 de Junho, na Igreja de St. Lawrence, 
em Scarborough, cidade onde residem. 
Entretanto, a vida de trabalho continuava. Em 
Sarnia, breves dias na construçào de tùneis e, 
de seguida, em Mountbridge - London, na 
apanha do Tabaco. Voltou para Toronto para a 
Ontario Seeds, fâbrica de sementes, onde 
trabalhou corn o José de Freitas, o Sabino 
Gonçalves, Juvenal de Freitas, Juvenal Gomes, 
Manuel Gomes, etc... 
Na fâbrica de sementes sofreu um acidente que 
o forçou a uma operaçào. Depois de 

recuperado, disseram-lhe que nâo tinham trabalho 
para ele... 
Conformado, foi trabalhar para a fâbrica de bonecas 
"Honfield Bros", corn o Antonio Santos, o Ponta 
Delgada, até 1960. 
Depois passou para a fâbrica de carne de porco 
Presswood Bros que, dois anos depois, foi vendida à 
Swift. Orlando Ferreira, esteve nesta companhia 
mais de 30 anos. Saiu corn reforma antecipada e 
WCB, apôs duas operaçôes dificeis, por acidentes no 
trabalho. Desde 1986 que nâo trabalha. 
Em 1963, os madeirenses juntaram-se na Quinta do 
Carlos da Atouguia, e em comunhâo de ideias e 
interesses, formara a Comissào que conseguiu 
dinheiro para a compra do Madeira Park, ainda 
hoje, o orgulho dos pioneiros madeirenses e seus 
descendentes. Depois da compra do Madeira Park, 
os fundadores criaram o Canadian Madeira Club, 

Os 4 irmàos: Angelo (chegou em I960); Joâo Ferreira (1956); 
Orlando Ferreira (que chamou todos os irmàos) e Francisco 

Ferreira Marques (1959). Uma familia de müsicos. 

cuja primeira sede, foi na Adelaide Street, num dos 
salôes da Igreja de Santa Maria. 
Orlando dos Reis Ferreira orgulha-se de ter sido o 
primeiro em algumas coisas importantes da 
comunidade portuguesa. Orgulha-se ainda mais da 
sua numerosa familia. Sào tantos que, por vezes, nâo 
conhece alguns. Um dos netos joga futebol e, duas 
netas, tocam piano e trompeté! 
Ele nâo os conhece a todos mas, o importante, é que 
todos o conhecem e estimam. 

JMC 
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Em perspecOva uma nova sede-sociai 
Em Portugal, no Torneio Internacional de Viseu, 
que tivemos oportunidade de assistir, conversâmes 
na altura com os dirigentes que acompanharam a 
equipa, Peter Ferreira, Mario Corte Real e Dr. 
Tomas Ferreira, que nos deram conta da satisfaçào 
pessoal pelos feitos vitoriosos dos hoquistas. Agora, 
nesta homenagem, aproveitamos para saber mais 
pormenores da vida do clube e da secçâo 
desportiva, liderados por Peter Ferreira e Manuel 
Marques, respectivamente. 
-O First Portuguese esta a atravessar um periodo 

negative mas esta a superar os problemas, com 
calma, sem loucuras.-Respondeu o présidente Peter 
Ferreira.- Estâmes a "arrumar a casa" e, se Deus 
quiser, vamos para uma outra sede para podermos 
oferecer melhores condiçôes aos socios e gerir o 
Clube de outra forma. 
Esta homenagem que estâmes a fazer aos hoquistas 
da equipa de Hoquei no Gelo é justa pelo bom 
nome que têm dado ao clube e pelas alegrias que 
nos têm proporcionado. Nâo estâo câ todos por 
varias razôes, mas nos estâmes com todos nesta 

homenagem! 
Por sua vez. Manuel Marques, de hâ 
muito ligado ao First Portuguese, 
particularmente na secçâo de teatro e 
variedades, sobre a secçâo que dirige, 
disse: 
-Bom, estou na secçâo desportiva para 
ajudar a recuperar o First Portuguese, 
para ver se ele volta ao que jâ foi... E 
precise fazer corn que os velhos sôcios 
e amigos do clube venham à sede e, 
para isso, vamos mudar para um novo 
lugar. E precise criar interesses de 
modo a que venham ao clube, se 
divirtam, e voltem a ter orgulho no 

nosso primeiro clube, que nâo é desta ou daquela 
regiâo mas sim de todos os portugueses. Vamos ver 
se conseguimos pôr fado uma vez por mês, sessôes 
de poesia, etc... Queremos realizar dinheiro para 
devolver o que o clube deve a vârios sôcios e amigos 
que se responsabilizaram por certas dividas do 
clube, corn dinheiro, ou corn assinaturas no Banco. 
Vamos fazer o possivel por cumprir. Mas contâmes 
corn todos, todos têm de voltar ao clube, para bem 
de todos. De outra maneira é dificil! 
Ambos os dirigentes desejaram BOM NATAL a 
todas as famllias portuguesas e vincaram as suas 
intençôes em melhorar o First Portuguese em todos 
os seus aspectos e sectores. 
O ambiente de festa foi ôptimo, pouca gente, mas 
boa gente, na homenagem justa à rapaziada do 
Hoquei no Gelo do First Portuguese. Um abraço de 
parabéns e o desejo de que consigam atingir a meta 
que assumiram à partida e mantêm neste 
momento. 
Felicidades e boas festas. 

JMC 
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Gore pede ao Supremo da Florida quo auule cortificaç 
Os advogados de Al Gore pediram ao 
Supremo Tribunal da Florida que 
invalide a certificaçâo do republicano 
George W.Bush como vencedor das 
eleiçôes nesse Estado, que lhe 
asseguraria a presidência dos Estados 
Unidos. A equipa legal de Al Gore 
apresentou ao Supremo da Florida a 
argumentaçâo escrita contra a decisâo 
do juiz estatal Sanders Sauls, que 
segunda-feira rejeitou a impugnaçâo 
democrata do resultados das eleiçôes 
do passado dia 07 de Novembre na 
Florida. "Esta impugnaçâo das 
eleiçôes é o mécanisme adequado 
para determinar se as eleiçôes 

estaduais certificarâo o candidate 
errado como vencedor das eleiçôes", 
indicam os advogados de Gore na sua 
argumentaçâo, de 50 paginas. 
Enquanto isto, a defesa legal de Bush 
manteve na sua argumentaçâo escrita 
que o juiz Sauls tomou uma decisâo 
"corn muito cuidado e muito razoâvel" 
ao negar-se a permitir uma 
recontagem manual de 14.000 votes 
anulados. 
Os advogados de Bush, além disse, 
exortaram o Supremo da Florida a 
decidir primeiro o caso que lhes 
devolveu segunda-feira o Supremo 
Federal dos Estados Unidos sobre a 

constitucionalidade das contagens 
manuais nos condados de Broward, 
Miami-Dade e Palm Beach, pois essa 
decisâo pode tornar desnecessârio 
examinar o outre. 
Os democratas querem invalidar a 
certificaçâo oficial dos resultados da 
Florida, que reconhecem a Bush uma 
vantagem de 537 votes, até se 
contarem os citados 14.000. Ao 
mesmo tempo, dois juizes do condado 
de Leon, em Talhasseee, começaram 
ontem audiências sobre os pedidos de 
anulaçâo de cerca de 25.000 votes nos 
condados de Seminole e Martin, 
predominantemente republicanos. 

FARTO DE SER MAI SERVIDO 
PEIA SUA COMPANHIA DE SATtlITESp 
^ Nos podemos ajuda-lo com bom serviço 

► Basta telefonar-nos! 

20 anos de experiência 
► Honestos ► Sempre prontos 

Nâo prometemos, CUMPRIMOS!M 

Satellite Solutions Inc. 

Àcadia Travel Agency 
850 COLLEGE STREET, EM TORONTO 

Venha conhecer connosco 
as belezas do Brasil 
Rio e Sul do Brasil em 3 de Fevereiro 

Rio e Nordeste Brasileiro em SB de Fevereiro 

A' Tel: 4^B-S37-S643 
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Nancy Costa e Zé da Vesga 
Par vencedor do festival da Cançâo-2000 

O Festival da Cançâo CIRV-2000 jâ lâ 
vai mas, como é natural, ninguém o 
esqueceu. Principalmente os 
vencedores. Tony Gouveia e 
Katherine Marie (3o. lugar); Rui 
Balsemâo Silva e Michelle Cabrai (2o. 
lugar); Nancy Costa e Zé da Vesga 
(lo. lugar). 
Nâo conseguimos, por varias razôes, 
falar corn todos mas, dialogamos corn 
os possiveis e, nos ültimos dias, corn o 
par vencedor, Nancy Costa e Zé da 
Vesga. 

M - Nancy, certamente que estas feliz? 
N - Corn certeza que sim... 
M - Foi difîcil lidar corn o Zé da Vesga 

para o festival da cançâo? 
N - Nâo. O Zé da Vesga tem a sua 
maneira de ser, gosta que a pessoa 
faça o melhor possivel e é exigente de 
uma maneira meiga para atingir o 
sucesso. 
M - Pessoalmente, gostaste da cançâo? 
N - Adorei, tanto a mùsica, como a 
letra (poema) me encantaram. A 
cançâo nâo sô tocou o coraçâo das 
pessoas que a escutaram, como me 
enchntou a mim logo ao primeiro 
contacto que tive corn ela. 
M - Como viste o resto do festival? 

N - Adorei. Creio que temos muitos 
talentos a surgir nestes festivals. Foi o 
primeiro no quai participe!, mas estou 
contente e acho que foi um sucesso. 
Espero ter a oportunidade de poder 
participar noutros anos. 
M - Zé, a tua opiniâo sobre a Nancy? 
Z.V - Uma menina que chegou, viu e 
venceu. Apesar de nâo ser uma 
"miùda" vista nos meandros das 
cantigas. Fica-se corn a sensaçâo que 
ela gosta imenso de cantar. Alias, ela 
também trabalha para a correcçâo da 
sua prôpria voz e estou convencido 
que se quiser, é uma jovem que vai 
longe. 
M - Como tens uma grande 
experiência em festivals, nâo sô da 
CIRV, como viste o certame deste 
ano? 
Z.V. - Uma vez mais, deixa-me repetir 
se puder: se nâo houver mâ 
interpretaçâo naquilo que eu disser 
agora, o festival esteve bem, penso 
que a iniciativa da CIRV é altamente 
de elogiar, mas também séria 
conveniente que os participantes - 
nâo sô os cantores - muito 
especialmente os autores e 
compositores, deveriam trabalhar 
mais um bocadinho porque valores de 
voz, viram-se em cima do palco; 
notou-se ùnica e simplesmente muito 
trabalho feito "em cima do joelho" 
tirando qualidade àquilo que de facto 
deveria ter; mas qualquer das 
maneiras, no seu conteùdo gérai, 
penso que, e a minha opiniâo pode 
ser duvidosa, os prémios estào bem e 
todos mereceram o aplauso - pelo 
menos o meu. 
M - Entretanto, jâ estâs a preparar 
alguma cançâo para o prôximo? 
Z.V. - Nâo. E pena que às vezes se crie 
uma certa rivalidade entre os 
compositores. Se entenderem que eu 
lhes posso ser ùtil, podem "bâter à 
minha porta", independentemente de 
podermos ser amigos-adversârios. 
Todos os que lâ foram, tinham uma 
intençâo e foram representar muito 
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bem os seus autores. Viram- 
se vozes lindas, pessoas 
muito alinhadas, posturas 
maravilhosas. 
M - Nancy, queres voltar aos 
concursos, aos festivals? 
N - Adorava. Agora sô 
necessario encontrar auto- 
res para escreverem mùsica 
para mim. Espero, pelo 
menos, mais uma do Zé da 
Vesga. 
Z.V. - De acordo com o 
regulamento, ela para o ano 
nâo poderâ concorrer ao 
festival novamente, mas 
estarei presente nâo sô para 
ela como para outras 
pessoas porque séria uma 
mensagem que eu tenho a dar. As 
cançôes escrevem-se e o autor tem 
uma obrigaçâo que eu penso ser 
bastante grande: colocar uma 
mensagem - uma vez que é o meu 
estilo de escrever - que serve para 
alguém e que esta escondida nos 
intervalos das palavras. Depois a 
cançâo para ir para o festival, tem 
necessidade de ser entregue a alguém 
que saiba transmitir essa mensagem. 
Isto nâo quer dizer que este ou aquele 

nâo tem valor para cantar; às vezes 
nâo terâ a capacidade de enviar a 
mensagem que queremos dar. 
M - Quero agradecer a vossa presença 
e a ti Nancy desejar-te muita 
felicidades. 
N - Eu é que agradeço. 

Para o ano hâ mais e, naturalmente, 
contamos corn todos e muitos mais. 
A nossa meta é descobrir mais 
autores, compositores e intérpretes. 

Pagamento de 
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por 90 dias 
(A General Motors paga os juros) 

Pagamento de 
entrada, mensais 
e juros 
(A General Motors paga os juros) 
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Financiamento até 48 meses 

Para um serviço 
personalizado e obter 

todas as vantagens 
faie corn Pedro de Oliveira 

Financiamento 
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1525 Dundas Street 
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ClUbü: ICI 

LL 
Uma imagem de Cuba em Toronto 

O proprietàrio do Hollywood Nights, Eduardo Vieira, abriu 
um novo Restaurante-Bar noctumo, o Clube Varadero, na 
Dundas Street, entre a Dovercourt e Lisgar, em Toronto. 

Uma saudaçâo de Eduardo Vieira junto do Duo Santos 
e uma amiga. Â vossa! 

Frank Alvarez em didlogo com o Cônsul-Geral 
de Cuba, Rogerio Santana. 

Um local privile- 
giado para o 
clube, uma vez 
que o espaço é 

apropriado para o efeito. 
De Cuba, o Eduardo 
Vieira trouxe um Chefe 
de cozinha tradicional cubana e um 
corpo de baile cheio de beleza e ritmo. 
Quer as vozes, quer as bailarinas, sâo 
de boa qualidade e, o trio de bailarinos 
que faz o apoio às bailarinas, sâo de 
uma simpatia extrema. Tudo nasceu de 
uma festa cubana, realizada pelo 
Consulado Gérai de Cuba, em 
Toronto, que decorreu às mil 

maravilhas e proporcionou a questâo, em ambos os 
lados: 
-E se fizéssemos esta festa mais vezes? 
O Cônsul-Geral de Cuba, Rogério 
Santana, e o proprietàrio da casa, 
Eduardo Vieira, entre mais um copo e 
um sonho, passaram aos factos e o Clube 
Varadero...nasceu! 
Ainda bem, précisâmes deste tipo de 
casas para os sabores tropicais, para os 
légitimés ritmos latinos. 
Falamos, na ocasiâo, corn o Cônsul-Geral 
de Cuba, Rogério Santana que, sem 
hesitaçôes, nos garantiu que daria o seu 
apoio intitucional ao Clube Varadero e 
ao Eduardo Vieira. Este tipo de casa vem 
oferecer a possibilidade de muitas outras 
etnias conhecer as realidades cubanas no 
campo da müsica e da gastronomia, 
assim como a educaçâo e simpatia do 0funcionârio Tony, serve corn energia e muita alegria,os convidados de 
povo cubano. Eduardo Vieira. Foi uma festa vê-lo de mesa-em-mesa... 

Frank Alvarez nâo perdeu o ensejo de dialogar corn 
o Cônsul cubano e referenciar a ida da excursâo 
Winterfest-2001, a Varadero. Eicon radiante e 
demonstrou o seu prazer pela iniciativa e disse que, 
em sua opiniâo, o Winterfest-2001 iria ter lugar na 
praia mais bonita do mundo e que todos, sem 
excepçôes, iriam adorar Cuba e os cubanos. Se os 
sens afazeres o permitir também prometeu estar em 
Varadero para nos dar as boas-vindas. Gracias, 
senor! 
Parabéns ao nosso amigo Eduardo Vieira e ao seu 
simpâtico pessoal. Assim, dâ gosto. 
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GUIERRES SE6URA C0S1» 
O ministro da Justiça apresentou a sua demissâo mas quem acabou 
por sair do Governo foi o secretàrio de Estado Ricardo Sa Fernandes 

Para Antonio Costa, 
constituiu uma "ofensa 
insuportâvel a acusaçâo de 
que O governo consentiu 
qualquer equivoco quanto ao 
interesse e necessidade do 
cabal e conclusivo 
esclarecimento da tragédia 
de Camarate". E "quando tal 
acusaçâo é formulada por um 
colega de governo ganha 
uma credibilidade que nào î 
pode ser ignorada", 
acrescentou. 

wm 

Antonio Costa ficou no Governo 
em nome do principio da separaçâo 
de poderes e sô recuou a pedido do 
primeiro-ministro. Antonio 
Guterres correu a segurar o seu 
ministro da Justiça e nessa correria 
viu-se obrigado a deixar cair um 
incômodo secretàrio de Estado, 
lançando a confusâo dentro do 
Governo. 
No final da manhâ de Segunda- 
feira, o ministro da Justiça demitiu- 
se do seu cargo irritado corn as 
criticas de Ricardo Sa Fernandes, 
secretàrio de Estado dos Assuntos 
Fiscais e ex-advogado dos 
familiares das vitimas do acidente 
de Camarate, que arrasou o 
comportamento dos sucessivos 
governos e da prôpria Justiça na 
investigaçâo e julgamento deste 
caso. A meio do tarde foi a vez do 
secretàrio de Estado agravar a 
instabilidade no Governo e 
apresentar a sua demissâo ao 
primeiro-ministro, que de imediato 
aceitou a sua saida e comunicou-a 
corn celeridade ao présidente da 
Repùblica. Ao mesmo tempo. 

Guterres mandou chamar Antonio 
Costa ao seu gabinete em S. Bento e 
depois de interromper a agenda 
normal das audiências, reuniu-se 
corn o ministro para o convencer a 
recuar na sua decisâo. No principio 
da noite. Antonio Costa anunciava 
que ficava no Governo e Ricardo Sa 
Fernandes estava transformado na 
ünica vitima de um dia alucinante 
vivido pelo Governo. 

Crrticas ao poder 

A verdade é que na ultima semana, 
o secretàrio de Estado de Pina 
Moura atacou violentamennte a 
inércia dos vârios governos, 
incluindo o actual, quanto ao 
apuramento da verdade nos 
acontecimentos que vitimaram Sâ 
Carneiro e Amaro da Costa. 
Indignado corn as afirmaçôes de Sâ 
Fernandes, que durante cinco anos 
e até à sua entrada para o Governo, 
em Setembro passado, foi advogado 
de familiares das vitimas de 
Camarate, Antonio Costa anunciou 
a sua demissâo da tutela da Justiça. 

Apoio imediato 

O gabinete de Antonio Guterres 
divulgou de imediato uma nota 
rejeitando a demissâo do ministro, 
reiterando-lhe a sua confiança e 
garantindo que o governo nâo 
interfere no funcionamento da 
Justiça em nome da separaçâo de 
poderes. Foi entâo a vez de Ricardo 
Sâ Fernandes apresentar a sua 
demissâo, mas na hora da saida, o 
secretàrio de Estado nâo poupou 
Antonio Costa, acusando-o de se ter 

demitido em defesa de interesses 
corporativos da ârea da justiça que 
convivem mal "corn a liberdade e 
corn as criticas". Ao fim da tarde e 
apôs uma reuniâo de mais de uma 
hora corn Antonio Guterres, o 
ministro da Justiça acabou por 
anunciar que afinal ficava no 
Governo porque as acusaçôes que 
lhe foram dirigidas sobre Camarate 
nâo tinham fundamento. Vinte 
anos depois, Camarate volta a fazer 
vitimas na classe politica 
portuguesa. Desta vez, a 
indefiniçâo durou apenas 24 horas. 
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Mel Lastman 
□e agenda cheia 

para mais um mandate 

Com pompa e circustâneia e sem 
qualquer espécie de problema, Mel 
Lastman tomou terça-feira, 
oficialmente, as rédeas da direcçâo 
da Mega-cidade de Toronto para 
mais um mandato. Com a sua 
mulher Marilyn a seu lado, Mel 
Lastman referiu-se à prosperidade 
de Toronto, acrescentando que, nos 
prôximos 3 anos, o governo 
camarârio continuarâ a manter 
baixos os impostos, desenvolver o 
Waterfront e a oferta para os jogos 

olimpicos de 2008. Preocupado 
corn as ruas de Toronto, Mel 
Lastman pretende continuar a 
trabalhar em iniciativas que visem a 
segurança comunitâria, corn 
policiamento adequado e mais 
câmaras de video nos semâforos. 
Por outro lado o Mayor garantiu 
que, embora as avaliaçôes sobre a 
propriedade tenham aumentado 
significativamente, as pessoas nào 
terâo que pagar grandes aumentos 
nos sens impostos. 

The Grand Ganvon 
Uma interrogaçâo sufocante 
o Grand Canyon é uma das sete maravilhas do mundo. A sua beleza natural 
é estonteante, obrigando o visitante a olhar apenas e nâo lhe dando qualquer 
hipôtese de formular qualquer termo de apreciaçào, por se deparar corn um 
majestoso encontre, que pela sua grandiosidade lhe rouba as palavras. A 
visâo pede para ser decifrada, debalde o discurso que perde 
automaticamente o conteüdo, delegando nos olhos a responsabilidade do 
acontecimento, o que, de facto, é o mais inteligente que o ser humano pode 
fazer numa tal situaçâo. Eu estive la recentemente e trouxe a fotografia que 
aqui vos deixo, uma fotografia que peca pela justiça. Nâo é do fotôgrafo e 
decerto nâo é da mâquina. E que sô os olhos podem em verdade, no local, 
apreciar a beleza duma natureza que, em certes pontes do nosso planeta, 
ainda nâo esta corrupta. 

Domingos Melo 
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CAMARATE: 
20 ANOS REPRIS 

O Ministério Pùblico pode reabrir as 
investigaçôes sobre Camarate corn 
base nas novas provas existentes, 
indicou à imprensa de Portugal fonte 
ligada ao processo. Também os 
familiares das vîtimas poderâo 
solicitar a reabertura do processo e 
julgamento baseando-se nessas 
mesmas provas. A mesma fonte faz 
notar que o Tribunal da Relaçâo de 
Lisboa arquivou o processo sem 
estabelecer a causa do desastre 
ocorrido em Camarate na noite de 4 
de Dezembro de 1980. E, de facto, o 
acôrdâo de 1 de Julho de 2000 nào 
esclarece aquilo que aconteceu hâ 20 
anos. Como e porque morreram 
Francisco Sa Carneiro, Adelino 
Amaro da Costa e os restantes cinco 
ocupantes do Cessna? Eis uma 
pergunta para a quai existem duas 
teses e nenhuma conclusâo. Lembre- 
se que a ultima comissâo de inquérito 
parlamentar sobre Camarate reuniu 
provas que remetem para atentado. A 
justiça portuguesa ficou-se pelo 
registo de que o aviâo caiu e os seus 
ocupantes morreram. 
Ainda de acordo corn a mesma fonte, 
é também possivel ao Governo levar a 
que o Ministério Pùblico, perante as 
novas provas, volte a reabrir as 
investigaçôes. Recorde-se que o 
secretârio de Estado Ricardo Sa 
Fernandes, ex-advogado dos 
familiares das vitimas, é um dos 
possuidores de novas provas sobre o 
desastre de Camarate, elementos 
esses que sustentam a tese de 
atentado. O secretârio de Estado das 
Finanças, escolhido por Antonio 
Guterres, " na remodelaçâo 
governamental de Setembro, vai 
lançar dias antes do Natal um livro 
sobre Camarate em que révéla pistas 
essenciais para a reabertura das 
investigaçôes e do julgamento. O PSD 
e PP organizaram homenagens. 
Durâo Barroso depositou uma coroa 
de flores no local do desastre. 
Apôs vinte anos do desaparecimento 

de Sâ Carneiro, lembramos quem foi 
este vulto da politica nacional 
portuguesa. O fundador do partido 
social democrata, Francisco Manuel 
Lumbrales de Sâ Carneiro nasceu no 
Porto a 19 de Julho de 1934. Aos 22 
anos concluiu o curso de direito na 
universidade de Lisboa, e iniciou a 
sua vida profissional exercendo 
advocacia. Em 1969 foi eleito 
deputado à Assembleia Nacional em 
nome da defesa dos direitos do 
homem, da instauraçâo de um regime 
democrâtico e da efectivaçâo das 
liberdades püblicas. Verificada a 
ausência de condiçôes politicas para 
prosseguir o seu projecto renunciou 
ao mandato a 2 de Fevereiro de 1973. 
Destacou-se apôs este periodo a sua 
coluna no jornal Expresso "Vistos" 
cuja publicaçâo foi rareando, por 
crescentes dificuldades impostas pela 
censura. Em Maio de 1974, corn 
Francisco Pinto Balsemâo e José 
Magalhâes Mota, fundou o Partido 
Popular Democrata (PPD) e assumiu 
as funçôes de Secretârio Gérai. Foi 
ministro adjunto do primeiro 
ministro no I Governo Provisôrio, 
chefiado por Adelino da Palma 
Carlos. Em 1975 foi eleito deputado à 
Assembleia da Repüblica, mas nâo 
chegou a exercer o mandato por 
motivos de saüde. Voltou a ser eleito 
deputado em 1976, ano que assumiu a 
chefia da bancada parlamentar. No 
IV Congresso do partido, em 
Outubro de 1976 foi eleito présidente 
do PPD e, em Novembre de 1977, na 
sequência de convulsôes internas do 
partido, demitiu-se do cargo de 
présidente. Em Janeiro de 1978, no V 
Congresso, no Porto, afastou-se 
voluntariamente de qualquer cargo 
directive, tende sido eleito para o 
Conselho Nacional. Em 5 de Julho de 
1979, corn Freitas do Amaral, do 
CDS, e Ribeiro Teles, do PPM (além 
dos Reformadores) forma a Aliança 
Democrâtica, que lidera corn o 
objective de derrotar a "maioria de 
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esquerda" nas eleiçôes legislativas 
intercalates de Dezembro de 79, apôs 
a dissoluçào da Assembleia da 
Repüblica. Conseguida a maioria 
absoluta da AD nessas eleiçôes, Sâ 
Carneiro é chamado a format 
Governo. Sâ Carneiro nâo concorda 
corn a recandidatura de Ramalho 
Eanes e afirma que se demitirâ do 
cargo de Primeiro Ministro, caso este 
seja eleito. A Aliança Democrâtica 
apoia o general Soares Carneiro. 
Francisco Sâ Carneiro morte a 4 de 
Dezembro, vitima de um acidente de 
aviaçào,quando se deslocava para o 
Porto, onde iria participât no comicio 
de encerramento da campanha 
presidencial. Em 6 de Maio de 1974 
Francisco Sâ Carneiro, Francisco 
Pinto Balsemâo e Joaquim Magalhâes 
Mota anunciam publicamente a 
formaçâo do PPD - Partido Popular 
Democrâtico. Em 15 de Maio é 
inaugurada a primeira sede do 
Partido, no Largo do Rato em Lisboa. 
No dia 24 de Junho é formada a 
primeira Comissâo Politica: Sâ 
Carneiro, Francisco Balsemâo, 
Magalhâes Mota, Barbosa de Melo, 
Mota Pinto, Montalvâo Machado, 
Miguel Veiga, Ferreira Jùnior, 

Antônio Carlos Lima, Antônio 
Salazar Silva, Jorge Correia da 
Cunha, Jorge Figueiredo Dias e Jorge 
Sâ Borges. Nasce o Povo Livre que 
publica o seu primeiro numéro em 13 
de Julho de 1974. Tem nesse ano dois 
directores: primeiro. Manuel Alegria 
e depuis Rui Machete. Realiza-se o 
primeiro grande comicio do PPD no 
Pavilhâo dos Desportos em Lisboa a 
25 de Outubro. No mesmo Pavilhâo, 
um mês depuis, reune o 1° Congresso 
do Partido. No dia 17 de Janeiro de 
1975 sâo entregues 6300 assinaturas 
para a legalizaçâo do Partido no 
Supremo Tribunal de Justiça. O 
Supremo Tribunal legaliza o PPD em 
25 de Janeiro de 1975. Sâ Carneiro 
faleceu a 4 de Dezembro de 1980. 
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Combatentes do Llltramar - um pouco de histôria 
Escrito e lido por Raiil Mesquita, 
ousamos pubUcar o texto integral 
do apontamento "Combatentes do 
Ultramar - Soldados de Portugal", 

que fez parte das cerimônias do lo. 
Encontro-Montreal 2000, dos 
Combatentes do Ultramar, que teve 
lugar no passado dia 18 de 
Novembre, integrado na Semana 
dos Combatentes do Ultramar na 
Casa dos Açores do Quebeque. 
Reza, assim: 

"A razâo que nos reune hoje aqui tem a 
ver principcdmente corn as très frentes 
em que as tropas portuguesas estiveram 
empenhadas: 
ANGOLA - GUINÉ - MOÇAMBIQUE. 
Nâo queremos fazer uma longa 
descriçâo dos incidentes que 
conduziram -com grandes sacrificios de 
que sô a aima portuguesa serâ capaz-, as 
operaçôes de grande envergadura da 
parte das Forças Armadas Portuguesas 
na recuperaçâo das regiôes apôs, 
principalmente no caso de Angola, ao 
efeito da surpresa dos ataques 
sanguinârios de Março ‘61. 
Faremos apenas um pequeno resumo 
dos acontecimentos que provocaram a 
nossa partida para terras do Ultramar. 
Na manhâ clara do dia 15 de Março de 
1961, bandos de bârbaros sanguinârios 
da UPA (Uniâo dos Povos de Angola), 

movimento influente entre os macongos 
dirigido por Holden Roberto, 
massacraram familias inteiras nas 
fazendas dos Distritos do Zaire, Uige e 
Quanza-Norte. 
A surpresa foi compléta para os 
fazendeiros e para os funcionârios 
administrativos que viviam nessas 
regiôes. De Catana em riste, os 
atacantes perseguiam os que nâo 
tinham caido logo e que corriam a 
buscar uma espingarda. 
No Posto de Quitexe, o aspirante 
administrativo que auxiliava o Chefe do 
Posto foi assassinado e um auxiliar 
morreu agarrado ao emissor de radio. A 
mulher e os filhos do chefe foram salvos 
por um criado negro, mas noutros 
locals, criados negros, alguns deles com 
vârios anos de casa, foram os prôprios a 
degolarem os patrôes. O Quitexe nâo foi 
a ûnica vitima dos acontecimentos de 
Março de 1961. 
Nambuangongo, outra povoaçâo dos 
Dembos, sofreu assalto idêntico e, 
porque fica mais isolada, foi eleita 
quartel-general dos assaltantes. Igual 
mâ sorte tiveram os habitantes de 
Quicabo, Zalala e Quimbunde, e depois 
Aldeia Viçosa, Vista Alegre, Nova 
Caipenda... 
Quadros de horror surgem aos olhos 
dos sobreviventes que percorrendo as 
picadas lamacentas procuravam avisar 
os fazendeiros. Corpos jazem sem vida, 
aqui e além, retalhados à Catanada, 
corpos de homens, de mulheres e de 

Dine-ln, Delivery & Pick Uir 

Oferta valida apenas no estabelecimento da Dufferin/Bloor 

e até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 

Tel: C4‘ie} S37-3SS7 

Bloor St. 

College St. 

Esta oferta nâo é valida 
com outras combinaçôes. 
Valida para dine-in, take- 

out ou entrega ao 
domicilio onde aplicâvel. 
Um cupâo por cliente da 
Pizza Hut® Restaurants. 

Por favor mensione o 
cupâo. Nâo tem valor 

monetârio. 
As taxas nâo estâo 

incluidas. 

Nâo é vàlido para 
Stuffed Crust Pizza. 

bébés, brancos e negros. 
O sistema foi sempre o mesmo, repetido 
nas fazendas dos Dembos e do Uige. 
Ataque de surpresa, chacina, roubo de 
todas as armas e retirada râpida para a 
mata. 
Também na regiâo mais a norte, na 
fronteira corn o Congo ex-Belga, entre o 
Posto de Buela e o Posto Fiscal de 
Luvaca, ocorrem assaltos idênticos. Sâo 
destruidas pontes na estrada Sâo 
Salvador-Maquela; o administrador de 
Luvaca, Orestes Fontes e sua mulher 
sâo assassinados; no Posto de Madimba, 
o chefe foi trucidado corn mais quatro 
mulheres e cinco crianças. Nas grandes 
plantaçôes do M'Bridge, propriedade da 
CUF, ao sul de Cuimba, o engenheiro- 
chefe da fazenda é salvo pela chegada de 
um aviâo da Força Aérea Portuguesa. 
No concelho de Ambrizete ocorreu, na 
noite do dia 15, tentativa de assalto ao 
Posto de Bessa Monteiro. 
A policia é mais exigua e os efectivos 
militares mais escassos. 
As cenas repetem-se. Em meis düzia de 
dias, o Norte de Angola transformou-se 
num mar revolto de sangue. 
As populaçôes civis formam grupos de 
defesa e de Portugal Continental 
começam a chegar tropas para controlo 
da situaçâo, perseguiçâo e destruiçâo 
dos bandos terroristas, nâo impedindo 
no entanto que estes, financiados por 
Kennedy -apoiante de Holden Roberto, 
chefe da UPA- depois FLNA, bem como 
outros movimentos como o MPLA, este 

apoiado financeira e tecnicamente por 
outras potências estrangeiras, se 
treinassem em Leopoldville e depois em 
campos do Norte de Africa - Argélia, 
Tunisia, Marrocos, prolongando uma 
guerra na quai as forças portuguesas 
sempre mantiveram a supremacia. 
Nas vésperas do ataque do 15 de Março 
de 1961 preparado contra os civis do 
Norte de Angola, Holden Roberto 
embarca para os Estados Unidos, onde a 
Libéria apresentaria na Assembleia da 
ONU no prôprio dia das chacinas, uma 
moçâo de sensura contra Portugal. Em 
Nova lorque, uma estaçâo de televisâo 
mostra as imagens da tragédia. Dois mil 
europeus e seis mil trabalhadores 
bailundos tinham sido chacinados. 
Frente ao televisor, Holden assusta-se 
com o resultado das suas ordens: 'Vi 
homens esquartejados, crianças 
retalhadas e mulheres violadas. Estava 
no meio de brancos e nâo tive coragem 
de reivindicar a acçâo." 
Outros como Pedro Vida, Lucas, José 
Lello, Gonçalves Menino, Bernardo 
Pinto, Manuel Bernardo, ou Pedro 
Rodrigues, ainda hoje se vangloriam e 
reclamam a vitôria da barbârie. 
Passeando-se impunemente em Luanda, 
na terra mârtir de Angola, onde os 
sanguinârios libertadores de ontem se 
matam entre si hâ mais de um quarto de 
século, sem que um Tribunal 
Internacional se tenha ocupado de os 
punir como criminosos da 
Humanidade. 

Continua na proxima ediçào 
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Pilula anticancro lançada em 2001 
Testes demonstraram que nova droga 
salvou a vida a cerca de 40 % dos 
pacientes que sofrem de leucemia 

Uma pîlula anticancro, que vai 
ser lançada no mercado em 2001, 
oferece novas esperanças as 
vitimas de leucemia, segundo 
cientistas britânicos e norte- 
americanos. Os cientistas referem 
que testes realizados 
demonstraram que a pilula 
salvou a vida a cerca de 40 % dos 
pacientes que sofrem daquela 
forma de cancro. 
A nova droga, Glivec, évita a 
multiplicaçâo fatal das células 
brancas do sangue que ocorre na 
leucemia. Resultados dum estudo 
internacional efectuado em mil 
doentes que sofrem de leucemia 
miolitica (myeloid) crônica 
(LMC), que foram tratados corn 
aquela droga administrada em 
capsulas, serào anunciados numa 
conferencia de hematologia que 
se vai realizar, em Sâo Francisco, 
EUA. 
Os testes foram levados a cabo 
em grupos de doentes que 
sofriam em varias fases desta 
doença. Entre os que estava na 
segunda fase, que é normalmente 
a mais dificil de tratar, 20 % 
ficaram completamente, ou quase 

completamente, cura- 
dos, e mais 60 % 
mostraram melhora- 
mento depois de 
quatro semanas de 
tratamento. 
Entre o grupo de 
doentes que tinha a doença na 
primeira fase, 40 % ficaram 
completamente ou quase 
completamente livres delà, e os 
médicos constataram que 60 % 
mostraram certo melhoramente 
depois de entre très e seis meses 
de tratamento. Glivec, cujo 
côdigo é "ST1571", foi 
desenvolvida por Nick Lydon, 
um cientista britanico que 
trabalha na companhia 
farmaceutica suiça, Novartis, e 
pelo professor de hematologia e 
oncologia na Universidade de 
Ciências da Saüde de Oregon, 
nos Estados Unidos. 
Druker descobriu que Glivec era 
particularmente eficaz na luta 
contra a LMC que é uma forma 
comparativamente rara da 
leucemia. A droga esta também a 
ser testada no tratamento de 
tumores cancerosos nos pulmôes 

e intestinos, e os 
médicos mostram-se 
encora-jados pelos 
primeiros resultados. 
Na Grâ-Bretanha, a 
LMC afecta quatro mil 
pessoas por ano, 
causando a morte à 
sua maioria no espaço 
de cinco anos. Cerca 
de 10 mil pessoas 
contraiem leucemia ou 

cancros relacionados corn ela, 
que os investigadores esperam 
poder vir também a beneficiar do 
tratamentos corn Glivec. 
Até à data a ùnica esperança para 
os doentes que sofrem de 
Leucemis Miolitica Cronica sâo 
as drogas associadas à 
quimioterapia em doses elevadas, 
ou um transplante de médula dos 
ossos. Mas Glivec, impedindo a 
multiplicaçâo fatal das células 
brancas do sangue que ocorrem 
na leucemia, apresenta uma nova 
forma mais eficaz de tratamento, 
pois a quimioterapia destrôi todas 
as células de sangue, podendo ser 
um método frequentemente fatal. 
Os cientistas têm esperanças de 
que novas drogas "inteligentes" 
(smart), tais como Glivec, 
indiquem o caminho para o 
tratamento de outras formas de 
cancro. 

“Madeira disposta a 
tudo para se ver livre 
de llSbOa -Palawasdelarniin 
O présidente do governo regional da Madeira 
afirraou, no Funchal, que a Regiâo "estâ 
disposta a tudo para ser ver livre de Lisboa, se 
Lisboa chatear muito", reagindo assim ao 
anüncio do novo regime fiscal da zona franca. 
Esta foi a reacçâo de Alberto Joâo Jardim ao 
novo regime fiscal que acaba corn a isençâo 
fiscal para as empresas do sector financelro que 
se instalera na Zona Franca da Madeira a partir 
de Janeiro de 2001. Em declaraçôes à radio 
regional Posto Emissor do Funchal, Jardim 
acrescentou "faremos tudo o que tiver que ser 
negociado corn Bruxelas em termos de 
sobrevivência da Zona Franca da Madeira, 
desde que ela continue a ter aspectos 
competitivos". E adiantou "nâo cederemos a 
lobbies internos'', denunciando neste grupo o 
Diârio Econôraico, a quem acusa de ser ura 
ôrgâo de comunicaçâo social que "mais força e 
guerra tem feito à economia regional e à Regiâo 
Autônoma da Madeira". Jardim diz que "hâ um 
certo alarmisrao contra a Zona Franca da 
Madeira feita em certos sectores de Lisboa e em 
certa imprensa". Reafirmou as manobras 
daquilo que hâ dois anos classifica como scndo 
ü "polvo socialista no pais, "mesmo que o 
Présidente da Repüblica nâo goste que se diga 
que hâ", considerando que a investigaçâo 
solicitada à Fundaçâo para a Prevcnçâo c 
Segurança pelo ministro da Administraçâo 
Interna é "uma manifestaçào dos tentâculos 
desse p>olvo". 
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(lETRO DO PORTO: 

Jorge Coelho disponibiliza mais 25 MC para alteraçOes 
O présidente da Câmara do Porto 
disse que o ministro do 
Equipamento Social, Jorge Coelho, 
aceitou aumentar o financiamento 
estatal em 25 milhôes de contos 
para as alteraçôes à obra do Metro 
da cidade, propostas pelos 
municipios. Nuno Cardoso referiu 
que o "dossier" de propostas 
apresentado pela Metro do Porto, 
SA "teve de imediato aceitaçâo 
tâcita do ministro", pelo que "a 
populaçào da regiâo pode começar 
a ficar mais tranquila" quanto ao 
andamento da obra. De entre as 

na cidade do Porto, o 

autarca destacou a estaçào da 
Avenida de França, que ficarâ 
preparada para receber num "futuro 
proximo" uma nova linha 
Norte/Sul, que se estenderâ até à 
estaçào ferroviâria das Devesas, em 
Gaia. "Séria uma aberraçâo se nâo 
se fizessem essas alteraçôes", 
afirmou Nuno Cardoso, lembrando 
que a Ponte 25 de Abril, em Lisboa, 
também foi construida tendo em 
conta uma possivel utilizaçào futura 
como travessia ferroviâria, o que 
veio a acontecer agora, dezenas de 
anos depois. O présidente da 
Câmara do Porto destacou também 

a demoliçâo do posto de 
abastecimento de combustiveis 
existente junto à estaçào da 
Trindade e as alteraçôes à estaçào 
do metro que vai servir o Polo 2 
universitârio, sobrecarregado de 
trânsito automôvel corn a 
proliferaçâo de faculdades. Além de 
Nuno Cardoso, participaram na 
reuniâo corn Jorge Coelho, 
realizada em Lisboa, os restantes 
membros do Conselho de 
Administraçâo da Metro do Porto, 
Vieira de Carvalho (présidente), 
Oliveira Marques, Duarte Vieira e 
Valentim Loureiro. alteraçôes 

Chefe milltar do BISPO do Funcnal defende 
Hamas evadin-se iinha Funchai-caracas 
de prisâo 
palesflniana 
O chefe do braço armado do movimento 
palestiniano de resistência islâmica, Hamas, 
Mohammad Deif, evadiu-se hâ cinco dias de uma 
prisâo palestiniana, indicaram fontes do movimento 
em Gaza. "O chefe de brigada Ezzedine al-Qassam, 
Mohammad Deif, conseguiu fugir de uma prisâo 
palestinana", declararam as fontes. Considerado 
como inimigo pùblico numéro um em Israel, 
Mohammad Deif estava detido desde hâ mais de 
sete meses. na prisâo de Segurança preventiva, um 
dos serviços de policia da Autoridade palestiniana 
em Gaza, precisou. Responsâveis da Segurança 
preventiva recusaram confirmar ou desmentir esta 
informaçào. As brigadas Ezzedine al-Qasssam 
reivindicaram vârios atentados anti-israelitas, o 
ultimo dos quais cometidos em Hadera, a norte de 
Telavive, custou a vida, a 22 de Novembro , a dois 
israelitas. O Hamas é hostil aos acordos sobre a 
autonomia palestiniana assinados em 1993 entre 

^Israël e o présidente palestiniano, Yasser Arafat. 

O bispo do Funchal D. Teodoro de Faria, de visita 
à Venezuela, defendeu, a abertura da linha aérea, 
Caracas - Funchal, durante um almoço corn 
membros da Sociedade de Damas Portuguesas. 
D. Teodoro de Faria afirmou ter efectuado uma 
viagem em classe econômica, desde Lisboa para 
Caracas, onde teve a oportunidade 
de "ouvir as reclamaçôes de quem, 
como eu, esteve onze horas dentro 
do mesmo aviâo", argumentando 
que "a Comunidade tera razâo nas 
suas queixas". Segundo o bispo do 
Funchal, o voo "em vez de dirigir-se 
para Caracas, tal como esperavara 
os passageiros, fez escala em Punta 
Cana”, na Repûblica Dominicana, 
dando origem a que "se sentissem 
enganados". 
"A indignaçâo chegou ao ponto de 
incomodar o pessoal de bordo", 
aterrando o aviâo na capital 
venezuelana com mais de très horas 
de atraso em relaçâo ao horârio. Segundo 
Teodoro de Faria, os passageiros queixaram-se 
ainda de longas esperas nos aéroportés. Para o 
bispo do Funchal, a "viagem directa para o 
Funchal poderia ficar em quatro ou cinco horas e 
muito mais barata", frisando que "se a TAP faz 

escalas em Punta Cana e Curaçao, também 
pode fazer no aéroporté internacional d 
Madeira", interrogando se a empresa aère 
portuguesa nâo teria a capacidade de "ter 
mesma delicadeza corn os madeirenses". Aine 
durante o almoço corn a Sociedade c 

Beneficência de Dam< 
Portuguesas, Tedodoro de Far: 
comentou outre factor c 
descontentamento, ao referir-se s 
preço das passagens, superion 
desde Caracas em relaçâo ao prêt 
que custa desde Portugal. 
O bispo do Funchal visitou, < 
obras de construçâo do Lar c 
Terceira Idade Padre Joaquii 
Ferreira e participarâ, quinta-feir 
nas cerimônias de sagraçâo c 
Ermida de Nossa Senhora c 
Coromoto e Fâtima, sede da MissI 
Catôlica Portuguesa de Caracas, b 
proximo domingo, Teodoro c 

Faria, deslocar-se-â ao Litoral Central, no Estac 
Vargas, onde visitarâ algumas zonas devastadi 
pelas enxurradas de 1999, apôs o que participai 
no "Natal dos Afectados", uma iniciativa da Jun 
de Beneficênciâ Portuguesa e do Centro Lus 
Venezuelano de Câtia La Mar. 
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PINOCHET SOB PRISÂO 
OOMICIIIÂR 
O antlgo ditador chileno 

Augrusto Pinochet foi 
colocado sob prisâo 

domiciliària depois de 
ter sido formalmente 

acusado de 
responsabilidade moral 
pelo desaparecimento e 

morte de dezenas de 
pessoas no inicio da 

década de 70. 

A decisâo foi jâ saudada como "um 
passo positivo" por um dos seus 
principals inimigos, o advogado 
espanhol Joan Garcés, que alertou, no 
entanto, que os médicos terâo a ultima 
palavra sobre a eventual ida a 
julgamento do general. 
O juiz federal Juan Guzman, que esta 
a investigar os crimes cometidos pelo 
regime militar liderado por Pinochet, 
confirmou ontem que o general, de 85 
anos, foi colocado sob prisâo 
domiciliària, tendo adiantado que o 
ex-ditador foi formalmente acusado de 
ter mandado sequestrar 19 pessoas e 
de ser o "responsâvel moral" pela 
morte de outras 55. Estes crimes 
remontam as semanas que se seguiram 
ao golpe de Estado liderado por 
Pinochet em Setembro de 1973, mais 
concretamente à tristemente célébré 
"Caravana da Morte", que percorreu o 
pais inteiro de helicôptero à "caça" de 
opositores para os executar. O 
advogado espanhol Joan Garcés, um 
dos defensores dos direitos humanos 
que mais se tem batido pelo 
julgamento das atrocidades cometidas 
durante o regime militar chileno, 
saudou jâ a decisâo do juiz Guzman, 
considerando que se trata de um 
"passo positivo para a Justiça universal 
e para que os cidadâos chilenos 

afirmem a sua independência e a sua 
capacidade para aplicar a Lei ao maior 
criminoso da Histôria do Chile". 
Garcés lembrou, no entanto, que os 
médicos ainda terâo que confirmar se 
o ex-ditador tem ou nào condiçôes de 
saüde para poder ser levado a 
julgamento. Recorde-se que Pinochet 
foi preso em Londres em Outubro de 
1998 a pedido da Justiça espanhola, 
que pretendia a sua extradiçâo para o 
julgar pelo crime de tortura contra os 
seus opositores, mas o general acabou 
por regressar ao Chile em Março deste 
ano devido a problemas de saüde. De 
acordo corn as autoridades chilenas, 
pelo menos 3.197 pessoas 
desapareceram ou foram assassinadas 
durante a ditadura liderada por 
Pinochet, entre 1973 e 1990. Desde o 
seu regresso ao Chile, o ex-ditador foi 
alvo de vârios processes judiciais, 
reunindo um total de 177 acusaçôes, 
que vâo desde séquestre e tortura de 
opositores a assassinio. No mes 
passade, ao completar 85 anos, o ex- 
ditador admitiu, corn alguma 
relutância, a responsabilidade pelas 
atrocidades cometidas pelos militares 
durante o seu regime, embora 
ressalvando que algumas das 
acusaçôes nâo passam de 
"propaganda". 

flÇORK: 

Governo nega hipotese de 
nova reduçâo fiscal em 2001 
o présidente do governo açoriano 
negou ser intençâo do seu gabinete a 
apresentaçâo, no proximo ano, de 
uma proposta para nova reduçâo 
fiscal no arquipélago. Carlos César, 
que falava na Horta, no debate sobre 
o Programa de Governo, justificou a 
posiçâo corn o desagravamento fiscal 
da responsabilidade do governo da 
Repüblica, previsto para 2001, o quai 
beneficiarâ também os açorianos. 
Segundo referiu, antes de se procéder 
a uma nova reduçâo de impostos nas 
ilhas, é necessârio avaliar as 
implicaçôes deste desagravamento na 
populaçào dos Açores. O mesmo se 
verificarâ corn as pensôes de reforma, 
que o executivo socialista também 
nâo pretende alterar, atendendo às 

propostas do governo de Antonio 
Guterres para melhorar os 
rendimentos dos idosos, adiantou 
Carlos César. As declaraçôes do 
présidente do governo regional foram 
contestadas pelos partidos da 
oposiçâo, corn o PSD a realçar que as 
justificaçôes de Carlos César nâo 
fazem sentido, uma vez que o que 
estâ em causa é a criaçào de 
beneficios especiais para os 
açorianos, em virtude dos custos 
acrescidos da insularidade. Se todos 
os portugueses beneficiarem de igual 
modo das medidas previstas pelo 
governo da Repüblica, os açorianos 
continuarào prejudicados no seu 
nivel de vida, salientaram os social- 
democratas. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou us ado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Visite Joe da Cosla, représentante português 
da Addison on Bay, e saiba porque ë que 
mais de 7000 clientes preferem os seus serviços 
§§ ffliKBS a® s®or^(|® (fla ®®iDiMi3(j]a(fl® 

Saido “Fim de Ano” chegou 
mais cede! 

Mas, nâo é um saido tq>enas de fim de ano. 
Ourpreendido? Porquê? 

Vamos dizer-lhe o porquê. 
Porque nâo paga nada de entrada, nâo paga juros, nem 

faz quaisquer pagamentos diurante um ano. 
Nas hà mais. 

Juros a 0.9% durante 4 anos na maioria dos modelos 
novos de 2000 e 2001. 

Os descontos atingem os 10.000 dôlares em vârios 
modelos novos. Grande variedade de carros usados . 
Soitelo para 2 casais ao WInteifest 2001 

832 Bay Street em Toronto (a none da College SU 
LTelefone: (416) 964-3211 J 

Q 
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Os jovens Tiago, Gato, 

Ricky, Diogo e Ruca, 

componentes d'os 

Milénio, uma das 
Bandas com mais 

raizes no panorama 

português, estâo 

convidados a visitar o 

Canada... e vêm 

mesmo! 

A convite da CIRV ca 

estarâo em Junho para 

o Summerfest-2001. 

Estâo preparados? 

Eles estâo, por isso 
mandam um "Alô à Pal 

Natal" para todos os 
portugueses residentes 

em Toronto e 

arredores... 

Um "calor" mais no 

Verâo torontino! 

Os Milénio venderam do sen primeiro album o suficiente 

para receberem o "Disco de Platina" e, agora com o 

"Tatuagens", jà atingiram o "Disco De Ouro"... Meninos bem 

comportados e que desejam BOM NATAL a todos! 

World Vision Canada 
eCIRV-fm 
compreendem que 'World VlSlDfl 
o NATAL é a época 
apropriada para 
abrirmos o coraçâo e ajudarmos os mais 
necessitados. Mais de 30.000 crianças morrem 
todos os dias de doenças preventivas. 

Canada para: 
1-800-268-3955, 
e apadrinhe uma ^ 
criança. Ao telefonar recebera o seu CD gratis do 
Projecto "Aldeia da Paz", que inclui artistas 
conhecidos do BrasU e de Portugal, com belas 
cantigas dedicadas às crianças. Este CD exclusive 
nâo estarà à venda nas lofas. 

É estudante, tem 17 risonhas 
primaveras. Sonha ser médica e, 
paralelamente, viver no mundo da 
mùsica. Estuda piano desde criança, 
tendo completado o 8o. ano no Royal 
Conservatory of Music. E aluna de 
Minah Jardim, em vocais, dicçào e 
expressâo interpretativa. Gravou um 
CD corn quatro temas de apresentaçào 
para a radio. "Nessa noite de Luar", 
Letra de Jessica e mùsica de Minah 
Jardim; "Tu és o meu ideal", com letra 
de Otilia Prazeres e mùsica de Jessica 
Amaro. "Rapsodia" de mùsica popular 
de vârios autores e, "Meu Menino Jesus 
Parabéns", da autoria de Minah Jardim. Arranjos e misturas e estùdio de 
Valdemar Mejdoubi nos temas 1, 2 e 3 , e de Hernani Raposo, no ùltimo 
trecho. Trabalho grâfico de Otilia Prazeres. 
Uma cara bonita e uma voz agradâvel e fresca. Vào gostar. 
Fixem o seu nome: Jessica Amaro. 

TMineiCMyn 
em dueto 
As jovens intérpretes Tucha e Oceana 

gravaram um trabalho de Natal para a 
sua discogrâfica. 

s bonitas jovens gravaram o tema 
"Um Sinal de Amor", corn que 

■ brindam os seus admiradores, 
neste Natal de 2000. 
A Editora CorMusical que lançou 
a jovem Tucha, natural de 
Coruche, esta radiante corn o 
trabalho e apostou num "single" 
corn a cantiga e as duas vozes. 
"Um Sinal de Amor", uma cançâo 
de Natal que é também uma 
cançâo de confiança na Tucha e 
na Oceana. 

A serena e magnifica Rita Guerra juntou a 
sua voz à voz de Beto. Ambos gravaram um 
novo trabalho, intitulado "Desencontro" que, 
no fundo, é mais um re-encontro destes 
artistas. Nos ùltimos 8 anos, é frequente que 
a Rita e o Beto se juntem e trabalhem em 
digressôes e estùdios. 
Neste "Desencontro", um projecto de alguns 
anos, corn produçâo do amigo Râmon 
Galarza. Galarza apostou na dupla assim 
como a editora que représenta. Tudo bem. 
Assim, gravaram temas de gente jovem, o 
que deu uma lufada de ar fresco ao trabalho, 
e completaram coin originais de tradicionais à sua 
maneira. Em suma, um trabalho que conquistou de 
imediato os admiradores de Beto e Rita Guerra. 
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SO anos depois 
la vâo 20 anos. John Lennon, ao sair de sua casa perto do Central Park, 

i assassinado por Mark Chapman, no dia 8 de Dezembro de 1980. Lennon, 
isceu em 9 de Outubro de 1940. 
homem que queria resolver os problemas do mundo nào resistiu ao tiro de 

n tresloucado. Hâ 31 anos, John Lennon e sua segunda mulher, Yoko, 
anifestaram-se contra a guerra corn o tema," Give Peace a Chance", que 
)teve grande êxito e suscitou muita controvérsia. Criaram mesmo graves 
oblemas ao Governo dos EUA que, dizem os entendidos, até o quiseram 

exilar... 
Foilançado 
recentemente no 
mercado de 
Inglaterra e EUA 
um CD corn 27 
êxitos d'os 
Beatles, corn 
grande sucesso. 
Depois deste, 
outros se 
seguirâo. 
Os Beatles 
continuam a dar 
lucros a muita 
gente. 
Os Beatles 
continuam na 
memôria 
colectiva... 
e vâo continuar! 

loÀo NEVES 

Para mais lafermaçaes ou espectacuios contacte: 
§01-8214221 Æ10-i0i-ii80 

Email: nevesj@cannection.com 
S8-S440 Bromsgrove Rd. 

IN/lississauga, Ontario, L.5J 4J7 

Àvendanas 
lojas da 
especialidade 
no Ontario 

Felü 
N§tal 

CiRV. „„„ 
_o fmoo.y 

H p, 1%/ TORONTO 

TOBOUTO’SI/UW^^ StfffffWX . 

iM06lUfS 

de 

Para além da paisagem, praias, convivio, 
concursos, sorteios, passatempos, prémios, 
alegria e bons serviços, ainda a presença do 
incomparàvel e popular intérprete EMANOEL; 
da talentosa SARAH PACHECO, do consagrado 
TONY MELO, do STARLIH6T e da onorgética UA 

Feliz Nalat Boas Fesias Pr6speio Ano Novo peHz Natal 

Happv Travellers e CIRV-fm conseguiram um lugar para si ne paraîso 

cubane. Varadero! Participe ne WINTERFEST’2001, 

26 de Janeire a 9 de Fevereiro, ne Hotei Super Ciub Puniiiti; r 

Fallz Natal Boas Festas Prôspero Ano Novo Feliz Msal Boas Festas 

Reserve o seu lugar em HAPPY TRAVELLERS, 
na Galleria Mall, na Dufferin e Dupont, em Toronto. 

camoêsivwm 
763 Dundas St. W. Toronto 
C41B1 603-4BS3 

(25 Contrai Parkway W. Mississauga 
C9051 6<15-1403 

aaa 
VÏCTOR S RSPRESSO COURE M.^CHINKS INC- 

1090 College St., Toronto, ON 
Tel: 4^1 B-! Si 

-- j:egj.gr.gJtai«É 

Corn bêlas 
decoraçôes para 

o seu lar 

974 College St. 
Toronto, ON 

(416) 588-4624 
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IIMJÜRIAS NAS PERNA5 
Saramago acabou de publicar o seu 
ultimo romance “A Caverna”. Nao é 
sobre a obra que vou escrever, mas 
debruçar-me sobre um artigo do 
mesmo autor, publicado no Jornal 
Letras de 15 de Novembro, intitulado 
“Da lingua portuguesa e seu ensino”. 
Interroga-se o autor sobre as causas que 
terâo levado à “acelerada degradaçâo 
que esta corroendo a lingua 
portuguesa” hoje, quando no século 
XVII havia jâ atingido um alto grau de 
beleza e precisâo. Podemos jâ ligar a 
lingua ao cinema, se pensarmos que o 
realizador Manuel de Oliveira, aos 92 
anos, acaba de colocar nas salas 
portuguesas de cinema o seu ultimo 
filme “Palavra e Utopia”, dedicado 
precisamente à figura que foi 
considerada o grande monumento à 
Lingua Portuguesa no século XVII - o 
Padre Antonio Vieira. Sera pelas mâos 
deste cineasta que, provavelmente, 
muitos de nos sentirâo vontade de reler 
Vieira, em especial a vasta e eximia 
parenética, cuja retôrica jamais foi 
igualada. Mas que tratos de polé terâ 
levado o português, ao ponto de o nosso 
Nobel afirmar que “tanto nos envaidece 
chamar a lingua de Camôes, sem nos 
perguntarmos se o mesmo Camôes nâo 
a cuspiria da sua boca”. Subscrevo 

inteiramente esta opiniâo de Saramago 
e parece que as coisas chegaram a tal 
ponto que também jâ li, hâ uns meses 
num jornal qualquer, que os cursos de 
gramâtica teriam de ser introduzidos 
nos Cursos de Letras das 
Universidades, dado o estado 
deplorâvel do nivel de escrita e 
oralidade dos , alunos que aqui 
desaguam, depois de terem completado 
doze anos de escolaridade. Pergunta-se: 
que fizeram durante todo este période? 
Se os problemas existem a jusante, por 
que razào nâo foram sendo corrigidos a 
montante? De nada adianta 
inventariar culpas. Importa, sim, 
começar a actuar a tempo e horas de 
forma a inverter a situaçào. De nada 
adianta corrigir as estatisticas das taxas 
de analfabetismo, se os indices de 
iliteracia sâo cada vez mais elevados. 
Apraz-me registar que a recém 
aprovada reorganizaçâo curricular do 
ensino bâsico e secundârio dâ 
particular relevância à valorizaçào da 
lingua portuguesa. Outra noticia que li 
corn agrado prende-se corn a 
Associaçào de Cultura Lusôfona de que 
é présidente o Professor Fernando 
Alves Cristôvào e que jâ avançou corn o 
primeiro projecto na ârea da produçâo 
editorial - a elaboraçào do Dicionârio 

Temâtico da Lusofonia. Nos objectivos 
desta Associaçào, destacam-se os 
trabalhos de investigaçâo e a 
elaboraçào de pareceres sobre a 
temâtica da Lingua e Cultura, na sua 
vertente da defesa e difusâo. Mas o que 
destaco desta ultima noticia sâo as 
palavras do Prof. Cristôvào “Para nos 
existem nâo oito paises lusôfonos mas 
dez, pois se o oitavo é Timor, o nono é 
o da emigraçâo...”. Aleluia! Alguém tem 
a coragem de considerar as vârias 
diâsporas um pais lusôfono. 
Finalmente, começa-se a ter consciência 
de que, qualquer dia, feitas bem as 
contas, somos tantos câ fora como lâ 
dentro. E poucos sabem como é ârduo 
o nosso trabalho por terras destes 
nonos paises. E agora invoco outra vez 
Saramago “As linguas, hoje, batem-se. 
Nâo hâ declaraçào de guerra, mas a 
luta é sem quartel. (...) Linguas que hoje 
se apresentam como apenas 
hegemônicas em superficie tendem a 
penetrar nos tecidos profundos das 
linguas subalternizadas, sobretudo se 
estas nâo souberem, a tempo, encontrar 
em si prôprias uma força vital que lhes 
permitisse resistir ao desbarato a que, 
de forma quase sistemâtica, se vêem 
sujeitas, agora que as comunicaçôes no 
nosso planeta sâo o que sâo”. Tem 

toda a razâo, caro Saramago. A 
subalternizaçâo é cada vez 
maior, porque os poucos 
soldados resistentes baixaram 
as armas e, numa atitude de 
bajulaçâo permanente aos da 
mais alta patente, deixaram que 
a contaminaçâo atingisse jâ 
contornos de virus que alastra e 
a que nada nem ninguém fica 
imune. A ilustrâ-lo, relato um 
episôdio que se passou hâ oito 
dias. Num consultôrio médico, 
enquanto aguardava a minha 
vez, peguei numa daquelas 
revistas que ajudam a matar o 
tempo. Eu, que nem dou 
qualquer importâneia a 

IK>UI»E DtNHEIRO $$$ EM TOPAS AS CHAMADAS QUE FIZER COM 
A MAIS SdUPA AiTEANATIVA CAf^AOIAHA EM I.ONOA PtSTÂNCiA 
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horôscopos, dei por mim a 1er o meu, 
que a gente para passar o tempo lê seja 
o que for. Pois bem, de repente, deparo 
corn este belo exemplar do que hâ de 
mais genuino em matéria de traduçâo. 
“Tenha cuidado corn quaisquer injurias 
que possa vir a sofrer nos membros 
inferiores, entre os dias 2 e 5 deste 
mês”. Membros inferiores, de acordo 
corn as definiçôes dos livros de 
anatomia, sâo as pernas. Injûrias, 
segundo os dicionârios em vigor, sâo os 
actos contrârios â justiça e ao direito, 
ofensas â dignidade ou à honra de uma 
pessoa, insultas, etc. Sentada na minha 
cadeira, imaginava alguém que tivesse 
lido tal texto, a entrar pelo consultôrio 
a dentro e a pedir ao médico que lhe 
receitasse alguma coisa que o 
precavesse das futuras injûrias. 
Antigamente, um belo par de pernas 
suscitava um olhar lascivo 
acompanhado do respectivo piropo. 
Antigamente, a honra e a dignidade 
mediam-se pelo cumprimento da 
palavra dada e houve até quem 
empenhasse as barbas. Mas como o 
mundo anda todo virado do avesso, a 
honra deixou de estar associada ao 
verbo, pediu uma boleia ao sistema 
circulatôrio, e lâ veio ela por ai abaixo 
para se fixar nas pernas. Estas, agora, 
em vez de encômios ouvem palavras 
ofensivas, insultos. Como vê. Professor 
Fernando Cristôvào, começa a ser 
perigoso sair à rua nos nonos paises 
lusôfonos! Por isso, é urgente que 
tomem medidas, que nos forneçam as 
panaceias para todas estas injûrias à 
lingua. 

Por: 
Dra. 
Aida Baptista 

Bastallg&n 
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NEW RATESÜI 

AS REGRAS DA YAK: 
1) B as ta marcar 10'15'945 e 

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura. 

2) Voeê CONTINUA COM A BELL e ser-lhe-âo 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

Nâo tem contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédite a preencher. 

4) a Nâo temos custes adicionais. > 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. 
Q Nâo temos tarifas mensais. 
D Nâo temos letra miudinha. | 

Na YAK^ coiifemte «é, a$$Éa é! 

Bermuda .................26 e 
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'‘Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct. 15/00 e sujeitas a alteraçâo sem 

aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 
segurtdos. As chamadas intemacionais para numéros de teiemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mats eievadas. ' 
Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadiana 
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www.yak.ca 

I Natal das Crianças 
na Casa do Alentejo 

I O tradicional Natal das Crianças, "Casa do Alentejo - CIRV- 
I fm", realiza-se na Casa do Alentejo, em Toronto, corn o apoio 
I de vârias firmas da comunidade. 
I As familias devem inscrever as crianças na Casa do 
I Alentejo para que fiquem habilitadas a receber 
I prendas. O Pai Natal-2000, estâ bem recheado! 

Como habitualmente a CIRV-fm vai transmitir 
em directe o acontecimento que vai contar 
corn a presença voluntâria de artistas 
residentes aos quais, desde jâ, 
agradecemos. 
Esta festa na Casa do Alentejo terâ 
lugar no dia 9 de Dezembro, entre as 
15h00 e as 19h00. 
A CIRV irradiarâ em 
directe a partir das 17h00. 
Info: (416) 537-7766. 
BOM NATAL. 

m
m
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Turismo Travel em expansâo 
Acaba de ser inaugurada uma filial da agência de viagens Turismo 
Travel. 
Esta nova dependência situa-se no 1300 St. Clair Ave. West, no 
supermercado-talho Rui Gomes e tem o telefone 654-3000. Os 
responsâveis disseram a O Milénio que a Turismo Travel pretende, corn 
a descentralizaçâo dos seus serviços, alcançar outros pontos da 
comunidade a fim de poder oferecer a uma mais vasta clientela, o sua 
oferta de qualidade, no mundo das viagens para todo o mundo. 

Fone sismo no 
Turauemenistâo 
sentido em palses vizinhos 
Um forte sismo de oito graus na 
escala de Richter sacudiu o 
Turquemenistâo e foi sentido 
noutros paises da Asia Central e 
Câucaso, desconhecendo-se para 
jâ se provocou vitimas, indicou o 
ministério das situaçôes de 
emergência russo. O abalo foi 
registado às 20:11 locals (17:11 
TMG) e teve o seu epicentro 25 
quilômetros a norte da cidade de 
Nebit-dag, junto às margens do 
Mar Câspio, informou o 
ministério. Segundo o ministério 
russo, o sismo atingiu uma 
magnitude de 6 graus na capital 
da repùblica, Ashgabad, e foi 
também sentido no Azerbeijâo, 
corn uma magnitude de entre 4 e 

5 graus Richter. Também na 
Russia, nomeadamente em 
Moscovo, o sismo foi sentido, 
embora corn uma magnitude 
bastante menor, de cerca de 2 
graus Richter. O abalo foi 
igualmente registado pela rede 
francesa de vigilância sismica, 
sediada em Estrasburgo, embora 
corn uma magnitude de 6,8 graus 
na mesma escala. Este é o terceiro 
sismo em 11 dias registado na 
zona do Câspio, onde a 25 de 
Novembro passado um terramoto 
de magnitude 7,5 foi sentido em 
cinco paises da regiâo, 
especialmente no AzerBaijâo, 
onde provocou très dezenas de 
mortos. 

Working 
Women 

G.Gentre, 
novo sorviço 

aoslovons 

A "Working Women Community Centre" 
tem um novo programa chamado "Career 
Exploration Mentorship Project", corn o 
objective de ajudar jovens portuguesas a 
explorar e adquirir novos conhecimentos 
nos diverses ramos profissionais. 
Um programa corn 3 componentes: 
Desenvolvimento pessoal; guia de ajuda 

pessoal e profisional e um piano de acçâo 
profissional. 
Este projecto é para jovens portuguesas dos 
17 aos 29 anos de idade, que tenham 
desistido da Escola mas que pensam 
regressar. 
Que estejam desempregadas ou que estejam 
a trabalhar em "part-time", ou ainda, em 

trabalhos corn ordenado minime. 
A "W W. C. Centre" procura senhoras que 
possam voluntariamente trabalhar uma 
hora como mentoras das jovens. 
O registo para o programa sera aceite até 
ao dia 12 de Janeiro de 2001. 
Info: (416) 532-2824. Falem corn a 
coordenadora do projecto, Lidia Vieira. 

NDETTA 
Telecom Corp. 

or minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
24 horas por dia, 7 dias por semana^ 

Limiiao em sua casa i 
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Comunidade 
Comunicado 

A Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos e a 
ACAPO comunicam a realizaçào de 
um Almoço-Homenagem ao Vice- 
Consul Crescêncio José Ferreira, por 
ocasiâo da sua aposentaçâo do 
Consulado Geral de Portugal, apos 
45 anos de serviço püblico. O 
alomoço terâ lugar no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 
Réservas: (416) 536-5961. 
-Na Scadding Court C. Center, na 
Dundas e Bathurst, pode ter aulas de 
CIDADANIA CANADIANA, todos 
os sâbados, entre as lOhOO e as 
12h00. Info: (416) 392-0335. 

□ezembro, dia S 

4521. Gratis. 
-Music Promotion Canada informa 
que O cantor ROCH VOISINE actua 
no Massey Hall, a pedido do püblico. 
Informaçôes corn Dulce Barbosa: 
(416) 923-2099. 
-Eleiçâo da Miss-2000/01 no Asas do 
Atlântico S. S. Club. 
-Festa de N. Sra da Conceiçào, 
realizaçào da Organizaçâo Madeira 
Câmara de Lobos of Toronto Inc., no 
Lithuanian Hall, corn jantar e baile. 
Info: (905) 567-4071, ou (416) 438- 
2119. 

Sex1;a-feira, dia 15 

-A Venus Creations realiza a sua 
"Festa de Natal" no salâo da Igreja 
de Santa Inès, em Toronto. Haverâ 
bacalhau para os présentes e 
variedades. 

-No famoso Restaurante Acqua 
Ristorante & Bar sera o local para o 
"Body and Soul of Portugal Wine 
Club" realizar o seu jantar de Natal 
onde, todos os casais, receberâo uma 
prenda. Info: (416) 534-7515, ou (905) 
279-6144. 
-Presépio de Natal corn Luz e Som, 
organizado pela Associaçâo Virgem 
de Fâtima, em Scarborough, no 98 
Fairglen Ave, todos os dias até dia 
15. Info: (905) 787-9416, ou (416) 498- 

Sâbado, dia 16 

-O Amor da Pâtria C. Centre realiza 
a sua festa de Natal das Crianças, no 
salâo de festas da Igreja de Santa 
Helena. 
-O Arsenal do Minho promove uma 
Festa de Natal para os sôcios e seus 
filhos. Jantar e prendas para os mais 
pequenos. 
-A Irmandade da Igreja de Sta. 

679 St. Clair Ave. West 
1104 Bloor St West 

TORONTO 

maUkot g^aHinka 2a ci2a2a 

NOME:  
MO RA DA:  

TEL:  

Entregar pessoalmente 
Resposta certa, 1 FRANCO GRÂTIS 
Resposta errada, 10% Desconto nas compras que fizer sô na Bloor 

dlmztasco dÂait, fDiaoe e defiois dizâ, nàc hd! 

■ G7S St;. Clair Ave. West Tel: 14161658-0652 ■ 
i 1104 Bloor St West Tel: [4161533-3199 • 
k J 

Catarina de Siena, realiza a sua festa 
de Natal, corn inicio as 19h00. 
Brindes para crianças e para os 
irmâos da Terceira Idade. 

Domingo, dia 17 

-Festa de Natal da Casa dos Açores- 
2000, corn inicio às 15:00 horas. 
Haverâ prendas e sandes para os 
filhos dos sôcios até aos 10 anos de 
idade. Gerome the Gnome, estarâ 
présente. 

Passagens de Ano: 

-A Igreja de Santa Maria dos Anjos, 
no 1481 Dufferin St., realiza a sua 
grandiosa passagem de ano, corn 
jantar, mùsica corn o E>J-5 Stars e, à 
meia noite, bolos e champanhe. 
Réservas: 767-1295, ou 652-6787, ou 
533-2027. 
-A Casa dos Poveiros, realiza a sua 
festa de fim-de-ano no salâo de festas 
da St. Clair Church, a este da 
Dufferin. (416) 588-1797. 
-O F.C. do Porto de Toronto realiza 
na sede a passagem de ano, corn 
Bufette da New Casa Abril. 
(416) 531-6411, ou (905) 275-0818. 

nacionaUclaclei ieja 

O aJuento Jo 

Mensagem de Natal 
do Dr. Joâo Perestrello 
^mLora a l?raçoA corn a clutância c^ue noâ nao delxa oef 

no konzonte a5 J^ikai e o (Continente Jo noiôo pais, a 

(JomanlJaJe Portu^uesa Jo Ontario e Y(]<initola sente- 

Se no Yjatal mais perto Ja nossa casa, Portugal. * 

.^^inJa (^ue por JiwerSaS etnias e 

tamfjém celel>raJa, a quaJra natalic 

novo ano (euam-nos a sentir mais prôximos Ja terra onJe nascemos e Jas 

traJiqoes que refor^am a nossa coesao, neste tempo Je reencontro, eSpiritualiJaJe, 

paz e soiiJarieJaJe. 

(Como représentante Je Portugal^ostaria Je vos Jesejar a toJoS vos e vossos 

filhos, em mea nome peSSoal, no Ja minlia lAnflier e Je toJos os fanciondrioS 

Jeste (LonsaiaJo-l^eraie Sua familias, amCJetiz Ÿ]ataie um^.^no Povo com 

mellor realizaçào peSSoale profissionalnum, espirito Je hoa harmonia, 

entreajuJa e Jinamica iniciativa entre toJos os portu^ueses. 

^ostaria Je Suhlnhar o grande merito c^ue a acçao JeJicaJa, konesta e 

valorosa no serviço à comunidade, artes, eJucaçao, sauJe, comercio, inJustria, 

profissoes libérais e ServiçoS tem tiJo e continua a ter a visihiliJaJe e apreço 

pelo nosso Pais no (JanaJd, por parte Je todos vos, kerJeiros Je um pais 

ecumenico cj^ue em vos tamhém se cumpre e Se revê nos seuS pioneiroS. (pue o seu 

exemple nos i^uie na preservaçao Jo patrimônio c^ue représenta a nossa face, a 

nossa lingua, cultura, iJentiJaJe e a nossa força Je afirmaçao nesta SocieJaJe 

Je acolkunento. 

Poào Perestrelo 

n (^ônsul Çeral Je Portuÿa 

[HÇ2— 

IP 

St. Clair-Dufferin Medical Ceatie 
S045 Dufferin Street:, a norte da Rogers Road 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Gervais A. Harry 
médico de fami'lia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A. M. 

Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Paulaitis, Dr. K D. Rampersad e 
Dr. R M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Português, Italiano, Espanhol e Inglês 

O horârio do Medical Centre é o seguinte: Pâtâ 

Segunda a Sexta-feira - 8:30 am - 8:30 pm COntSCt^lXt ^ 

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm (416) 651~1!210 Q 

Eqlinton 

Rogers 

Outroi serviçoi disponiveif no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçâo, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

Farmâcia, Dentista, Laboratôrio Médico, ECHO, Holter Monitor, Mamografias. 
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Um milhâo de contes para 
restas de Natal e de Fim de Ane 

Instituiçôes da ONU apelaram 
à acçâo para deter 
propagaçâo no leste europeu O programa de festas de Natal e 

Fim-do-Ano na Madeira, que 
começa corn a inauguraçâo das 
iluminaçôes, représenta um 
investimento da Secretaria Regional 
do Turismo e Cultura de um milhâo 
de contos. Para Joâo Carlos Abreu, 
este investimento représenta uma 
"grande aposta" do Governo 
Regional naquele que é considerado 
o maior cartaz turistico da Madeira 
que todos os anos faz convergir 
milhares de turistas à regiâo. 
O programa tem inicio corn o 
acender das centenas de milhares de 
lâmpadas de todas as cores e 
prolonga-se até ao proximo dia 06 
de Janeiro de 2001. "As iluminaçôes 
da Madeira sâo extraor- 
dinariamente bonitas - diz Joâo 
Carlos Abreu - porque sâo diferentes 
daquilo que se faz no estrangeiro e 
têm como tema as flores que 
simbolizam a hospitalidade de um 
povo". Quanto à taxa de ocupaçâo 
na hotelaria madeirense para esta 
época, Joâo Carlos Abreu nâo 
adianta percentagens mas diz que 
"hâ hotéis corn melhores ocupaçôes 
do que outros" e ressalva que "é 
necessârio ter em conta que o 

parque hoteleiro aumentou". 
O responsâvel pelo Turismo na 
Madeira considéra ainda que a 
greve da TAP, "què é um direito 
légitimé dos trabalhadores", tem 
implicaçôes psicolôgicas junto das 
pessoas "e hâ mesmo jâ reflexos 
dessas implicaçôes no turismo para 
a Regiâo". 
As iluminaçôes pûblicas que se 
estendem pela cidade do Funchal e 
sens arredores e o espectâculo de 
fogo - de - artificio na noite de 31 de 
Dezembro constituem os dois 
grandes atractivos deste programa 
de animaçâo interna do destine 
turistico Madeira. Actuaçâo de 
ranchos folclôricos e bandas 
filarmônicas nas principals ruas da 
cidade, exposiçôes etnogrâficas e 
artisticas, animaçâo corn musicas de 
cores e orquestras difundidas por 
equipamento de som pela cidade do 
Funchal, teatro, presépio no Largo 
da Restauraçâo, quadros vivos da 
tradiçôes regionais, espectâculo 
musical de Natal no auditôrio do 
Jardim Municipal sâo, entre outras, 
as iniciativas programadas para esta 
quadra e coordenadas pela Direcçâo 
de Serviços de Animaçâo da SRTC. 

Oitenta especialistas de varias 
instituiçôes das Naçôes Unidas 
(OMS, UNICEF, ONUSIDA) 
apelaram em Copenhaga aos chefes 
de Estado e de governo europeus para 
que tomem medidas no sentido de 
fazer regredir a SIDA na Europa de 
leste. Estes especialistas, reunidos 
desde terça-feira na capital 
dinamarquesa, a fim de analisar os 
meios para impedir a propagaçâo da 
infecçâo pelo virus HIV na Europa e 
evitar a ocorrência de uma catâstrofe 
na Europa oriental, elaboraram uma 
declaraçâo conjunta em que pedem 
aos chefes de Estado e de governo que 
tomem medidas antes que seja 
demasiado tarde. De acordo corn as 
estatisticas da ONU/SIDA e da OMS 
divulgadas na semana passada, o 
numéro de pessoas contaminadas 
pelo virus da SIDA na Europa de 
Leste passou de 420 mil para 700 mil 
apenas num ano, nomeadamente nas 
ex-repùblicas soviéticas. A maior 
parte dos novos casos de infecçâo sâo 
de toxicodependentes que se drogam 
por via intravenosa. Os peritos 

alertaram para uma segunda vaga de 
infecçôes por contacto sexual, que 
pode conduzir a uma epidemia 
generalizada dentro de très ou quatro 
anos. 
"O tempo urge e a actual geraçâo de 
crianças e adolescentes da Europa 
oriental é uma geraçâo ameaçada", 
declarou à imprensa Marc Danzon^ 
director regional da OMS para a 
Europa. "A soluçâo reside - afirmou - 
na vontade e iniciativa politicas. E 
por isso que apelamos a todos os 
chefes de Estado europeus que 
utilizem as suas mensagens de Ano 
Novo para declarar o seu apoio a um 
piano de acçâo visando controlar e 
impedir esta epidemia nos sens 
paises, na Europa e para lâ delà, nos 
paises mais atingidos - Bielorrüssia, 
Cazaquistâo, Moldova, Russia e 
Ucrânia - aos quais falta experiência e 
conhecimentos neste dominio. "Em 
Africa, existiam 400 mil 
seropositivos. Agora, jâ sâo mais de 
quatro milhôes. As nossas 
possibilidades de acçâo nâo estâo 
esgotadas", lembram os especialistas. 

CHf-l/POLfcT 

ÜlUliMOBlLE 

L'estas L'eLLies CHEV-OLDS 
Hâmuito que TJ 
West York Chev-Olds ! 
serve os portugueses corn IliB I 
uma grande selecçâo de 
.antoméveis, camiôes e carrinhas de 
Icarga ou passageiros nas melhores 
liCT^diçôes de fînanciamento. ^ 
fPam quaisquer reparaçôes 

basta contactar 
^Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios 
'em toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor M aciel ou 

Marcus Vînicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vimcius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
Web: www.toronto.com/westyork H E-mail: westyork@idirect.com 

A West York Chev-Olds fa^ 
os testes de anU-poluiçâo 

para o Governo do Oniârio. 
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CARNEIRO 
2//J a 20/4 

Se é no mundo dos pensamentos que 
você se complica, sera também nesse 
mundo que terâ de recuperar a 
simplicidade perdida. Nào trate os 
pensamentos levianamente, eles 
podem tornar-se verdade. 

\Q 

«J 

(Ô 

E bem provâveî que, sem saber, você 
jâ tenha a seu dispor todos os 
recursos necessàrios para realizar a 
sua ambiçào. Mas você nào sabe 
disso, embora nào queira ver o que 
tem à sua Trente. 

GEMEOS 
27/5 a 20/6 

CARANGUEJO 
27/6 a 21/7 

Eembrc-sc que as p(?ssoas corn quem 
você SC relaciona nào sào as mais 
poderosas. Todos têm poder de 
acordo corn as suas naturezas e 
qualidades e o que importa nào é 
competir, mas colaborar. 

Ainda terâ de ocultar por mais de 
tempo as suas intençôes. Que isso 
nào se transforme em jogo de forças 
obscuras! Nào é esse o verdadeiro 
intuito do momento atual! O silêncio 
serâ bom amigo, use-o. 

A prova que define a boa ou ma 
qualidade do desejo mede-se pelos 
resultados. Se satisfazem apenas 
uma pessoa em detrimento de 
outras, o desejo é ruim. Cuidado 
corn os maus resultados. 

23/6 a 22/9 

PI 
Nào se deixe agarrar por 
compromissos antigos. Eles 
precisam de ser respeitados e 
cumpridos, mas também é 
necessàrio prestar atençâo às 
novidades. 

HALANÇA 
23/9 a 22/10 

ESGOREIAO 
23/70 a 27/77 

Todos os ingredientes necessàrios 
estào ao seu alcance, nào hâ por 
que continuar insatisfeito por 
causa do que lhe falta. Essa 
maneira de se sentir pode mudar, 
basta baver força de vontade. 

SAGITARIO 
U/11 a 21/12 

E hora de medir a força dos sens 
oponentes e de ficar plenamente 
consciente de que você nào esta 
desprovido de armas eficientes que 
ajudem a equilibrar o jogo. A vida 
é jogo e você précisa apostar. 

riâ coisas que estào longe da 
realizaçâo, mas hà outras que estào 
ao alcance do seu poder de realizâ- 
las. No entanto, a aima ainda nào 
se tornou capaz de decidir a quais 
atividades dedicar-se corn maior 
empenho. 

CAPRiœRNIO 
22/72 a 20/7 

JêÜÊÊêê!^ 

Continue a fazer tudo direitinho, 
porque apesar de que em muitos 
momentos tudo parecerâ sair da 
linha, no fim, o tempo agirâ a seu 
favor e tudo correrâ da melhor 
maneira possivel. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

As instituiçôes possuem um ritmo 
prôprio, corn certeza muito mais 
vagaroso que o desejâvel. Mas as 
coisas sào assim e em vez de você 
chocar frontalmente corn essa 
realidade, teria de fazê-la trabalhar 
^^eiQavnr 

Esta tudo certo. O equilibrio de 
forças serâ consumado e corn ele a 
realidade se desenharà corn maior 
nitidez. A esta altura do 
campeonato nào précisa se 
desgastar mais corn conflitos. 

©J 

Portuguese rish 
Market 

sua fietxazca 
Tem Sempre PeiKe Fresco e Congelado, 

Marisco e Bacalhau 

Lagostas Vivas e Camarâo Fresco 

DESEJANOUTODOS 

S(Düs Mm 
> 

3635 Caiiithra Rd 
(a sul da Burnhamthorpe) 

MISSISSRUGR (9051270-3198 

Palavras Cruzadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verticais: 

Horizon tais: 
1-Larva de um diptero que apa- 
rece no queijo; aparvalhado 
(pl.). 2- Bâter corn o martelo; 
enguia. 3- O m.q. râ; dera for- 
ma oval. 4- Veiculo de transpor- 
te; fragrância. 5- Nome de ho- 
mem; bornai de pedinte.6- Pri- 
meiro algarismo da série dos 
nümeros inteiros; décima 
sétima letra do alfabeto grego. 
7- Bol selvagem considerado 
extinto. 8- Em parte mais alta; 
pacifica.. 9- Rasgar corn 
violência; es-tro(inv.).10-Lavrar; 
rocha vuicânica. 11-Pessoa mal 
ajeitada e pouco limpa; 
pron.pessoal. 12-Sufixo 
designando abundância; 
domiciliada. 

1- Delicado; ârvore também conhecida por alambra, choupo ou faia branca. 2- 
Especiaria Indiana; animal que provoca a sarna no homem (pi.). 3- Patrâo de 
barco; pessoa que foi vi'tima da sua prépria ambiçào. 4- Papa (inf.); osso do 
braço. 5- Base; viver da usura; sufixo. 6- Impulse; pedra de moinho; arma que 
serve para atirar frechas. 7- Chamas, torrentes; antigo superior de convento. 
8- Peri'odo; cantiga; sufixo.9-Corpo de exército entre os gregos; ôxido de câl- 
cio.10- Mio; casa de jogo.11- Enrôla; protectorjfig.). 12-Ecoara;que tem ramos. 

Soluçào na horizontal: 

Bjopejouj !oso -ZV sou IsoôjOJOiN-tt omou JBJV 

-01- LunsB ijBjeoBq -6 BjeoBd iBoipv -8 J ‘-o à loin Iv -Z e !œ loin Is Iq -g B|OO 

-BS ISB!i3 -g jopo iBjnjBiA -b BJB|BAO IBJJV -8 OJ! IJB|9PB1A| -Z SBUJJ8|Bd iBÔv -|. 
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t/QVÎEM 

c JOQOS CNTRCVISTAS BlOQRAriAS I 

^TEL: [4161588-4900] 
1212 Dundas St. W. TORONTO 

BOAS TESTAS 
A TODOS OS CLIEMTES E AMIGOS 

LJnbneakable 
Uma das sensaçoes de cartaz de cinema 
actualmente a fazer enorme sucesso é o novo 
filme de M. Night Shyamalan "Unbreakable". 
Este filme é uma espécie de sequência ao 
"Sexto Sentido" (The Sixth Sense) cujo 
protagoniste Bruce Willis volta a 
desempenhar um dos papeis principais - o de 
David Dunn - o ünico sobrevivente de um 
acidente ferrovidrio. Samuel L. Jackson 
desempenha o papel de Elijah Price, um 
misterioso estranho que 
oferece uma série de 
estranhas explicaçoes 
para o facto de David 
Dunn ter escapado ao 
acidente sem um unico 

arranhao, uma explicaçao que ameaça 
transformer a vida de David e da respective 
f ami lia para sempre. Eis aqui uma passagem do 
filme Unbreakable: 
The impact happened at 3:l5 p.m. The first of 
the occupied passenger cars was severed in 
half and sent careening in two directions. The 
second of the passenger cars was crushed and 
dragged for four hundred feet. The debris 
spread over one mile. Six crew members were 
on the freight. One hundred eighteen 
passengers and seven crew members were on 
the passenger train...There is only one 
reported survivor. 

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

3 iBiBMBiBiBiBMBMSiBiBigMBjgiBjgigiBjgMgigiBigiBMgjgjgjgigi 

SEXTO SENTIDO 
"Corpo E Alma" é o album de estreia de uma nova banda de Lisboa, os 
Sexto Sentido. Juntos na sua formaçSo actual hd cerca de um ano e 
meio, os elementos do grupo passaram por algumas bandas até 
convergirem nos Sexto Sentido. 

Durante o ano de 1998, o grupo desenvolveu a composiçao dos temas 
originals que iriam dar origem ao seu primeiro album. Ao mesmo tempo 
que compunham, os Sexto Sentido foram rodando e consolidando o seu 
espirito de grupo pelos bares da zona de Lisboa, tocando sempre temas 
nao originals. A boa recepçao do publico levou o grupo a uma actividade 
constante durante o ano de 1998, e encorajou-o a apresentar uma 
selecçao do seu reportdrio original ds editoras no final do ano. Nova 
reaçao positiva levou à disputa dos Sexto Sentido por varias editoras, 
acabando o grupo por assinar pela Sony Music em Fevereiro de 1999. 
Entre Março e Maio, os Sexto Sentido gravaram "Corpo E Alma" sob a 
orientaçao de Luis Oliveira, produtor de Paulo Gonzo, TC e Excesso, 
entre outros. Devido à sonoridade do grupo, fortemente inspirada na 
müsica pop/ rock anglo-americana, foi contratado para as misturas o 
técnico de som e produtor britônico Rafe Mackena que, para além de 
crédites firmados na cena internacional, tinha a particularidade jd ter 
trabalhado entre nos corn Rui Veloso. Para Paulo "Caras" Martins, 
vocalista e principal compositor do grupo, a escolha foi a mais 
acertada; "O Rafe trabalhou corn grupos e artistas de quem nos 
tmhamos os discos em casa, como os Foreigner, Bad Company ou Giant 
(para além de outros como Richard Marx ou UB40) e a sua vinda para 
nos foi muito importante. O que mais o impressionou no grupo foi a 
forma como arficuldmos as letras em português corn um som tao 
internacional. E em Inglaterra e, principalmente, nos EUA que estao 
todas as nossas referencias musicais, mas sempre f izemos questao de 
cantar em português. Sabiamos que poderia ser mais dificil mas no fim 
nao tivemos duvidas de que tinha resultado." Quando inquirido sobre o 
significado do nome Sexto Sentido, Paulo Martins explica que, "para o 
grupo, a expressSo sexto sentido refere*se a um dom especial que 
todos nos possufmos e que podemos exprimir de formas diferentes. 
Este dom tem expressao quando compomos e interpretamos a nossa 
müsica, e também quando ouvimos a müsica de outros. Quando nos 
arrepiamos a compor ou a ouvir determinada müsica, é mais do que o 
sentido da audiçao que estamos a despertar. Para nos, este sexto 
sentido intuitivo e irracional relaciona-se corn a müsica, mas para 
outras pessoas pode ser dcspertado por outros acontecimentos, 
fenomenos ou formas de arte." 
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Carpinteiros corn experiência. 
Contactar Tony pelo tel.: 416-651-7981. 

Cabeleireira corn experiência 
Tel.: 416-537-0368. 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel. (905) 455-5414. 

Pessoal para companhia de excavaçôes. 
Tel.: (905)738-6655. 

Empregados de mesa para restaurante, que 
fale Português e Espanhol. 
Contactar Joe. Tel.: 416-964-1010. 

Vendedores, corn bons conhecimentos de 
Português e Inglês para companhia de 
Marketing. 
Tel.: 416-485-5633 ou 416-207-7614. 

Pessoal para limpeza na area de Toronto. 
Contactar Susan. 
Tel.: 416-587-0918. 

Pessoal para limpeza. 
Contactar Ken ou John Tel.: 416-920-3355. 

Pintor para companhia de armârios de 
cozinha. 
Tel: 416-763-7177. 

Ajudante de cozinheiro corn experiência. 
Contactar Freitas pelo tel.: 416-534-7354. 

Pessoal de limpeza na area de Brampton. 
Contactar Joe. Tel. (416) 769-7293. 

In CREDItnTtS: 
Um cabrito pequeno ; 
15 dentes de alho ; 
1 colher (sopa) de pimenta ; 
1 colher (sopa) colorau ; 
5 colheres (sopa) de banha ; 
3 dl de vinho branco ; 
Sal. 

(OnEECCflO: 
Faça uma pasta de tempero coin a banha, o 
colorau, os dentes de alho picados, a pimenta e 
O sal. Barre o cabrito por dentro e por fora com 
a pasta de tempero. Leve ao forno em assadeira 
de barro, se possivel coloque a carne sobre uma 
grade feita corn paus de loureiro (usados nas 
espetadas). Enquanto assar va regando corn o 
vinho. Sirva acompanhado de batatas assadas e 
esparregado. 

Carpinteiro Marceneiro corn experiencia para 
fâbrica de môveis. 
Contactar Fernando pelo tel.: 416-667-8779. 

Pessoal para limpeza, contacte Maria. 
Tel.: 416-247-1297. 

Senhora para lavar loiça e fazer limpeza num 
restaurante. 
Tel.: 416-236-4453 e fale corn David. 

Pessoal para instalar portas e janelas, contacte 
Gerardo. 
Tel.: 416-654-2718. 

Mecânicos corn ou sem licença. 
Tel.: (905) 565-6004. 

Soldador corn alguma experiência na area de 
Brampton. 
Contactar Aderito Saraiva Tel. (905) 791-0857. 

Pessoal para Jardinagem na ârea de Toronto. 
Contactar Fernando Tel.: 416-399-9694 ou 
(905) 858-3848. 

relizmina Jesus Matos 
T7/n 2/1372 - 2a/11/2000 

Os pais de 
FelizmituiiJesus 
Matos, natural da 
Matriz da Horta, 
Faial, agradecem 
aos famillares e 
amigos que 
acompaitltaram a 
sua querida fîlha 
à ültima morada. 
Paz à sua aima. 

Empregados de balcâo para Pastelaria. 
Tel: 416-820-3300. 

Carpinteiros corn ou sem experiência. 
Cell: 416-318-4702 

Empregada para padaria a tempo inteiro. 
Tel: 416-534-3847 

Restaurante nécessita cozinheiro experiente, 
ajudante para cozinha e pessoal para servir à 
mesa. Tel: 416-318-1240 

Mais oportunidades de emprego 
disponiveis no Abrigo Centre. 
Para mais informaçôes, Tel: 416^534-3434 

I Para nos enviar a sua assinatura, | 
I oportunidade de emprego ou qualquer | 
I outra informaçâo: | 

(416) 538-0084 | 
ITlllLg (416) 538-0940 | 
[l°[!ùDg]QDs info@omilenio.com | 
©@[7[r©0®s 1087 Dundas St. W. | 

Suite #103 I 
Toronto, On, M6J 1W9 | 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Bolo Cstrela de Natal 
In CRtDItnTES: 

200 gr Açucar 
120 gr Manteiga 
3 Ovos, 1,5 dl leite 
12 gr (+- 1 colher de sopa) 
Fermento em pô 
1 pitada sal 
320 gr Farinha s/fermento 
1 pitada de Canela 
25 gr Amêndoa moida 
2 Maçàs golden (amarelos) 
2 colheres de sopa Brandy ou rum 

ConEECCflO: 
Juntar açùcar, ovos, leite, sal, fermento, canela 
e brandy ou rum; misturar muito bem, juntar a 
amêndoa moida e a maçâ cortada, juntar a 
farinha e misturar sem bâter, adicionar a 
manteiga derretida e incorporar bem. Colocar 
em forma untada, de +- 18 cm x 6cm, cortar a 
outra maçâ sem descascar em quatro partes, 
fazer golpes como se fosse cortar para a tarte 
de maçâ, mas sem separar, colocar em forma 
de estrela sobre a massa. 
Cozedura; 
Cozer a 180° (forno médio) cerca de 40 min. 

TSont 

Nome: 

Morada: 

Tel: ( 

C. Postal: 

)  
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8ALPE EM 8LA CASA  
AMOR, SEXa, E VIAGRA 
Quanto custa um comprimido de 
viagra? Mais de dez dôlares!; dépende 
da farmâcia. Para muitos homens, e 
muitas mulheres, o viagra é apenas 
uma curiosidade, fonte de anedotas, 
graças, e a boa disposiçâo que esta 
relacionada às conversaçôes acerca do 
sexo. Mas para muitos homens, e 
algumas mulheres, o viagra é muito 
mais que curiosidade; pode ser uma fé, 
ou uma esperança. Para esses, o valor 
do comprimido nâo tem preço, pois 
pode trazer de volta uma parte da vida 
jâ perdida; deixa de ser tema de 
anedota, e passa a ser também um 
alimento. 
Dentro de nos, e no mundo à nossa 
volta, a vida faz-se, e mantêm-se, em 
forma de ciclos. Os ciclos da vida, e da 
sociedade, fazem mover o mundo; mas 
entre eles, como necessâria e 
fundamental fonte de energia, 
encontra-se o ciclo do sexo. A vontade, 
vigor, e a possibilidade de satisfaçâo 
sexual, começam corn a puberdade, e 
vào aumentar, corn força crescente, 
para atingirem um mâximo de 
intensidade entre os vinte e trinta e 
cinco anos de idade. Depois, começa o 
declinio até â morte, a principio ténue, 
quase imperceptivel, mas que mais 
tarde, numa idade bastante variâvel, 
pode acontecer abruptamente, e deixar, 
no ciclo emocional da mente, a tristeza, 
a saudade, ou o desespero, résultantes 
da perça duma funçâo importante para 
a felicidade e satisfaçâo na vida. No 
progresso e declinio do ciclo sexual 
diversos factures têm força 
prédominante; na adolescência e 
começo da juventude é a curiosidade; 
depois vêm, em fases sucessivas, a 
afirmaçâo da capacidade, a 
necessidade, e por ultimo, pode vir a 
incapacidade. Todas estas fases, 
prédominantes na mente do ser sexual, 
num determinado momento, se nâo 
forem controladas e ajustadas às 
situaçôes individuals e socias, podem 
causar problemas sérios na saùde fisica 
e emocional, e marcar, ou travar para 

sempre, o caminho para a felicidade. 
##No sexo, os factures psiquicos têm 
uma importância fundamental. A 
atracçâo sensual, pensamentos erôticos, 
fantasias, ou a imaginaçâo, estimulam o 
desejo e aproximam os corpus que se 
podem unir no coito. O amor, esse 
sentimento admirâvel que une os 
amantes, estabelece familias, e 
perpétua a espécie, transcende muitas 
vezes o sexo, e também pode apaixonar 
poetas e artistas. O gosto pelo outro, 
pela outra, ou pelos outros, pode ser, 
mais acentuadamente na mulher do 
que no homem, o maior incentivo à 
actividade e satisfaçâo do sexo. Mas o 
prazer puramente fisico pode ser, em 
muitos casos, a maior fonte de 
satisfaçâo. Hoje, o “amor” egoista, que 
na minha opiniâo, para além do mais, 
parece-me ser uma aberraçâo 
linguistica, estâ a ser estimulado pela 
“nova ordem” do poder mundial, que 
assenta noutra aberraçâo da lôgica: a 
“democracia do dinheiro”. Ainda mais 
assustadoras sâo as aberraçôes doentias 
do sexo, corn o seu cortejo de 
humilhaçôes, torturas, violaçôes, ou 
mortes violentas. A sociedade que 
privilégia o poder individual, estâ a 
abalar o sentimento do amor; ao 
confundir amor corn sexo, estâ a 
transforma-lo em bem utilitârio, e a 
acabar corn a abnegaçâo e altruismo 
que dào a nobreza e dignidade ao 
sentimento do amor. 
Mas se o amor é desejâvel para a 
satisfaçâo sexual, o sexo também é 
desejâvel para a saùde do amor; quando 
falha, pode causar ansiedade, ou 
depressâo a estragar prazer e 
sentimento. O homem jovem, que 
muitas vezes se preocupa mais corn a 
performance na cama, do que com o 
prazer do sexo, pode às vezes querer, 
mas nâo conseguir, a erecçào necessâria 
ao coito. O receio de nâo fazer como 
deve ser, pode-lhe causar uma 
impotência temporâria, de origem 
cerebral, até esses receios sairem da 
cabeça. 

ACADIA Travel Agency em London 
V Dcscîa aos clienles c amigos 

BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO! 
ACADIA tem um cruzeiro com saida a 4 de Fevereiro, 7 

noites, no navio "Costa Atlântica", corn o Conj. Tulipa 
Negra. Saida de Frt. Lauderdale com visita às ilhas San Juan, 

St. Thomas e Catalina. Como opçâo, 3 noites em Frt. Lauderdale na 
Holywood Beach Resort. 

Preços desde $1435. dis mais t:axas 
► Ainda, peregrinaçâo aos Santuârios de Fâtima, Santiago de 

Compostela, Lourdes e Senhora do Pilar e opcâo ao Senhor Santo 
Cristo, nos Açores. Saida a 5 de Maio e regresso a 20, ou dos Açores 
a 27 de Maio, ou outra data a combinat. 

InformaçSeS: C5191432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Boad. London, Ont. N5Z IBS 

Na grande maioria dos homens, 
sobretudo depois da meia idade, a 
impotência sexual é uma doença 
vascular. A prevençào dessa disfunçào 
sexual, é exactamente igual à 
prevençào das doenças 
cardiovasculares. Tem os mesmos 
factores de risco, como o uso do tabaco, 
o excesso do âlcool, tensào arterial, 
diabetes, falta de circulaçào nos 
membres inferiores, ou ataques prévios 
de trombose ou coraçâo. Ao contrârio 
do que muitos pensam, a deficiência da 
erecçào no pénis é uma doença 
frequente. Depois dos cinquenta anos, 
mais de metade dos homens têm 
problemas ocasionais, e alguns deles 
têm incapacidade total de começar ou 
complétât o acto sexual. 
O aparecimento do medicamento 
viagra foi o começo prâtico do 
tratamento da disfunçào sexual do 
homem moderno. Nâo aumenta o 
desejo do sexo, mas permite, muitas 
vezes, a execuçào desse desejo, e a 
ùnica possibilidade do prazer. 
A minha observaçào do 
desenvolvimento e progresso 
terapêutico, no ültimo meio século, 
leva-me a pensât que, corn o 
aparecimento do viagra, que melhora a 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

circulaçào e permite a erecçào do pénis, 
estamos para as doenças vasculares dos 
ôrgâos sexuais, como estâvamos, hâ 
muitas décadas, corn as doenças 
vasculares do coraçâo corn a descoberta 
da nitroglicerina. O viagra é a^ 
“nitroglicerina” da circulaçào sexual; 
ambas as drogas actuam do mesmo 
modo ao melhorar a circulaçào causada 
pela dilataçâo dos vasos sanguineos. Se 
forem usados simultaneamente, podem 
causar sincope cardiaca ou a morte. 
Apesar disso, ambas as drogas sâo 
bastante efectivas, seguras, e sem 
efeitos secundârios perigosos. 
O tratamento das disfunçôes sexuais 
estâ ainda na infâneia, sobretudo na 
mulher. Penso que ira suceder um 
enorme progresso na prevençào e 
tratamento dos problemas sexuais, tal 
como aconteceu corn as doenças do 
coraçâo,. A impotência sexual 
masculina, é uma doença velha, que foi 
silenciada. E uma doença profunda, a 
vir à tona, e que, por se mostrar, sem 
acanhamento, ou vergonha, tenderâ um 
dia a desaparecer. 
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Gustavo Kyerten “Guga” 
Campeâo do Open da Australia 
O Brasileiro vîngou-se da derro'ba aofrida 
an'te o americano no primeiro jogo 

Gustavo Kuerten foi 
‘Simply the best’, como 
cantava Tina Turner 
para dar entrada aos 
dois artistas da final. 

Sem um minuto de atraso, 
relativamente ao programado, Andre 
Agassi, de 30 anos, vencedor este ano 
do Open da Australia, e Gustavo 
Kuerten, que ganhou Roland-Garros, 
iniciavam a luta pelos mais de 161 mil 
contos de prémio da final. Mas Guga 
lutava por mais do que "apenas" os 
trocos, que estavam destinados a 
engrossar as contas bancârias de que 

jâ arrecadou mais de cinco 
milhôes de contos (Agassi) e 
1,5 milhôes (Kuerten). 
O brasileiro aspirava também 
a ser o nümero um da Corrida 
dos Campeôes. No final tudo 
lhe saiu bem: chegou ao cimo 
da classificaçâo, batendo 
Agassi pelos parciais de 6-4, 6- 
4, 6-4. Très quebras no serviço 
do americano, uma em cada 
um dos sets, uma esquerda 

demolidora e um serviço impecâvel 
foram as armas do brasileiro na 
vitôria. 
Tudo conseguido em duas horas e 
sete minutos. 
Depois de um mau inicio de prova - 
Kuerten perdeu o primeiro jogo da 
Masters Cup frente a Agassi -, Guga 
deixou um Pavilhâo Atlântico em 
delirio e arrecadou 300 mil contos em 
prémios monterârios - 29 mil por cada 
um dos dois que venceu na primeira 
parte da prova; 75 mil na meia-final e 
161 na final. 
Agassi entrou a servir e o encontro 

previa-se dificil para Kuerten, que 
sentiu dores nas costas durante a 
semana, chegando até a colocar-se a 
hipôtese de desistir. No Domingo 
jogou corn uma cinta e o ünico 
problema que teve foi num sapato, 
que teve de mudar. A grande 
confiança mostrada pelo americano 
durante os quatro encontros que 
ganhou esteve ausente. E esta 
semana. Agassi até jâ tinha derrotado 
Guga. Agora, na contabilidade de 
jogos entre ambos. Agassi ainda 
comanda - venceu cinco e perdeu 
quatro -, mas o fosso reduziu-se. 
Kuerten quebrou o serviço de Agassi 
no primeiro jogo do set inaugural. E 
venceu o jogo seguinte, corn um as. 
Mas na terceira partida. Agassi levou 
o adversârio a zero e selon o ponto 
corn um as a 176 km/hora. Sem mais 
quebras de serviço, o set assentava 
bem ao brasileiro. 
O jogo seguinte conheceu novo break, 
de novo para Gustavo Kuerten, ao 
quinto encontro. Foi um break 
cirürgico, especialmente porque nào 

cedeu o jogo ao adversârio. A fechar, 
no terceiro set, uma copia do que se 
tinha passado no anterior: novo break 
ao quinto jogo. A campeâo! Andre 
Agassi nada podia fazer, tudo lhe saiu 
mal, até a bola que ele dizia ter sido 
fora... caiu dentro. O video mostrou a 
repetiçâo. 

PADARIA TORTUGUESA 

EUROSTAR 
B A K E R 

é^utostat ISokeUf pzima no <fabzico de pâo 

quanta a fzaseo a fDastatatia fincL 

^^^^uzanta a quadza ^J^atadicia aptasanta corn 

asmazo a sabot o TSoûo TSzoas 

(Zastaùatas, T^uibanadas, ^^^^htoncos da ^J\)ataù, 

J2uiinptaias ooos a toda a doçatia da 

âpoca, do/n ootos da TSoas ^-astas, 

a é^uzostaz ISakatq aspata a oossa oisita ao 

2,^5 ^qûinton ^uist na ^^^^aùauyata 

fdùana am 

^JlXississauqa. 

CS053 7^S-888a 

F 
EGLINTDN AVE, E. 

SPOBTIttC 

Impasse puante a 
treinader mantém-se 
o treinador da équipa de futebol do Sporting "serâ quem o conselho de 
administraçâo da Sporting SAD quiser", disse ontem Dias da Cunha, apôs 
anunciar que recusou a demissâo de Luis Duque e sens pares. O présidente do 
Sporting Clube de Portugal, que falava em conferência de Imprensa, em 
Alvalade, adiantou que nâo aceitou a demissâo dos responsâveis da SAD 
leonina porque os "intéressés do Sporting passam pela permanência da équipa 
que estâ à frente da SAD". A Sporting SAD anunciou terça-feira a rescisâo do 
contrato corn o treinador Auguste Inâcio, entregando o comando interino da 
équipa a Fernando Mendes, mas o treinador que çonduziu os "leôes" ao titulo 
nacional orientou inesperadamente o treino de ontem. Quanto a Auguste 
Inâcio, o présidente do conselho directive dos "leôes" considerou que "a sua 
presença no treino de hoje mostra o seu enorme sportinguismo e que as suas 
relaçôes corn a équipa do Sporting continuam excelentes". 

PEÇflS PARA MKAniCOS 
t BfïïE-CHflPflS 

Pestas 
25-B Canimboo Ave./Osler TORONTO 

Contactar: 
Tel: [4161 604-1140 OU (4161 604-7000 

BuRNHAN/TTHmPF 
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Toni rende 
Jesé Meurinhe 

ne Benfica 
  

DtnfKfl 

► Continuaçâo da pagina 1 

Na segunda-feira, Mourinho propos 
renovaçâo de contrato ao présidente 
Manuel Vilarinho, que a recusou, tendo 
depuis abordado o preparador fisico 
Angel Vilda para a renovaçâo do vinculo 
numa nova équipa técnica. 
José Mourinho ficou a saber que era 
definitivamente um treinador a prazo e 
quer agora rescindir com o clube 
amigavelmente, corn a consciência da 
existência da clausula que obriga o 

técnico a indemnizar o clube em 50 mil ^ 
contos. 
Terça-feira, o treinador entrou no 
balneârio e comunicou a sua decisâo aos 
jogadores, na companhia do adjunto 
Carlos Mozer, tendo ainda dirigido o 
treino da tarde. 
José Mourinho abandona o cargo dois 
meses e meio depois de ter assumido a 
chefia dos "encarnados", em substituiçâo 
do técnico alemâo Jupp Heynckes, a 20 
de Setembro.  J 

TflÇfl Ufffl (f( POKTO-bPflnUOl): 

Fluminense exige 
pagamente de 
Roger per inteiro 
O Fluminense exige ao Benfica o 
pagamento integral dos 10 milhôes de 
dôlares (cerca de 2,3 milhôes de 
contos) para a transferência do médio 
brasileiro Roger, que deverâ chegar a 
Portugal nos prôximos dias para 
efectuar exames médicos. 
Segundo uma fonte do clube 
brasileiro, "faltam apenas alguns 
detalhes" para se consumar a 
transferência do internacional 
olimpico, embora os "tricolores", 
actualmente em grandes dificuldades 
financeiras, descartem a hipôtese do 

pagamento faseado do valor em 
causa. Se os testes médicos nâo 
detectarem qualquer problema, e se o 
Benfica disponibilizar de imediato o 
valor total da transferência, Roger 
poderâ juntar-se ao compatriota 
André como um dos reforços dos 
"encarnados" na reabertura do 
mercado. No fim desta manhâ, o 
director de comunicaçâo do Benfica, 
Joâo Malheiro, adiantou que a 
eventual contrataçâo de Roger séria 
anunciada "a seu tempo e corn 
absoluta tranquilidade". 

Real Maiorca nega ter facilitade 
passaperte pertuguês a Oliveira 
A direcçâo do Real Maiorca negou, 
de forma categôrica, que tenha 
facilitado um passaporte português 
ao ex-guarda redes brasileiro 
Francisco José Oliveira, como 
denunciou terça-feira a comissâo 
parlamentar brasileira que investiga 
irregularidades no futebol. Oliveira, 
segundo a comissâo parlamentar, 
tinha entregue o passaporte 
português que "alguém lhe arranjou 
na secretaria do Maiorca", clube em 
que jogou até ao passado mês de 
Maio. 
"E falso que o Maiorca tenha funçôes 

de uma embaixada e entregue 
passaportes aos seus futebolistas, 
logicamente Oliveira mostrou um 
documente obtido no Brasil", disse o 
porta-voz da entidade balear Joan 
Frontera. 
"Estâmes surpreendidos pelo alcance 
das declaraçôes de Oliveira, jâ que 
nos envolve de forma gratuita num 
assunto muito delicado. 
O Maiorca sô actua quando o 
futebolista mostra interesse em obter 
a cidadania espanhola, mas sempre 
de acordo corn os trâmites legais", 
precisou Frontera. 

Paco Flores esporançado 
0 irritado 
o treinador do Espanhol de 
Barcelona, Paco Flores, mostrou-se 
esperançado na possibilidade da sua 
équipa conseguir nas Antas o 
apuramento para a quarta ronda da 
Taça UEFA, apesar da derrota na 
primeira "mâo" (2-0). Antes de falar 
do encontre, o técnico espanhol nâo 
escondeu a sua irritaçâo pelo facto de 
a équipa ter chegado ao relvado dos 
"dragôes" praticamente uma hora 
depois do previsto, devido ao trânsito 
e ao mau tempo que teve de enfrentar. 
"Este atraso é culpa de alguém... o FC 
Porto entra a ganhar 1-0. Nâo é 
normal chegarmos ao treino 

atrasados. Nâo entende", lamentoû, 
visivelmente contrariado, Paco 
Flores, garantindo: "Amanhâ (quinta- 
feira) vamos sair corn muita 
antecedência para chegarmos a 
horas". Depois de desabafar, o técnico 
"virou-se" para o confronte corn os 
portistas e foi claro: "Vamos 
demonstrar que o FC Porto nâo é tâo 
superior ao Espanhol como o 
resultado da primeira mâo indica". 
"Vimos corn a intençâo de ganhar, de 
forma a aumentarmos a nossa 
credibilidade e os indices de 
confiança. Dentro do campo, as 
équipas equivalem-se. O FC Porto sô 
nos ganha em experiência, uma vez 
que somos uma équipa muito jovem", 
afirmou Paco Flores. 

Ui m TRansPERÊhcios 

UEFA "consternada e 
preocupada" 
A Uniâo Europeia de Futebol 
afirmou-se "consternada e 
preocupada" corn o adiamento por 
uma semana da reuniâo entre a 
Federaçâo Europeia de Futebol 
(FIFA) e a Comissâo Europeia, para 
debater a reforma do sistema de 
transferências. No comunicado 
emitido pela UEFA, afirma-se que 
nem o organismo, nem as ligas 
profissionais europeias foram 
consultadas sobre este adiamento, 
solicitado pela FIFA, sob o 
argumente de necessitar de mais 
tempo para responder às questôes 
levantadas pela Comissâo. O director 
executive da UEFA, Gerhard Aigner, 

endereçou cartas ao secretârio-geral 
da FIFA, Michel Zen-Ruffinen, e à 
Comissâo Europeia, exprimindo a 
sua "grande surpresa" pelo adiamento 
do encontre, agendado agora para 13 
de Dezembro. "Foi realizado um bom 
trabalho durante as ultimas semanas 
e nâo compreendemos quai a razâo 
que levou ao adiamento", afirmou o 
director de comunicaçâo da UEFA, 
Mike Lee, frisando que "esta situaçâo 
nâo é ütil para ninguém". A Comissâo 
Europeia considéra que o actual 
sistema de transferências viola a 
legislaçâo comunitâria sobre livre 
circulaçâo de trabalhadores, devendo, 
por isso, ser modificado. 

^ SÔ liguei para 
dizer que te amo... 

Sô liguei para mostrar 
o quanto te quero 
416.480.9786 

Portugal 
apenas 

por minuto 
sem tarifa mensal 

Perqunte-nos peb nossa promoçdo de acesso ilimitado à internet gratis durante 3 meses* *Sujeito g giqumos cordiçoes 
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dâassijticaçâo 
Equipas I V E D M S P 

2 31 
2 23 
1 27 
3 23 

13 10 1 
2 SP. BRAGA 13 8 3 
iBlAWSfA 13 7 5 
4 SPORTING 13 8 2 
SBEUNEHSES 13 7 4 
6BENFICA 13 7 3 
TSAtGUEIROS 13 7 0 6 Tl 
OP. FERREIRA 13 5 4 
8FARENSE 13 5 4 
lOMARiTIMO 13 5 3 
IIDNIABUEIRIA 13 4 5 
12BEIRA-MAR 13 4 3 
ISGOIMABlES 13 3 3 
14ALVERCA 13 3 3 
ISeAMPOHAIBB. 13 1 7 
160ESP.AVES 13 2 2 
Ü ESI AMADOUA 13 2 1 
18 Gll VICENTE 13 1 3 

2 
3 

4 
4 
5 
4 

18 
21 

20 
18 
14 
13 

6 13 
17 
15 

7 
7 
5 18 
9 14 

10 11 
8 

0 31 
15 27 
11 20 
13 26 
10 25 
12 24 
19 21 
13 19 
16 19 
12 18 
20 17 
19 15 
24 12 
26 12 
22 10 

9 

25 
25 
20 

8 
7 
6 

(13“jornada) 
Belenenses - V. Guimaries, 1-0 

Beira-Mar - Basa ftves, 1-0 
So. Braga-FO Parta, 2-1 

Campamaiar. - Marftima, 2-2 
L Amadara - Gil Vicanta, 2-1 

Paças da Farraira - Faranse, 1-1 
Uniialairia-Salguairas.2-1 

Banfica-Snorting, 3-0 
Baavista-IUvarca,5-1 

'§ LlBfl 
PORTUCUCSfl DC fUTCDOL 

% PROCISSIOnflL 

m 

Resultados Mima jornada 
(14^jornada) 

Gil Vicanta-Baavista 
Vitiria Guimarias - Paças Farraira 

Sporting-Balononsas 
Faronso - Campamaiaransa 

Dospartiva Bvas - Uniia loirla 
Maritima - Sporting Braga 

Salguoiras - Estrola lUnadara 
JUvarca-Banfica 

FC Parta- 

elhores lllarcadores 

13 gtulos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

11 gutlos 
MikiFEHER (Braga) 
HASSAN Nader (Farense) 

S) golos 
Joâo Tomâs (Benfica) 

7 golos 
Alberto ACOSTA (Sporting) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

6 gnlns 
PAULO VIDA (Paços Ferreira) 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
Carlos LAGORIO (Maritimo) 
Holanda Carlos Ventura "DUDA" 
(Boavista) 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

^^Cleveland 7 .588 
RESUlTHDOSDEnRÇA'FDRA 

CHiirlciIcte 8«5ÜP 
Topo nia \8 mmÊm 
Indiana 8 v:S|iAli 
Decroii: 8 .101111114 
Milwaukee iiolÉia 
Atlanta illil 14 .aaa 
Chicago a "15 .118 

Sabres S Cll^^ieita 2 
Penguins Al^enafbrs 2 
Avalanche 1 bevlls 2 
Eighty Ducks O mues 1 

CONfSURÊNCIA 
ORIENTAL 

'®à!s)îa[2)ti©m 
M 

COLORADO 87 A1 j 
VAIUCOUVÉH as 35 
EDMONTON S3 3S 

IÉB^IëS^CIA 
ORIENTAL 

!?> 
OTTAWA 
TORONTO S7 3A 
ElUFFALO as 3*1 
BOSTON S7 SI 
MONTREAL SB S1 

fttritlCfl/SPORTinC: 

0 “day aner" apos 
terça-feira louca 
As equipas de futebol dos dois histôricos rivais lisboetas 
retomaram ontem o trabalho, ambas sob a direcçâo de 
técnicos interinos. José Mourinho, que orientou os 
benfiquistas nos ültimos dois meses e meio, renunciou 
terça-feira ao cargo, farto de ser um "treinador a prazo", 
e escassas duas horas depois Augusto Inâcio, o 
treinador que conduziu o Sporting ao titulo, apôs um 
jejum de 18 anos, foi dispensado pelos "leôes", devido 
aos fracos resultados. 
Mais uma vez, tal como no domingo e na terça-feira, 
cabe ao Benfica marcar a agenda: os "encarnados" 
treinaram sob o comando do espanhol Angel Vilda, que 
foi adjunto de Mourinho e do antecessor deste, o 
alemâojupp Heynckes. 
O sportinguista Fernando Mendes, um "homem da 
casa" verde-branca, liderou o treino dos campeôes 
nacionais, tarefa que nâo lhe é estranha e que deverâ 
desempenhar durante muito mais tempo que Vilda. A 
nova équipa técnica do Benfica, muito provavelmente 
formada por Antonio Oliveira "Toni", o técnico 
preferido do novo présidente benfiquista. Manuel 
Vilarinho, e por outro ex-jogador encarnado. Antonio 
Veloso, deverâ iniciar funçôes hoje. A situaçâo parece 
bem mais nebulosa para os lados de Alvalade, onde 
Luis Duque e os seus pares nâo deram pistas sobre o 
futuro, garantindo apenas o présidente da 
Sporting/SAD que nâo foi assumido qualquer 
compromisso corn José Mourinho para este substituir 
Augusto Inâcio. 
Tal possibilidade foi jâ contestada por pequenos grupos 
de sôcios de ambos os lados, durante as conferências de 
imprensa de terça-feira. Um dia louco na Segunda 
Circular. 
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Campeonato Nacional de Fut;ebol - OQ @ 
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N 
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(A 
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CIL 3QJIIIIIFA 

1 VIZELA 
2 MOREIRENSE 
3 FC PORTO B 
4 FAMALICÂO 
5 INFESTA 
6 ESPOSENDE 
7 PAREDES 
8 LEIXÔES 
9 SP.BRAGA B 
10 TROFENSE 
11 S. JOÂO VÊR 
12 VILANOVENSE 
13 CANELAS 
14 LOUROSA 
15SANDINENSES 
16 BRAGANÇA 
17 ERMESINDE 
18 PEVIDÉM 
19 FAFE 
20 GONDOMAR 

DELcnEnsts 

JJ 

12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

D> 

24 
24 
22 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
8 

Resultados 
Famalicâo - Sào Joào Vêr, 2-0 
Esposende - Sandinenses, 3-0 
Gondomar - FC Porto "B", 0-1 
Ermesinde - Bragança. 1-0 
Infesta - Trofense, 2-0 
Fafe - Pevidém, 3-2 
Moreirense - LeixÔes, 0-0 
Vilanovense - Sp. Braga ”B", 3-0 
Lourosa - Canelas Gaia, 1-1 
Paredes - Vizela, 2-1 

13* Jornada 
Famalicâo - Esposende 

Sandinenses - Gondomar 
FC Porto "B" - Ermesinde 

Bragança - Infesta 
Trofense - Fafe 

Pevidém - Moreirense 
LeixÔes - Vilanovense 

Sp. Braga "B" - Lourosa 
Canelas Gaia - Paredes 
Sào Joào Vêr - Vizela 

c 
O 
O 
(Z 
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N 
(A 
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(A 
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CIL IBQ,C]1IP£. J a> 

1 FÀTIMA 11 28 
2 0LIVEIRENSE II 26 
3TORREENSE 11 23 
4FEIRENSE 11 22 
5SP.COV1LHÂ II 22 
6 SANJOANENSE 12 18 
7 VILAFRANQUEN 12 17 
8AC.VISEU 11 16 
9 0LI.BAIRRO 12 15 
lOSP.POMBAL II 15 
llALCAiNS 11 14 
12 ARRIFANENSE 12 14 
13 MARINHENSE 12 12 
14 U. COIMBRA II 12 
15CUCUJÂES 12 10 
16CALDAS II 9 
17 LOURINHANENS 11 9 
18 AGUEDA 12 8 
19 TORRES NOVAS 11 4 

Resultados 
Àgueda - Sp. Pombal, 1-1 
Vilafranquense - Sp. Covilhà, 0-2 
Sanjoanense - A. Viseu, 1-1 
Feirense - Torreense, 3-0 
Fatima - Torres Novas, 6-2 
Lourinhanense - Marinhense, 1-1 
U. Coimbra - Arrifanense, 1-1 
Alcains - 01. Bairro, 2-0 
Caldas - Cucujàes, 2-4 
Folga: Oliveirense 

13* Jornada 
Oliveirense - Agueda 

Sp. Pombal - Vilafranquense 
Sp. Covilhà - Sanjoanense 

Académico de Viseu - Feirense 
Torreense - Fâtima 

Torres Novas - Lourinhanense 
Marinhense - Uniào de Coimbra 

Arrifanense - Alcains 
Oliveira do Bairro - Caldas 

Folga: Cucujàes 

Pagamentos em duplicado 
ou informaçâo precipitada 
Pagamentos em duplicado e cheques com verbas 
superiores às das facturas foram situaçôes expostas 
pela testemunha Maria da Conceiçâo Cachapa no 
julgamento do processo em que é arguido o ex- 
presidente do Belenenses, José Antonio Matias. 
A declaraçâo da testemunha arrolada pela 
acusaçâo, funcionâria dos serviços financeiros do 
Belenenses, encheu de espanto o colectivo do Juizo 
da 2* Vara do Tribunal da Boa-Hora. A versâo em 
causa, novidade no julgamento, envolve o ex- 
técnico do clube "azuî" Joâo Alves, que, segundo 
Maria Cachapa, teria recebido verbas em atraso 
através de depôsito bancârio e, cumulativamente, 
em entrega directa do arguido. Este cenârio foi, 
contudo, considerado pouco credivel pelo advogado 
da acusaçâo, Teixeira da Mota, que disse à Agência 
Lusa acreditar num bloqueamento de memôria por 
parte da testemunha, a quai, todavia, e apesar de 
interrogada nesse sentido pelo juiz-presidente, nâo 
desmentiu a sua declaraçâo. Entre as mültiplas 
questôes levantadas pelos causidicos das partes. 

teve especial relevância a que respeita ao 
desmentido feito pelo advogado de Pimenta 
Machado, présidente do Vitôria de Guimarâes, 
quanto à declarada divida do Belenenses para corn 
o clube minhoto, no montante de 15.000 contos, e 
relacionada corn a transferência do futebolista 
zairense Basaùla para o clube do Restelo. Esta 
posiçào do représentante do lider vimaranense 
levou a acusaçâo a solicitar a Pimenta Machado um 
esclarecimento sobre a matéria, tendo em conta a 
declaraçâo da testemunha da acusaçâo Maria Luisa 
Carmo, funcionâria do Belenenses, que na sessâo 
anterior garantiu que na contabilidade do clube 
continua em falta a liquidaçâo daquela verba. O 
pagamento de cerca de 100.000 contos de impostos 
da responsabilidade do Belenenses, alegadamente 
efectuado por José Antonio Matias - a questâo foi 
aflorada mas nâo esclarecida ou clarificada -, é 
outra matéria sobre a quai a acusaçâo vai solicitar 
confirmaçâo, neste caso junto da Direcçâo Gérai de 
Contribuiçôes e Impostos. 

Dani rescinde alegando justa causa, 
Benfica reieita argumente 
o futebolista Daniel Carvalho "Dani" rescindiu, 
de forma unilateral, o contrato que o ligava ao 
Benfica, alegando justa causa, um argumente que 
a direcçâo liderada por Manuel Vilarinho nâo 
aceita. Dani deu a conhecer a sua decisâo ao clube 
"encarnado", através de um fax, remetido também 
à Liga de Clubes, Sindicato de Jogadorés e 
Federaçâo Portuguesa de Futebol, conforme o 

disposto na lei, devendo o caso ser decidido pela 
Comissâo Arbitral Paritâria da Liga. 
O Benfica reagiu jâ a esta rescisâo e o vice- 
presidente para a area juridica, Tinoco Faria, 
rejeitou os argumentos do jogador, que baseia a 
decisâo no facto de ainda nâo ter recebido a nota 
de culpa no âmbito do processo disciplinar que lhe 
foi instaurado hâ très semanas. 

Açores 

8“ Jornada 
Madalena - Flamengos, 4-1 
Lusitânia - Vila Franca, 3-0 
Praiense - Lajense, 4-1 
Vilanovense - Santiago, 2-1 
St° Antonio - Angrense, adiado 
devido ao mau tempo 

9‘jomada 
Flamengos - Lusitânia 
Vila Franca - Praiense 
Lajense - Vilanovense 

Santiago - St" Antonio 
Angrense - Madalena 

Equipa 

1 LUSITÂNIA 

2 MADALENA 

3 PRAIENSE 

4 ST.ANTÔNIO 

5 ANGRENSE 

6 SANTIAGO 

7 VILA FRANCA 

8 FLAMENGOS 

9 VILANOVENSE 

10 LAJENSE 

GL IK(Q<I>IIIP& 

1 SEIXAL 
2 ATLÉTICO 
3 CÂM.LOBOS 
4 U.MADEIRA 
5 PORTIMONENSE 
6 BENFICA B 
7 LOCLETANO 
8 OLHANENSE 
9 BARREIRENSE 
10 ESTORIL 
11 MACHICO 
12 0PERÀRIO 
13 SPORTING B 
14 MARI'TIMO B 

15 CASA PIA 
16 LLS.ÉVORA 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19 SESIMBRA 
20 CAMACHA 

Resultados 
Seixal - Benfica "B", 0-1 
Câmara de Lobos - Micaelense, 1-0 
Olhanense - Atlético, 1-1 
Louletano - Op. Desportivo, 3-1 
U. Madeira - Lusit. Evora, l-O 
Casa Pia - Barreirense, 0-1 
Sporting "B” - Camacha, 1-2 
Maritimo "B" - Oriental, 2-2 
Machico - Portimonense. 1-0 
Estoril-Praia - Sesimbra, 1-0 

13* Jornada 
Seixal - Câmara de Lobos 
Micaelense - Olhanense 

Atlético - Louletano 
Op. Desportivo 7 Uniào da Madeira 

Lusitano de Évora - Casa Pia 
Barreirense - Sporting "B" 
Camacha - Maritimo "B" 

Oriental - Machico 
Portimonense - Estoril-Praia 

Benfica "B" - Sesimbra 

CIL KOnnnPA 

1 SERZEDELO 
2 JOANE 
3 MARIA FONTE 
4 VIANENSE 
5 TAIPAS 
6TER.BOURO 
7FÀO 
8 AMARES 
9 MONÇÀO 
lOMIRANDÊS 
11 LIMIANOS 
12 VALENCIANO 
13 NEVES • 
14CABECE1RENSE 
15 VILAVERDENSE 
I6MONTALEGRE 
17MEREL1NENSE 
18 P.SALGADAS 

11 
11 
II 
II 
il 
11 
il 
11 
11 
11 
11 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
11 

27 
23 
22 
20 
19 
18 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
12 
11 
II 
il 
5 
4 

Vianense - Merelinense, 4-2 
Cabeceirense - Maria da Fonte, 0-0 
Mirandês - Valenciano, 2-1 
Montalegre - Fào, 0-0 
Serzedelo - Amares, 2-0 
Joane - Pedras Salgadas, 6-0 
Limianos - Taipas, 1-0 
Terras Bouro - Vilaverdense, 1-2 
Monçào - Neves, 1-1 

Sérié C 
CL I£($lDinFA 
1 OL.HOSPITAL 
2 SOURENSE 
3 ESTARREJA 
4 VALECAMB. 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 AVANÇA 
8 ANADIA 
9 MANGUALDE 
10 OL. FRADES 
11 F.ALGODRES 
12 CESARENSE 
13 GAFANHA 
14 MIRANDENSE 
15 SATÀO 
I6GOUVE1A 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
II 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

25 
24 
23 
20 
19 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
II 
il 
11 
9 
7 
6 

Fomos Algores - Avança, 2-2 
Lousanense - 01. Frades, 0-0 
Satào - Valecambrense, 0-0 
Mangualde - Sourense, 0-1 
Cesarense - Guarda, 4-3 
Sào Roque - Penalva Castelo, 2-1 
Anadia - Gafanha, 2-2 
Estarreja - Mirandense, 2-1 
Oliveira Hospital - Gouveia, 1-0 

Serie E 
CL XQIDIIIPA 

1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 AG.CAMARATE 
4 RIB.BRAVA 
5 r MAIO 
6 SACAVENENSE 
7 PORTOSANTENS 
8 CORUCHENSE 
9ALCOCHETENSE 
lOODlVELAS 
11 PONTASSOLENS 
12 ELVAS 
13 LOUREL 
14CALIPOLENSE 
15 SINTRENSE 
16SAM.CORREIA 
17S.VICENTE 
18 FANHÔES 

11 
11 
il 
il 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
il 
11 
11 
II 
11 
II 
11 
11 

26 
23 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
11 
10 
9 
4 

Àg. Camarate - Samora Correia, 0-1 
Pontassolense - Sào Vicente, 3-0 
Alcochetense - Oliv. e Moscavide, 2-4 
Sacavenense- Sintrense, 1-0 
1® Maio - Calipolense, 1-2 
Lourel - Mafra, 0-1 
Coruchense - Odivelas, 0-0 
Elvas - Ribeira Brava, 1-0 
Fanhôes - Portosantense, 0-1 

de 

HiawaB 

CL xQunnPA 

1 DRAGÔES SAND 
2 ESMORIZ 
3 LAMEGO 
4 P.RUBRAS 
5 VILA REAL 
6AVINTES 
7 T.MONCORVO 
8 PEDROUÇOS 
9FIÀES 
lOTIRSENSE 
11 REBORDOSA 
12 LIXA 
13 RIBEIRÀO 
14 AMARANTE 
15 P.BRANDÀO 
16 RIO TINTO 
17S.MARTINHO 
18LOUSADA 

II 
11 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

24 
21 
21 
20 
18 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
9 
9 
8 

Lousada - Rio Tinto, 1-5 
Ribeirào - Vila Real, 1-1 
Torre Moncorvo - Paços Brandào, 2-2 
Dragôes Sandinenses - Lixa, 0-0 
Esmoriz - Sào Martinho, 2-2 
Pedrouços - Tirsense, 0-1 
Fiàes - Pedras Rubras, 3-0 
Lamego - Amarante, 0-0 
Avintes - Rebordosa, 0-0 

Serie □ 
CL Xdl^imilPA IP 
I BENFICA CB II 29 
2BENED1TENSE 11 27 
3EST.PORTAL. 11 21 
4FAZENDENSE 11 20 
5 PORTALEGREN. 11 20 
6 PENICHE 11 18 
7ALCANENENSE 11 18 
8SERTANENSE 11 15 
9U.TOMAR 11 15 
lOBlDOEIRENSE 11 14 
IIMIRENSE 11 13 
12SERNACHE 11 12 
13 CARANGUEJEIR 11 11 
14U. SANTARÉM 11 II 
15 PORTOMOSENSE 11 8 
16ALMEIRIM il 8 
17 FERROVIÂRIOS U 8 
18 BOMBARRALENS 11 7 

Caranguejeira - Almeirim, 2-1 
Semache - Portomosense, 4-1 
Alcanenense - U. Santarém, 2-1 
Peniche - Bombarralense, 3-0 
Portalegrense - Est. Portalegre, 2-3 
Benfica C. Branco - Uniào Tomar, 3-0 
Mirense - Ferroviârios, 2-0 
Fazendense - Sertanense, 2-0 
Bidoeirense - Beneditense, 2-2 

Serie F 
CL S(Q1I7IIPA 

1 PADERNENSE 
2 ESTRELAVN 
3 AMORA 
4 LUS. VRSA 
5 PINHALNOVENS. 
6 BEJA 
7 ESP. LAGOS 
8 FUT.BENFICA 
9 QUARTEIRENSE 
lOOURIQUE 
11 F.BARREIRO 
12 JUV.ÉVORA 
13 CASTRENSE 
14 VASCO GAMA 
15 ALMANSILENSE 
16ALMADA 
17 PESCADORES 
18 PALMELENSE 

11 
11 
11 
11 
il 
10 
11 
II 
11 
11 
11 
10 
il 
11 
II 
11 
11 
1! 

24 
23 
21 
19 
19 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
12 
12 
II 
9 
9 
9 

Beja - Amora, 2-1 
Futebol Benfica - Almansilense, 4-0 
Castrense - Paimelense, 2-0 
Pescadores - Lusitano VRSA, 1-0 
Vasco Gama - Esperança Lagos, 2-1 
Pademense - Almada, 1-0 
Quarteirense - Ourique, 3-1 
Fabril Barreiro - Juv. Évora, 1-1 
Pinhainovense - Est Vendas Novas, 2-1 
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Pinceladas na Liga ami 
Os vermelhos da Liga deram 
um ar da sua graça. O Sporting 
de Braga venceu o super-F.C. do 
Porto, por 2-1, e o Benfica 
"desabafou" as magoas sobre o 
Sporting, por 3-01 

Um "vermelhao" na bonança azul da 
Liga. Sim, este "abanâo aos dragôes" 

para provocar "dores de cabeça" 
a Fernando Santos e sens pares. 
E, assim, é que é bonito, para 
que a emoçâo e as incertezas 
voltem à Liga Profissional de 
Futebol. Sensaboria, nào! 
De salientar também a 
conquista de 1 ponto, do 
Maritimo e do Farense, nas 
casas de Campo Maior e Faro, 
respectivamente. 
Jâ que passamos a Jornada 13, 
infeliz para alguns e rejubilante 
para outros -como corn qualquer 
numéro, afinal!-, passemos a 
falar daqueles que estâo na 13a. 
posiçâo e abaixo, na 
classificaçâo gérai. Em 13os., 
isolados, Guimarâes e Alverca, 
corn 12 pontos cada um; em 
15o., o Campomaiorense corn 
10 pontos; na 16a. posiçâo, o 

sô serviu de liçào para o 
adormecimento momentâneo em que 
cairam e que, por vezes, deixa nôdoas 
dificeis de tirar... Continuamos a crêr 
que o F.C. do Porto tem uma équipa 
superior aos restantes e corn um 
"banco" cheio de opçôes. Mas, 
também creio que os que seguem o 
F.C. do Porto, Braga, Boavista e 
Sporting -sem esquecer o Belenenses 

e o Benfica-, têm argumentes 

Desportivo das Aves, corn 8 pontos; 
em 17o., o Estrela da Amadora, corn 7 
e, no ultimo lugar, o Gil Vicente, com 
apenas 6 pontos. Quais deles vào 
salvar a pele? 
Hâ muito caminho ainda para 
palmilhar... 
Vejamos o que vem ai, corn a Jornada 
14: 
Sexta-feira, 8 de Dezembro, às 14h30, 
corn transmissâo na SporTV, o Gil 
Vicente-Boavista. 
No sâbado, V. Guimarâes-Paços de 
Ferreira, às llhOO e, Sporting- 

Belenenses, às 14h00, corn 
transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 10, Farense- 
Campomaiorense e Desportivo das 
Aves, às lOhOO, seguindo-se às llhOO, 
Maritimo-S. Braga e Salgueiros-E. da 
Amadora. Depois, às 14h00, Alverca- 
Benfica, corn transrriîssâo na SporTV. 
Finalmente, na segunda-feira, dia 11, 
corn transmissâo na SporTV, o F.C. 
do Porto-Beira Mar. 
Parece uma Jornada mais calma mas, 
em futebol, nunca fiando! 

JMC 

BOB RAPOSO 
novo représentante de vendas 
da S£aS<M para a comunîdade 
portuguesa, deseja a todos 

restas Fettzes 

M y?/ 

Para as suas festas familiares adquira uma 
"24 rioliday Pack", corn 4 tipos de cerveja 
diferentes e corn a oferta de uma 
Câmara fotogràfica em todas as caixas. 


