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Mesa farta, era bom e natural 
neste mundo e a qualquer povo 
S6 assim haveria um Bom Natal 
e um autentico ANO NOVO! 

Ao preço que a vida chegou 
nesta terra de cor tào alva 
Se nào nascer um novo Trudeau 
nem o "Boxing Day" nos salva! 

0 MiUnio que chega agora 
é tal e qual um menino 
Ao vê-lo assim nu e à nora 
quern Ihe adivinha o destino? 
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COMUNIDADE 

Quinta-feira, 28 Dezembro, 2000 
O MILéNIO 

(Zûûima 
sem vertebras 

Calorias a mais? 
E natural, com tanta fartura natalicia, com tan- 
tos doces, com tanto a-vontade, tanta familia e 
amigos, com tantas sugestoes e atractivos... 
E absolutamente logico que algo de amargo 

apareça para contrabalançar os excessos. 
Calorias a mais? Pois bem, passeiem a pé quan- 
to baste e andem de bicicleta, por exemplo. 
Façam ginâstica, abdiquem dos excessos até 
uma prôxima oportunidade e façam o favor de 
viverem felizes! 
Agora, surgem também as festas de fim-de-ano 
que, como é sabido, vâo dar a outro tipo de 
excessos, bailar até cair. Depois de suculentos 
jantares e uns copos bem aviados, toca a cantar 
e a dançar, para deitar fora todo o "stress" do 
ano que esta a acabar... Despejem corn toda a 

descontracçâo pois, o milénio que entra, vai dar 
bastos motivos de novos "stresses" e quejan- 
dos...! 
Em conclusâo: comam, bebam e divirtam-se 
enquanto lhes é possivel pois, como sabem, de 
uma forma ou de outra, nenhum de nos câ fica... 
Morra Marta mas morra farta! 
A todos, obrigado. Para todos desejamos BOM 
ANO! 
Um bom O Milénio, também! 

.JMC 

Cfl IU 
Olà, gente amiga e companheira! 

Este 2000 de varias recordaçôes, boas e 
mas, como em tudo na vida, esta 
prestes a dizer-nos adeus. 
Que morra descansado e que nos deixe 
em paz. 
Este vosso O Milénio e o milénio que 
vem ai, vâo procurar dar-se bem para 
que todos, semana-apôs-semana, pos- 
samos conviver em alegria contagiante 
e harmonia duradoura. 
£ essa, pelo menos, a nossa intençâo. 
Casos e assuntos nâo vâo faltar corn 
certeza. 

Vou começar por mencionar a alegria que tivemos 
ao receber imensos telefonemas e postais de Natal. 
Jâ O dissemos e repetimos. Obrigado! Como nâo 
podemos responder a todos pessoalmente, fazê-mo- 
lo aqui, em O Milénio, neste vosso "Tu câ Tu la", 
em nome de todos os que trabalham no jornal, na 
CIRV e nô Festival Português TV. 
Vamos salientar apenas, por julgarmos intéressante 
e justo, très ou quatro pessoas de diferentes sectores 
e paises. 
Começo pelo Brasil: Carmen Silva e Nilton César, 
telefonaram e desejaram, corn a doçura habituais, 
um feliz Natal e prôspero Ano Novo, a todos os 
amigos das comunidades portuguesa, brasileira e 
de "habla espana". Nilton César, preparem-se, 

, estarâ em Toronto no fim-de-semana do "Dia dos 
Namorados". Romantismo corn românticos ...se 
paga! 
Do Algarve, chegou a voz do Carlos Alberto Vieira 
da Silva, via télefone, corn "aquele abraço" para 
todos e um Ano Novo repleto de tudo. Por faxe, 
uma missiva feliz do Jack Carvalho, fundador da 
Padaria Caldense e, agora, radicado na Pôvoa de 
Varzim. Deseja para os amigos e para a 
Comunidade "muito boas festas e prôspero Ano 
Novo". Reafirma, como sempre, as "saudades dos 
bons tempos passados em Toronto" e, promote. 

voltar sempre que possivel. 
Via E-mail, uma mensagem do inconfundivel 
Fernando Correia Marques, recheada de desejos 
bons para todos em 2001 e, ainda, do Joâo Soares 
Ferreira, assessor para a comunicaçâo social do 
Governo Regional dos Açores, corn um "abraço fra- 
ternal" para todos. 
E giro receber de vârios quadrantes e por diferentes 
vias felicitaçôes e desejos de Boas festas, nâo é? 
Retribuimos, em doses redobradas. 

Boas novasi 

Vamos ter em 2001, a FITCa 2001- Festival 
Internacional de Tunas no Canada. 
A Luso-Can Tuna e a Canada Pure, deram as mâos, 
e, entre 1 e 4 de Março de 2001, vâo realizar o 
Festival Internacional de Tunas no Canadâ, no 
Convocation Hall, na Universidade de Toronto. 
Participam, em principio, além da Luso-Can Tuna, 
a Tuna da Universidade do Minho; a Semper Tesos 
- Tuna Académica da Escola Superior Agrâria de 
Beja; a Tintuna - Tuna da Universidade do Instituto 
de Ciências e Saüde do Sul e. Tuna Universidade 
de La Ciudad de Mexico de La UNAM Campus 
Aragon. Esperam confirmaçâo da TAUA - Tuna 
Académica da Universidade dos Açores. 
Os elementos da Luso-Can Tuna e o responsâvel 
das âguas minerais Canada Pure esperam toda a 
colaboraçâo possivel para dar realidade a esta festa 
ünica. Pela nossa parte, ao dispôr! 
Para mais informaçôes, podem contactar a Sonia, 
pelo telefone: (416) 930-7347. Parabéns a todos! 

Votar 

Vamos, pela primeira vez, VOTAR nas prôximas 
eleiçôes presidenciais. Depois de tanta polémica, 
finalmente, podemos VOTAR! Mas sera que vamos 
votar? 
Ou sera como nas outras eleiçôes em que se fez 
"muito barulho e enviamos poucos votos?". 
Seja como for, é mais um direito que temos e, nat- 
uralmente, vamos cumprir como pudermos. Nos 
dias 12, 13 e 14 de Janeiro de 2001, das 8 às 19 

horas, VOTEM nas Secçôes de Voto, Consulado- 
Geral de Portugal, em Toronto, no Clube 
Português de London, em London, e no Consulado 
Honorârio de Portugal, em Winnipeg. 
Votar, um direito e uma obrigaçâo! Informaçôes: 
(416) 217- 0966, ou pelo fax: (416) 217-0973. 
Cumpram! 

E as festa.s e festinhas 
dos nossos clubes? 

Ai estâo elas, tomem nota daquelas que jâ nos 
chegaram às mâos. 
Sâbado, dia 6 de janeiro, a Regional Festa dos Reis, 
na sede do Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre, corn um magnifico bufete quente, 
Bolo Rei, e animaçào corn o conjunto Os Vadios. 

Também no dia 6, o Graciosa C. Centre of Toronto 
estarâ em festa corn a abertura dos bailaricos sema- 
nais e, desta vez, corn a presença do conjunto musi- 
cal Tropical 2000. Bom Ano. 

No dia 13 de Janeiro de 2001, o Asas do Atlântico 
S. S. Club Inc., inicia a caminhada corn o baile do 
Sôcio e do Patrocinador", abrilhantado corn o con- 
junto United. Que o Asas entre o 13 corn o pé direi- 
to, é O nosso desejo... 

O Amor da Pâtria C. Centre começa mais tarde o 
conviviô semanal. Assim, sô dia 20 de Janeiro faz a 
abertura do ano 2001, corn um baile a cargo do DJ 
Sounds Good e apresentaçâo dos Corpos Gerentes 
para o milénio. Serâ um serâo alegre e familiar no 
salào de festas da Igreja de Santa Helena, em 
Toronto. Aceitem os nossos desejos de boa gerên- 
cia. 

Bom, meus amigos, resta... repetir-me. 
Boas Festas e um Milénio cheio de saüde e corn o 
suficiente para os gastos obrigatôrios e, se sobrar 
alguma coisa, melhor! 

JMC 
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flssassinio: PRtSIDEnCIRIS: 

Calo Roque reage a 
assassinio de portuguôs 
(Lisboa) - Caio Roque, deputado 
socialista pela emigraçâo, exprimiu 
recentemente a sua consternaçâo 
pelo assassinio de Antonio da Silva 
Teixeira, présidente da Federaçâo 
das Associaçôes Portuguesas na 
Africa do Sul. 
Revoltado "por mais este acto 
hediondo que afecta, mais uma vez, 
a pacata, honesta e trabalhadora 
Comunidade Portuguesa", Caio 
Roque référé que Antonio Teixeira 
"foi um cidadâo que muito con- 
tribuiu para a credibilidade do 
movimento associativo e dedicou 
muito da sua vida a esta causa, 
granjeando assim o afecto, respeito 
e O reconhecimento de todos aque- 
les que corn ele trabalharam na 
divulgaçâo dos valores da cultura 
portuguesa". 

O deputado apresentou as suas con- 
dolências à familia enlutada e ao 
Movimento Associativo. 
Antônio da Silva Teixeira foi morto 
a tiro, no passado dia 22, em 
Joanesburgo, durante um assalto à 
oficina de que era proprietârio 

SERRR DR bmiR: 

Manto de neve atinge os sete 
metros de espessura na Terre 
(Castelo Branco) - O forte, nevâo que 
tem vindo a assolar a Serra da Estrela 
nos ültimos dias provocou jâ um 
manto de neve que atinge os sete met- 
ros de espessura na Torre, o ponto 
mais alto de Portugal Continental. 
Segundo o Centro de Limpeza de 
Neve da Serra, este é o maior nevâo 
do ano. A grande quantidade de neve 

acumulada mantém impedida ao 
trânsito, hâ seis dias, a estrada 
Naves/Piornos/Sabugueiro, que atrav- 
essa o maciço montanhoso do centro 
do pais e faz a ligaçâo entre a Covilhâ 
e Seia. A alternativa para quem pre- 
tenda deslocar-se entre as duas 
cidades implica a passagem pela 
cidade da Guarda. 

flCORES: 

lagoa concluîu investimento de um 
milhâo de contes no parque escolar 
(Ponta Delgada) - A Câmara da 
Lagoa, ilha de S.Miguel, anunciou a 
conclusâo de um piano de recuper- 
açâo das escolas primârias do concel- 
ho orçado em um milhâo de contos 
(cinco milhôes de euros). 
Segundo a autarquia o programa 
ficou concluido corn a intervençâo no 
estabelecimento escolar de Agua de 
Pau, que reabre a 03 de Janeiro, apôs 
obras de remodelaçâo e ampliaçâo 
corn um custo de 200 mil contos (um 

milhâo de euros). Esta escola, inicial- 
mente constituida por dois edificios, 
passa a dispof de cinco estruturas 
corn um maior numéro de salas de 
aula e areas para novos serviços de 
apoio. 
O programa de recuperaçâo do par- 
que esColar da Lagoa foi compartici- 
pado pela administraçâo regional e 
visou a "criaçâo de melhores e mais 
adequadas condiçôes à pratica" do 
ensino, referiu a Câmara da Lagoa. 

flCORES: 

Artesanato no posto de 
turismo de Agua de Pau 
(Ponta Delgada) - Um posto de turismo 
corn exposiçâo permanente de arte- 
sanato abre Domingo em Agua de Pau, 
ilha de S.Miguel, anunciou fonte 
autârquica. A nova estrutura, em que 
estarâ permanente em exibiçâo um 
filme sobre aquela localidade do con- 
celho da Lagoa, fornecerâ, também, os 

endereços de artesâos locals que se 
dedicam à produçào de bordados, ren- 
das, mantas, brinquedos e artigos em 
vimes. Segundo a Câmara da Lagoa, a 
associaçâo do artesanato à divulgaçâo 
da oferta turistica da Agua de Pau inte- 
gra-se no propôsito de aliar o "future à 
preservaçào das memôrias do passado". 

Sampaio apela ao vota 
(Peso da Régua) - O candidate presi- 
dendal Jorge Sampaio apelou à par- 
ticipaçào democrâtica nas eleiçôes de 
14 de Janeiro, alegando que os por- 
tugueses nâo podem pensar apenas 
nos lundos comunitârios. Jorge 
Sampaio saudou as pessoas que o 
esperavam em Santa Marta de 
Penaguiâo, na Régua e "também as 
que per todo o pais vâo continuar a 
apoiar todos os candidates", pois - 
frisou ■ "sâo essas pessoas que fazem a 
democracia portuguesa todos os dias 
e acreditam que é possivel melhorar o 
pais" Para que "as regiôes tenham voz 
e possam ser desenvolvidas" é 
necessârio que as suas populaçôes 
"demonstrem as suas convicçôes 
através do veto, qualquer que seja a 
sua inclinaçâo", sustentou. Sampaio 
sublinhou que a democracia por- 
tuguesa "nâo pode ser vista como 
desinteressada" e que "apenas quer os 
apoios dos fundos comunitârios". Na 
opiniâo de Jorge Sampaio, para que 
haja um desenvolvimento sustentâvel 
nâo se pode contar sempre corn os 
apoios exteriores. "Temos de ter 
espirito empreendedor e de criaçâo", 
acresceutou. "Durante a nossa 
histôria passâmes mementos bem 
piores e nunca ninguém nos ajudou 
como estamos a ser ajudados agora, e 
sâo essas ajudas que temos de 
aproveitar durante os prôximos seis 

anos para criarmos condiçôes para 
sobrevivermos sozinhos", frisou. Para 
Jorge Sampaio, o caminho para atin- 
gir os patamares da Europa é exi- 
gente e précisa de mais rigor, de mais 
inovaçâo e que as empresas pro- 
duzam mais e melhor, na agricultura, 
indüstria e serviços. "Sâo estes os 
desafios que se colocam ao pais e, por 
isso, devemos fazer uma campanha 
que afirme os valores da democracia", 
sustentou. O recandidato a Belém 
sublinhou que cada um deve pensar e 
decidir por si prôprio e votar de acor- 
do corn a sua consciência. "Queremos 
cidadâos conscientes e nâo neutros 
perante os grandes desafios que a 
humanidade tem hoje". salientou. 
Sampaio classificou o Douro como 
uma regiâo de muito interesse futuro 
para Portugal e para a Europa, a 
começar pela vizinha Espanha. 

Fernanda e Crist;ina 
deaejam a t;odos os seus 

clienties e amigos as maîores 
fellicidades no ano de SOO^I 

Visite a Happy Travellers na Galeria Shopping 
Centre, na Dufferin e Dupont, em Toronto 

Tel.: 4*1 6-S3‘1-5000 
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Urn quarto do milhao 
do votas para a& 
comunidados 
(Lisboa) - Cerca de 250 mil votes vao 
ser enviados esta semana para os con- 
sulados e secçôes consulares por- 
tuguesas espalhadas pelo Mundo, 
onde a votaçâo dos émigrantes nas 
presidenciais decorre de 12 a 14 de 
Janeiro de 2001. O envio dos boletins 
estava previsto para se ter iniciado hâ 
mais tempo, mas foi decidido esperar 
pela decisâo do Tribunal 
Constitucional quanto às candidat- 
uras admitidas, explicou à Lusa fonte 
ligada ao processo. Os émigrantes 
participam pela primeira vez nas 
eleiçôes presidenciais, graças à 
revisâo constitucional de 1997, regula- 
mentada pela alteraçâo, em 06 de 
Julho deste ano, da Lei Eleitoral para 
O Présidente da Repüblica, datada de 
1976. Para a escolha do novo Chefe de 
Estado estâo inscritos cerca de 186 

mil eleitores resi- 
dentes no estran- 
geiro, que pode- 
râo exercer o seu 
direito de voto ao 
longo de très 
dias, entre 12 e 14 
de Janeiro, o que 
implica que 
poderâo votar 
ainda em plena 
campanha 
eleitoral. Para o exercicîo do direito 
de voto vâo ser constituidas 242 
secçôes de voto em 55 paises. A 
Tailândia, corn apenas dois eleitores 
inscritos, e a França, corn 71.111 
eleitores (nümeros ainda nào finais) 
sâo os extremos do universo eleitoral 
dos portugueses residentes no 
estrangeiro. 

flÇOR£$: 

Dez portos recebem equipamento 
de combate à poluiçâo man'tima 
(Ponta Delgada) - Dez portos açori- 
anos vâo receber, no primeiro 
semestre de 2001, equipamento e 
embarcaçôes de combate à poluiçâo 
maritima e incêndios, apurou a 
Agência Lusa. Segundo fonte da 
Junta Autônoma do Porto de Angra 
do Heroismo, entidade que lançou 
um concurso pùblico internacional 
para o efeito, a aquisiçâo de todo o 
material représenta um investimen- 
to global que ronda os 300 mil con- 
tos (1,5 milhôes de euros). O equipa- 
mento, que complementarâ o jâ 
existente nas ilhas, vai ser distribui- 
do pelos portos da Praia da Vitôria, 
Angra do Heroismo, Praia da 
Graciosa, Ponta Delgada, Vila do 
Porto, Horta, Sâo Roque do Pico, 

J Madalena, Velas de Sâo Jorge e 
Lajes das Flores. Segundo a mesma 
fonte, esta também prevista a elabo- 
raçâo de estudos de diagnôstico e 

pianos de emergêneias para os dez | 
portos em causa sob jurisdiçâo das f 
très juntas autônomas do arquipéla- î 
go, orçados em 16 mil contos (80 | 
mil euros). Além disso, vâo ser I 
investidos 16.800 contos (84 mil | 
euros) na aquisiçâo de sete embar- | 
caçôes semi-rigidas para apoio ao f 
lançamento de barreiras em caso de | 
derrame de combustivel. i 
O maior investimento - 147 mil con- | 
tos (735 mil euros) - destina-se a j 
cerca de mil metros de barreiras 1 
para fechar a barra dos portos, tan- | 
ques flexiveis e bombas de trasfega | 
de combustivel. As juntas autôno- j 
mas de Ponta Delgada, Angra do 
Heroismo e Horta vâo ainda dispor 
de equipamentos de combate a 
incêndios em embarcaçôes atra- 
cadas, os quais representam um 
investimento de 100 mil contos (500 
mil euros). 

MENSAGEM DE S. EXA. 0 SECRETÂRIO DE 
ESTADO DAS COMUNIDADES PORTÜGUESAS 
DR. JOÂO RDI GASPAR DE ALMEIDA 
Caros compatriotas: 

Assumi recentemente este nobre 
cargo de Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, sendo 
para mim uma honra e um privilé- 
gio integrar o Governo de Portugal. 
Esta é a minha primeira declaraçâo 
püblica, apôs a tomada de posse, e 
faço questâo que seja dirigida às 
Comunidades Portuguesas. 
Sei que o meu antecessor, actual 
Ministro da Juventude e Desporto, 
jâ vos endereçou uma mensagem, 
mas neste periodo de Natal gostaria 
de me associar aos votos de Boas 
Festas e salientar os valores que fes- 
tejamos. 
Evoco, pois, a solidariedade e a 
fraternidade caracteristicas dos por- 
tugueses e das Comunidades Portuguesas no estrangeiro e manifesto o 
meu apreço pela maneira de estar e de ser desses portugueses, que 
foram obrigados a afastar-se da Pâtria para procurar novas alternativas. 
O Natal é também um tempo de paz e de recordaçâo das familias. Um 
tempo de projectos, em que vamos querer levar para 2001 tudo o que de 
positive hâ em nôs e construir novas bases de diâlogo corn todos. 
Estou, pois, orgulhoso de poder juntar-me a vos e continuar a tarefa que 
foi prosseguida corn tào bons resultados no campo das Comunidades 
Portuguesas. 
Espero a colaboraçâo de todos porque para todos trabalharei. 

TSom ^J\)ataâ a uni ôptUno 

^oào 7^1 i s^usfiaz ?e ^^dniai^a 

flÇOP£$: 
* 

PRAIA DA VITORIA VAI 
TER PARQUIMETROS 
(Ilba Terceira)- A Câmara Municipal 
da Praia da Vitôria vai aderir ao uso 
de parquimetros. A decisâo foi toma- 
da na passada Sexta-feira, e os par- 
quimetros serâo colocados, apenas, 
em algumas artérias citadinas mais 
utilizadas pelos frequentadores do 
comércio e serviços ali existentes. Na 
reuniâo da Assembleia Municipal, a 
aprovaçâo foi aceite por unanimi- 
dade. Aguarda-se agora a selecçâo das 
primeiras ruas para a instalaçâo dos 
equipamentos, na quai esta incumbi- 

da uma empresa especializada. A 
conclusào da implementaçâo e inicio 
de uso dos parquimetros esta prevista 
para o proximo ano. Este projecto foi 
tornado em consideraçào, devido ao 
intense crescimento do trâfego 
automôvel naquele concelho, que 
consequentemente tem afectado o 
estacionamento dos comerciantes e 
habitantes daquele local, uma vez que 
os dois parques de estacionamento 
municipais jâ nâo sâo suficientes para 
as necessidades. 

The best kept secret in town! 
OBC VYood Gundy 

DAILY rates on our Asset Advantage Account (AAA) 
5.5%* on $CND, 6.25%* on $US 

(*rates at August 1st, 2000. Rates will fluctuate with prime) 

Call me now to arrange for a private appointment. 

Richard Bruton, B.Comm., Hons., MIAC 
Financial Consultant 
Tel (416) 594-7224 or 1-888-808-9764 Wood Gundy 
E-Mail: Richard.Bruton@cibc.ca 
Address: 200 King Street West, 8th Floor, Toronto (King and 
University, at St. Andrew's subway station). 

Web site: www.cibcwoodgundv.com 
CIBC Wood Gundy is a division of CISC World Markets Inc. 
Member CIPF 

Acadia 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 

Tel: 4^6-537-2643 \,»V 
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JUSTIÇfl/ZOOO: 

luz ao fundo do tüael da crise ou 
0 ano de todas as prescriçôesP 
(Lisboa) - O ano 2000 foi 
fértil em mudanças na 
Justiça, corn as saidas, 
anunciadas, de Cunha 
Rodrigues 
(Procuradoria) e de 
Menéres Pimentel 
(Provedoria), ficando o 
processo penal marca- 
do pelas prescriçôes, 
absolviçôes, repetiçôes 
de julgamento e penas 
suaves nos crimes de 
colarinho branco. 

Ao nivel da polîtica do Governo, 
Antonio Costa esforçou-se por mel- 
horar as relaçôes entre as magistrat- 
uras e o entendimento com a Ordem 
dos Advogados (OA) e restantes 
operadores judiciârios, e lançon um 
pacote de 18 medidas para combater 
a lentidâo e ineficâcia do sistema 
judicial, muito embora uma das ino- 
vaçôes (citaçâo por carta simples) 
ameace romper o "noivado" corn a 
OA. A équipa ministerial superou 
corttudo, corn relativa facilidade, 
dossiers que se previam mais polémi- 
cos, caso da Lei Orgânica do 
Ministério dajustiça (corn mudanças 
inclusive ao nivel do Instituto de 
Reinserçâo Social), nova lei tutelar 
de menores, privatizaçâo de actos de 
registo e notariado e aumento das 
custas judiciais. Conseguiu ainda 
ultimar, sem grandes sobressaltos, a 
nova Lei Orgânica da PJ, apesar de 
alguns pontos discutiveis, e estabele- 
cer novas regras para o apoio judi- 
ciârio, transferindo tarefas adminis- 
trativas e burocrâticas dos tribunais 
para a Segurança Social. À falta de 
juizes e de funcionârios judiciais nos 
tribunais, respondeu corn a con- 
trataçào de mais pessoal e corn medi- 
das excepcionais de recrutamento, e 
corn o encurtamento do estâgio dos 
novos magistrados, evitando que as 
criticas possiveis do sector nâo deses- 
tabilizassem a balança périclitante 
que é a Justiça em Portugal. 
Incentivos fiscais para quem désista 
ou resolva de outra forma litigios 
pendentes foi outra das decisôes rele- 
vantes que marcaram o ano 2000, em 
que os tribunais continuaram entupi- 
dos de processus por dividas e a mar- 
car julgamentos para 2002 e 2003 
sem esperança à vista. Nos tribunais 
e fora deles, onde os processus se dis- 
cutem cada vez mais, captaram a 
atençâo dos media processus como o 
"Aquaparque", "Universidade 
Moderna", "Fernando Negrâo", 
"Camarate", "Pedro Caldeira", 

"UGT/Fraudes no FSE", "FP-25 de 
Abril", "Leonor Beleza/Hemofilicos", 
"Aval à UGT", "Rezala/Matador dos 
Comboios", "Caixa Econômica 
Faialense", "Viagens-Fantasma dos 
Deputados", "Rüben Cunha", "Costa 
Freire", entre outros. Beneficiando 
de oito anos de omissâo legislativa 
(1988 e 1995), de um acôrdâo de fix- 
açâo de jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) e da 
decisâo final da Relaçâo de Lisboa, 
os acusados no caso Aquaparque, em 
que morreram duas crianças nas 
tubagens do parque aquâtico, viram 
o processo crime prescrever, perante 
a indignaçâo dos pais das crianças e 
da opiniâo pùblica em gérai. O caso 
sô prossegue em acçâo civil contra o 
Estado, tendo a indemnizaçâo de 
120 mil contos atribuida aos pais de 
Frederico Cunha sido suspensa por 
um recurso interposto pelo 
Ministério Püblico (MP), a pedido do 
Governo como a lei permite nestas 
situaçôes. Outro caso que chocou os 
portugueses - a electrocussâo do 
jovem Ruben Cunha num semâforo 
de Lisboa e o arquivamento do 
inquérito instaurado pelo Ministério 
Püblico (MP) - teve um volteface, 
corn o Tribunal de Instruçâo 
Criminal (TIC) de Lisboa a reabrir o 
processo e o MP a rectificar a 
posiçâo diante de novos teste- 
munhos. Em Abril, oito anos depuis 
de fugir para os EUA, deixando para 
trâs uma divida de 2,5 milhôes de 
contos e muitos investidores lesados, 
o ex-corretor da Boisa Pedro 
Caldeira foi absolvido, no Tribunal 
da Boa Hora, de 65 crimes de burla 
agravada e 17 de abuso de confiança. 
Os advogados dos lesados recor- 
reram para instâncias internacionais 
contra uma absolviçâo que reforçou 
a ideia persistente na opiniâo püblica 
de que a Justiça lusitana nunca con- 
dena os ricos e poderosos, corn ami- 
gos influentes na politica, na banca e 
nos media. Também o ex-secretârio 
da Saüde Costa Freire, condenado 
em 1994 na Boa Hora a sete anos de 
prisào, em cümulo juridico, pelos 
crimes de burla agravada, partici- 
paçào econômica em negôcio e pre- 
varicaçâo, salvou-se de ir para o 
xadrez, depuis de hâ dias o- STJ ter 
mandado repetir o julgamento da 
l/a instância, confirmando anterior 
decisâo do Tribunal Constitucional 
(TC). O "caso UGT/Fraudes no 
Fundo Social Europeu" esteve para 
se iniciar, por duas vezes, tendo sido 
adiado por dificuldades em notificar 
os arguidos, entre os quais se 
incluem o anterior e o actual 
secretârio-geral, Torres Couto ejoâo 
Proença. A acusaçâo contra o ex- 
director-geral da PJ Fernando 

Negrâo por violaçâo do segredo de 
justiça no "caso Moderna" foi man- 
dada arquivar pela Relaçâo de 
Lisboa, tendo o MP recorrîdo para o 
STJ, mas jâ o inquérito à 
Universidade culminou corn 
acusaçôes de associaçâo criminosa, 
corrupçâo, administraçâo danosa, 
burla qualificada, apropriaçâo ilicita 
de bens e falsificaçâo de documentos 
contra 13 arguidos, incluindo o ex- 
reitor da Moderna José Jùlio 
Gonçalves e os sens dois filhos. Os 
acusados requereram a abertura de 
instruçâo e a maioria argumenta que 
a acusaçâo nâo tem base de susten- 
taçâo, sendo mais uma forma de jus- 
tificar o alarido à volta da Moderna, 
que fez cair a AD em vésperas das 
legislativas de 1999. No interminâvel 
processo Leonor 
Beleza/Hemofilicos, a antiga minis- 
tra da Saüde teve decisôes favorâveis 
do TC e do TIC de Lisboa, mas a 
outra parte nâo desarmou e, em 
nome das 136 vitimas do sangue con- 
taminada, recorreu e espera o contra- 
golpe antes de uma eventual pre- 
scriçâo. Ao manter, em Junho passa- 
do, a decisâo de nâo pronüncia no 
"caso Camarate", o Tribunal da 
Relaçâo de Lisboa acabou por criar 
um dos factos politicos do ano, corn 

a demissâo efectiva este mês do 
secretârio de Estado dos Assuntos 
Fiscais e ex-advogado dos familiares 
das vitimas de Camarate, Ricardo Sa 
Fernandes, apôs divergências corn o 
ministro Antônio Costa. As criticas 
püblicas de Sa Fernandes ao 
Governo no sentido de que este nada 
fez para esclarecer a tragédia de 
Camarate foram consideradas uma 
ofensa por Antônio Costa, que, ao 
apresentar a sua demissâo, obrigou 
Antônio Guterres a livrar-se do 
causidico recém- chegado ao 
Executivo. 
O ano ficou também assinalado pelo 
facto de o antigo présidente da Caixa 
Econômica Faialense, Duque Neto, 
ter sido ünico réu a ser condenado 
no processo da Caixa Econômica 
Faialense, em que o maior lesado do 
caso entrou em desespero, matou o 
gerente a quem tinha entregue o din- 
heiro, tendo sido condenado e 
cumprido pena no Canada. 
O julgamento das FP-25 de Abril, 
cujo réu mais famoso é Otelo Saraiva 
de Carvalho, prolongou-se ao longo 
dos 12 meses de 2000, tendo hâ dias 
o MP pedido a absolviçâo de 11 
arguidos e a condenaçâo dos 
restantes, mas sem pena de prisâo 
efectiva. 
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Um ano “gordo”, corn Portugal entre os principals protagonistas Os avanços nas reformas 
polîtica e institucional e no 
desenvolvimento da "nova 
economia" marcaram o ano 

europeu, que arrancou corn o conge- 
lamento das relaçôes corn a Austria e 
fecha corn a crise das vacas loucas ao 
rubro. 
Portugal acabaria por ver o seu nome 
associado a quase tudo o que de 
importante se passou na Uniâo 
Europeia (UE) em 2000 ou nâo fosse 
este o ano em que o pais assumiu, 
pela segunda vez, a presidência dos 
Quinze. 
O desempenho europeu do primeiro- 
ministro, Antonio Guterres, sobretu- 
do a forma como liderou os destinos 
da UE no primeiro semestre, foi, 
alias, um dos poucos êxitos que lhe 
foram atribuidos em 2000, considera- 
do o pior ano da sua jâ longa carreira 
politica. 
Portugal presidiu à UE num contexto 
sensivel de permanente risco de 
divisâo da "familia comunitâria", 
depois de, no final de Janeiro, 14 
Estados-membros terem decidido 
congelar as suas relaçôes politicas 
bilaterais corn a Austria, por causa da 
participaçâo de membres de um par- 
tido considerado de extrema-direita 
(FPOe), entâo liderado pelo contro- 
verse politico Joerg Haider, no gover- 
no de coligaçâo de Viena. 
O grave e inesperado problema aus- 
triaco foi mais uma dificuldade de 
vulto para a obtençâo de consensos a 
Quinze por parte da presidência por- 
tuguesa, que, ainda assim, conseguiu 
manter a coesâo dos Catorze numa 
questâo de principio para a "familia 
europeia", sem isolar em excesso o 
parceiro de Viena. 
Apesar dos riscos de bloqueio da 
actividade comunitâria, o primeiro- 
ministro português conseguiu levar "a 
bom porto" o acontecimento, tendo 
mesmo tornado as decisôes 
necessârias que permitiram a res- 
oluçâo da crise poucos meses depois, 
jâ durante a presidência francesa da 
UE. 
A crédito de Antonio Guterres fica 
igualmente a Cimeira Extraordinâria 
sobre Emprego, Reformas 
Econômicas e Coesâo Social - Para 
uma Europa da Inovaçâo e do 

Conhecimento que decorreu em 
Lisboa em Março, a primeira das 
duas a que Antônio Guterres presid- 
iu. 
Nesta reuniâo, os Quinze aprovaram 
um conjunto de reformas e pianos 
destinados a colocar a "nova econo- 
mia", baseada na Internet e sociedade 
da informaçào, ao serviço do cresci- 
mento econômico, do emprego e da 
coesâo social na Uniâo. 
O encontro de Lisboa ficou marcado 
pelo compromisse dos Quinze de 
perseguirem o "pleno emprego" e em 
compatibilizarem o modelo de pro- 
tecçâo social europeu corn O objective 
da transformaçâo da Europa no 
espaço mais competitivo e dinâmico 
do mundo, no prazo de 10 anos. 
A Europa pretende corn a estratégia 
delineada igualar, e, se possivel, ultra- 
passar, os niveis de desenvolvimento 
econômico e tecnolôgico protagoniza- 
dos pelos Estados Unidos da 
América, a grande potêneia do fim do 
século XX. 
Durante o consulado de Portugal, os 
Quinze conseguiram também chegar 
a acordo sobre a fiscalidade da 
poupança, uma matéria que se arras- 
tava, sem resoluçâo à vista, nos ùlti- 
mos anos. 
O acordo fiscal foi alcançado nos min- 
utes finais da Cimeira dos Quinze de 
Santa Maria da Feira, realizado em 
Junho, depois de uma maratona 
négociai em que a presidência por- 
tuguesa ultrapassou sucessivamente 
as fortes resistências do Luxemburgo 
e, depois, da Austria. 
Este compromisse politico acabaria 
por ser finalizado em Novembre, pela 
presidência francesa, corn a definiçâo 
de questôes menores que tinham fica- 
do em aberto. 
Foi a primeira vez, em 12 anos, que se 
obteve o necessârio consenso dos 
Quinze sobre o quadro em que serâ 
legislada e regulamentada na Uniâo a 
tributaçâo dos rendimentos das 
poupanças dos cidadâos nâo-resi- 
dentes, um passe fundamental para o 
bom funcionamento do mercado 
ünico europeu, onde existe total liber- 
dade de circulaçâo de capitals. 
Os Estados-membros da Uniâo 
Europeia comprometeram-se a gener- 
alizar, até 2010, um sistema de troca 
de informaçôes entre as suas adminis- 

9 lORTUCALIA TOURS LTD. 

azores Travel Agency 

Porfeirio e Ester Guimarâes desejam 
a todos os seus clientes e amigos um 

Pwp&m Atta Horn 

1106 College St. • TORONTO ■ ONTARIO • M6H 1B3 
Tel.: C416] 537-S119 ■ Fax: (4161 537.S110 

traçôes fiscais. 
O objective é que todos os cidadâos 
da Comunidade Europeia paguem 
impostos pelos rendimentos das suas 
poupanças, independentemente do 
Estado-membro onde elas sâo apli- 
cadas. 
Na realidade, isto significa o fim do 
segredo bancârio na UE, pois cada 
pais vai poder reclamar o pagamento 
do imposte sobre os capitals aplicados 
noutro Estado-membro. Outre dos 
mementos mediâticos do ano foi a 
primeira reuniâo de chefes de Estado 
e de governo da UE e de Africa real- 
izada em Abril. 
A Cimeira euro-africana, uma ideia 
lançada por Portugal em 1996, esteve 
em dùvida durante muito tempo, dev- 
ido a divergêneias no lado africano 
sobre o seu formate, tendo inclusiva- 
mente sido retirada, à ultima hora, do 
programa oficial da presidência por- 
tuguesa. 
O encontro entre chefes de Estado 
europeus e africanos valeu fundamen- 
talmente pelo facto de se ter realiza- 
do, pois nâo teve resultados substan- 
ciais, tendo os Quinze concordado jâ 
que a segunda Cimeira se realiza em 
Portugal, no ano de 2003. 
Em Julho, Antônio Guterres cedeu a 
liderança da UE ao présidente francês 
Jacques Chirac, mas nâo perdeu pro- 
tagonismo. 
A Cimeira Europeia de Nice 
alcançou, em 10 de Dezembro, no 
final da presidência francesa da UE, 
um acordo histôrico sobre a reforma 
do funcionamento da Uniâo Europeia 
e das suas instituiçôes, apôs quatro 
dias de intensas e dramâticas negoci- 
açôes em que Portugal esteve no cen- 
tro das atençôes. O acordo, que marca 
o "nascimento" do Tratado de Nice, 
esteve bloqueado durante muito 
tempo por Portugal e pela Bélgica, 
que acabariam por ver satisfeitas as 
suas reivindicaçôes em matéria de 
reforço dos respectivos pesos relativos 
no Conselho de Ministres, a principal 
instâneia decisôria da UE. 
Trata-se da mais importante reforma 
institucional da histôria da Europa 
comunitâria, abrindo caminho ao 
alargamento da Uniâo Europeia a 
mais 12 Estados (10 ex-paises comu- 
nistas do Leste europeu e as ilhas 
mediterrânicas de Chipre e Malta), 

um objective estratégico dos Quinze 
desde a queda do muro de Berlim. 
Na Cimeira de Nice, os lideres 
europeus deram ainda um passe 
gigante na criaçâo de um "identidade 
europeia de segurança e defesa", que 
deverâ estar operacional no ano que 
vem. 
A Uniâo Europeia pretende criar, até 
2003, uma força de 50 a 60 mil home- 
ns, mobilizâvel em 60 dias e capaz de 
intervir e estar no terreno durante 
pelo menos um ano, em situaçôes de 
gestâo de crises nas quais a NATO 
nâo possa ou nâo queira intervir. 
Tendo por base a experiência da 
NATO, foram criados oficialmente na 
Cimeira de Nice très ôrgâos politico- 
militares que serâo declarados opera- 
cionais até ao fim de 2001: um comité 
politico e de segurança, apoiado por 
um comité militar e um estado-maior. 
A UE passarâ a poder lançar oper- 
açôes de gestâo de crises como, por 
exemplo, a evacuaçâo urgente de 
cidadâos europeus que estejam num 
pals em guerra. 
Os Quinze ainda nâo conseguiram, 
no entanto, chegar a acordo corn a 
Nato sobre o acesso aos meios da 
Aliança devido à oposiçâo da 
Turquia, que é membro da Nato mas 
nâo da UE. A presidência portuguesa 
também ficou associada à criaçâo 
deste embriâo da defesa comum 
europeia, na sequêneia da evoluçâo 
registada neste dominio durante a sua 
presidência da UE, nomeadamente ao 
iniciar a transferêneia para a UE das 
competêneias da UEO (ünica organi- 
zaçâo militar exclusivamente 
europeia), ao criar os ôrgâos politico- 
militares provisôrios e ao définir o 
quadro das relaçôes corn a NATO. 
Einalmente, o nome de Portugal fica 
ligado, ainda que involuntariamente, 
ao regresso à actualidade da crise das 
"vacas loucas" neste final do ano 
europeu, corn a descoberta, nos 
Açores, de um bovino proveniente da 
Alemanha suspeito de estar contami- 
nado corn BSE. 

A Alemanha foi, a par de Espanha, 
que também registou os primeiros 
casos suspeitos neste final de milénio, 
um dos ültimos paises europeus a ser 
apanhado pelo pânico dos consumi- 
dores em relaçâo à carne de vaca. 
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Principals acontecimentos 
que marcaram o ano 2000 no Canada 

O falecimento de Pierre Elliot 
Trudeau, 15° primeiro ministre cana- 
diano, e a terceira vitôria consecutiva 
- maioritâria - do Partido Liberal nas 
eleiçôes fédérais foram os aconteci- 
mentos que marcaram particular- 
mente o ùltimo ano do século XX no 
Canada. 
O ano que agora termina - assim 
como o século e o mîlénio - ficou 
ainda assinalado, a nivel canadiano, 
pela formaçâo de uin partido de dire- 
ita - a Aliança Canadiana - que veto 
substituir o Partido Reformador. O 

periodo dificil vivido pela iocalidade 
de Walkerton aquando da tragédia 
causada pela bacteria, E-coli, ainda 
nâo chegou ao fim e marcou mais um 
triste acontecimento na histôria cana- 
diana durante o ano 2000. Segue-se a 
breve descriçào dos eventos mais 
importantes do ano 2000 no Canadâ. 
A (triste) histôria de Walkerton nâo é 
recente: os testes e as evidências 
remontam a 1978 quando foi detecta- 
da a contaminaçâo de colibacûo nos 
poços de Walkerton. No entanto, sem- 
pre que o problema foi mencionado, 
as autoridades responsàveis insistiam 
que nâo havia razôes para preocu- 
paçâo, uma vez que tudo estava sob 
controlo - desde que a Iocalidade 

PORTUCflL 

Prisses 
portuguesas 
sâo 
"campes de 
cencentraçâe 
e exterminie", 
acusa ACED 

segui-se as instruçôes necessârias para 
que a âgua ficasse clorada. Foi o que 
nâo aconteceu. No mês de Maio pas- 
sade, a bacteria E-coli infiltrou-se na 
âgua da cidade tendo sido confirma- 
da a contaminaçâo a 15 de Maio. No 
entanto, ainda se passaram mais seis 
dias até que a populaçâo tivesse sido 
avisada, tendo resultado em seis 
mortes e deixado cerca de 2.300 pes- 
soas doentes. Muitas das crianças 
que sobreviveram a esta contami- 
naçâo nunca mais serâo saudâveis. O 
"pesadelo" ainda nâo terminou para 
os residentes de Walkerton. 
No inicio do ano, Toronto preparava- 
se para a candidatura aos Jogos 
Olimpicos de 2008. Desde entâo, o 
comité responsâvel pelos mesmo - 
Toronto Olimpics Bid - tem desem- 
penhado um excelente trabalho para 
que 0 sonho se realize. Para esse fim, 
o présidente da câmara municipal de 
Toronto Mel Eastman, deslocou-se no 

inicio de Dezembro à Suiça para con- 
vencer o comité responsâvel pela 
decisâo que Toronto é a cidade ideal 
para os Olimpicos de 2008. 
No mês dejulho, surgia também uma 
novidade na politica de direita no 
Canadâ: o partido reformador que 
existiu durante treze anos, dava lugar 
à Aliança Canadiana, assim como o 

{Lisboa) - As prisôes portuguesas sâo 
"campos de concentraçâo e exter- 
minio", afirmaram os dirigentes da 
Associaçào Contra a Exclusâo e pelo 
Desenvolvimento (ACED). 
Para os responsàveis da Associaçào, 
que falavam numa conferêneia de 
imprensa destinada a fazer o balanço 
do ano nas cadeias portugueses, 
Portugal é um "triste exemple" pela 
forma como "tem organizado o seu 
sistema prisional" que tem "sido sus- 
tentado por responsàveis politicos" 
que preferem a "quantidade (mais 
prisôes) à qualidade". 
"A politica de mais prisôes, além do 
aumento de despesas inerente, desen- 
volve por si sô uma dinâmica puri- 
tana, de intolerância sustentada em 
histerismos como aquele de carâcter 
xenôfobo que se viveu no ùltimo 
Verâo, acompanhada por processes 
de afirmaçâo profissional perverses, 
que aprofundam voluntariamente o 

fundador e lider Preston Manning era 
substituido por Stockwell Day - lider 
mais aberto e comunicativo corn o 
püblico. Desde o inicio a Aliança teve 
que provar que nâo era apenas uma 
nova versâo do ex-partido 
Reformador e Stockwell Day teve que 
mostrar ser mais do que uma simples 
variante jovem e telegénica ao lado de 
Preston Manning. Foi corn este mati- 
vo c sob uma plataforma de mudança 
para o futuro que a Aliança entrou na 
campanha para as eleiçôes fédérais 
que ocorreram a 27 de Novembre, 
tendo-se transformado no segundo 
partido preferido dos canadianos nas 
sondagens. Na realidade, a Aliança 
nâo conseguiu a tào desejada vitôria, 
mas conseguiu ultrapassar os partidos 
NDP e Consevador, tornando-se no 
partido de oposiçao do pais, quase 
causando o desaparecimento do 
Partido Progressista Conservador de 
Joe Clark, 
O mês de Novembre marcou a ter- 
ceira maioria absoluta consecutiva do 
Partido Liberal liderado por Jean 
Chrétien, Ao contrârio do que 
muitos analistas previam, Jean 
Chrétien venceu as eleiçôes corn 172 

carâcter punitive das instituiçôes 
carcerârias em vez de desenvolverem 
o seu aspecto reintegrador", assi- 
nalam. 
Nas acusaçôes à organizaçâo do sis- 
tema prisional português, os respon- 
sâveis pela ACED apontam também, 
entre outras, a convivência entre pre- 
sos saudâveis corn outres portadoras 
de doenças infecte- contagiosas, mâs 
condiçôes de higiene nas cadeias, a 
precâria assistência médica, ausência 
de controlo das despesas de investi- 
mento e a déficiente alimentaçâo. "As 
prisôes portuguesas, esta mais que 
demonstrado, sâo um Estado dentro 
do Estado e nâo têm reforma possivel 
sem alteraçôes radicais tanto na politi- 
ca do Governo como Uo prôprio sis- 
tema prisional", defendem. 
A reintegraçâo dos condenados por- 
tugueses na sociedade passa, segundo 
a ACED, pela aboliçâo da proibiçâo 
de ingresso de cadastrados no fun- 

lugares no governo - mais 12 do que 
nas anteriores eleiçôes. Na oposiçâo 
ficou a Aliança Canadiana de 
Stockwell Day com 67 deputados; 
seguiu-se o Bloc Québécois corn 37, o 
NDP corn 13 e, por ütimo, o PC corn 
apenas 12 lugares - numéro minimo 
exigido para nâo perder o estatuto de 
partido. 
Finalmente, no final do mês de 
Setembro, o Canadâ perdia um dos 
politicos mais influents e carismâticos 
do pais; Pierre Elliot Trudeau. 
Trudeau faleceu em Montreal - 

cidade onde nasceu e viveu grande 
parte da sua vida. A morte de 
Trudeau - o homem que dizia rara- 
mente 1er um jornal - fez correr rios 
de tinta em artigos sobre a sua vida, o 
seu significado e o governo que repre- 
sentou desde 20 de Abril de 1968 a 30 
dejunho de 1984, tendo apenas inter- 
rompido este trajecto, ficando na 
Oposiçâo desde 4 dejunho de 1979 
até 3 de Março de 1980. Trudeau fale- 
ceu a 28 de Setembro, semanas antes 
de completar 81 anos. 

Ana Femandes 

cionalismo püblico e também pelo 
impedimento de pena de prisâo para 
jovens corn menos de 25 anos, sendo, 
neste ùltimo caso, preferivel a "orga- 
nizaçâo de serviços de penas alterna- 
tivas à prisâo". 
O Estado deve também, segundo os 
dirigentes da ACED, apoiar a criaçâo 
de um observatôrio independente 
para as prisôes, discutir publica- 
mente e aprovar uma nova lei pri- 
sional, acabar corn as celas discipli- 
nares, libertar e cuidar dos reclusos 
doentes (toxicodependentes, alien- 
ados e inimputâveis) e responsabi- 
lizar o sistema nacional de saùde pela 
saüde prisional. 
De acordo corn os dados disponibi- 
lizados pela ACED, a taxa de mortal- 
idade nas prisôes portuguesas é de 
109 mortes por cada 10.000 reclusos, 
o dobro da média dos 10 paises do 
Conselho da Europa referenciados 
como tendo as cadeias mais letais. 
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RÜSSIfl: 

Putin apresenta à Duma 
projecto de reforma dos 
partidos politicos 
(Moscova) - O présidente russe, 
Vladimir Putin, apresentou à Duma 
(câmara baixa do parlamento) um 
projecto de lei sobre a reforma dos 
partidos politicos, informou a agêneia 
Interfax. Trata-se da primeira lei que 
visa "a criaçâo de uma estrutura 
politica civilizada na sociedade". 

comentou Putin durante uma visita 
de trabalho à localidade de Noguinsk, 
a 70 quilômetros a leste de Moscovo. 
Segundo o jornal diârio Segodnia, a 
lei prevê uma regulamentaçâo muito 
mais severa para a legalizaçâo dos 
partidos, que sâo varias dezenas na 

Russia, uma medida que deverâ con- 
tribuir para a reduçâo considerâvel 
do seu nùmero. Interrogado sobre o 
seu encontre corn os lideres par- 
tidârios terça-feira, o chefe de estado 
russe afirmou ter deparado corn algu- 
mas reticências sobre certes aspectos 
da lei mas obtido um consenso em 
torno "da necessidade de colocar em 
vigor uma lei assim". Putin assegurou 
que a lei sera adoptada pela Duma 
apôs uma primeira leitura e que as 
alteraçôes serâo feitas »posterior- 
mente. A principal força da oposiçâo 
corn assento parlamentar, o Partido 
Comunista, apoia geralmente o poder 
nas decisôes mais importantes. O 
présidente russe criticou segunda- 
feira a falta de "envergadura" dos par- 
tidos politicos russes, lamentando a 
ausência de uma oposiçâo credivel ao 
governo. As declaraçôes do chefe de 
Estado sobre os partidos fizeram eco 
das palavras proferidas pelo escritor 
Alexandre Soljénitsyne, prémio 
Nobel da Literatura, que tinha 
denunciado antes das eleiçôes legisla- 
tivas de Dezembro de 1999 a existên- 
cia de "partidos-fantasmas" criados 
por pessoas que "se reünem numa 
cozinha de Moscovo ou de Sâo 
Petersburgo". 

Até dia 31 de Janeiro de 2001 habilite-se a uma 
viagem de férias para 2 e, ainda, ao ultimo mod- 
èle de telemôvel. 
Nào précisa com- 
prar para inscrever- 
se. 
O sorteio sera no 
dia 6 de Fevereiro. 
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MSSIA: 

Lenine considerado 
“homem do século” 
segundo sondagem 
(Moscovo) - Os russes elegeram como 
"homem do século" do seu pais o lider 
comunista Vladimir Lenine, logo 
seguido por Estaline, segundo 
sondagem divulgada pela agêneia 
noticiosa Interfax. 
O defensor dos direitos humanos e 
vencedor do Prémio Nobel Andrei 
Sakharov classificou-se em terceiro 
lugar, de acordo com a mesma fonte. 
Na sondagem, foi pedido a 1.500 rus- 
ses que indicassem um nome para o 
"homem do século", sem que Ihes fos- 
sem dadas sugestôes. Lenine foi a 
escolha de 14 por cento dos inquiri- 
dos. Estaline obteve nove por cento 
de respostas, apesar de haver consen- 
so entre a maioria dos russes de que 
foi um ditador cruel, responsâvel pela 
morte de milhôes de pessoas em exe- 
cuçôes arbitrârias 
e campes de trabalho forçado. 
Sakharov, um famoso fisico nuclear 
que chamou a atençâo para a cruel- 
dade do sistema soviético, constituiu 
a opçâo de oito por cento dos inquiri- 
dos. 

Também os nomes do primeiro 
homem no espaço, Yuri Gagarin, e do 
reformista soviético Mikhail 
Gorbachev foram referidos, tendo-se 
classificado em quarto e quinte lugar, 
respectivamente. Seguiram-se-lhes 
actores e politicos nacionais do passa- 
de, de acordo corn a Interfax. 

(OLÔnblfl: 

4.500 hectares de ceca 
destruides em Putumaye 
(Bogota) - A policia anti-droga colom- 
biana destruiu, desde 19 de 
Dezembro, cerca de 4.500 hectares de 
plantaçôes de coca, matéria prima da 
cocaina, no estado de Putumayo, 
junto à fronteira corn o Equador e o 
Peru, segundo fonte oficial. 
"Destruimos cerca de 4.500 hectares 
de cultura de coca, numa operaçâo 
muito delicada porque no Putumayo 
actuam grupos armados da guerrilha 
e milicias de autodefesa (paramil- 
itares de extrema direita)" declarou 
um responsâvel da policia anti-droga, 
que requereu o anonimato. O diârio 
El Tiempo reportou, por seu turno, 
que "hâ uma semana, 200 homens e 
uma frota de aviôes Turbo Trush e 
helicôpteros UH-IH chegaram, no 
maior dos segredos, a esta zona isola- 
da do pais para iniciar a operaçâo", 
prevista inicialmente para o começo 

de Janeiro. "Em très dias, a policia 
conseguiu destruir cerca de 3.500 
hectares sem que ninguém o 
soubesse", segundo o jornal. 
O chefe da policia anti-droga, o gene- 
ral Gustavo Socha, divulgarâ sexta- 
feira um relatôrio pormenorizado 
sobre estas operaçôes de devastaçâo, 
no Putumayo, departamento onde se 
encontram 50 por cento dos mais de 
110.000 hectares de coca cultivada na 
Colombia, o maior produtor mundial 
de cocaina. 
O governo colombiano tinha anuncia- 
do o inicio das operaçôes em Janeiro, 
de acordo corn o piano Colômbia de 
luta anti-droga, apoiado pelos 
Estados Unidos através de uma ajuda 
financeira e militar de 1,3 mil de mil- 
hôes de dôlares e contestado pelos 
movimentos de guerrilha de esquer- 
da. 

MS\l: 

Governo prevê criaçâo de 2,3 
milhôes de empregos em 2001 
(Rio de Janeiro) - O governo 
brasileiro prevê a criaçâo de 2,3 mil- 
hôes de postos de trabalho em 2001, 
anunciou fonte oficial. 
Este objective sera cumprido, afirma 
Francisco Dornelles, Ministre do 
Trabalho, se forem confirmadas as 
previsôes de crescimento do produto 

interne bruto de quatre por cento 
em 2000 e de montantes importantes 
de investimento directe estrangeiro 
no Brasil. 
A taxa de desemprego tem vindo a 
cair desde Março e registou o valor 
de 6,8 por cento em Outubro passa- 
de. 
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PORTUGAL 

PRISÔES: 

Numéro de mortes, 
mesmo per SIDA, diminuiu 
desde 1997 - DGSP 
(Ldsboa) - O nùmero de mortes nas 

cadeias portuguesas, incluindo 

motivadas pela SIDA, tem vindo a 
fliminiiir desde 1997, altura em 

que houve 167 ôbitos, 73 das quais 

(44 por cento) devido à doença do 

século, referem dados oficiais. 

Segundo a Direcçâo-Geral dos 
Serviços Prisionais (DGSP), em 
1998 O numéro de mortes desceu 
para 119, ficando 53 ôbitos (44,5 
por cento) a dever-se ao sindroma 
da imunodeficiência adquirida 
(SIDA). 
De acordo corn a DGSP, em 1999 a 
cifra negra nas prisôes voltou a 
descer para 109 mortes, sendo 47 
ôbitos (43 por cento) atribuidos à 
SIDA. No ano 2000, e até ao dia de 
hoje, morreram nas cadeias por- 
tuguesas 82 reclusos, nào havendo 
ainda a contabilidade dos casos lig- 
ados à SIDA. Reagindo às afir- 
maçôes feitas pela Associaçâo 
Contra a Exclusâo ‘pelo 
Desenvolvimento (AGED) sobre o 
elevado nivel de mortalidade nas 
cadeias portuguesas devido à 
SIDA, a DGSP lembra que 
Portugal é "um dos paises da 
Europa onde tal problemâtica 
apresenta maiores taxas de 
incidência". "Sendo as cadeias um 
reflexo da sociedade onde se 

inserem, lamentavelmente o 
nùmero de ôbitos por tal causa 
assume proporçôes nâo desejâveis", 
salienta o documente. 
Relativamente a uma série de 
acusaçôes dirigidas pela AGED por 
alegadas irregularidades e situ- 
açôes abusivas nas prisôes, a DGSP 
garante que "mais uma vez sera 
instaurado competente processo de 
averiguaçôes, esperando-se que a 
ACED, contrariamente ao verifica- 
do em casos anteriores, forneça 
factos e provas concretes com vista 
ao apuramento da verdade". "Em 
relaçào aos processes de 
averiguaçôes jâ instaurados e con- 
cluidos, em regra vieram os mes- 
mos a ser objecte de arquivamento, 
como o que se tem verificado em 
todas as outras instâneias, 
nomeadamente no Ministério da 
Justiça, Procuradoria- Gérai da 
Repùblica e Provedoria de Justiça". 
A AGED descreveu as cadeias por- 
tuguesas como "campes de concen- 
traçâo e exterminio", acusando as 
autoridades, entre outres aspectos, 
de misturarem reclusos saudâveis 
corn outres portadores de doenças 
infecto-contagiosas. 
Mas condiçôes de higiene, precâria 
assistência médica, déficiente ali- 
mentaçâo e ausência de contrôle 
nas despesas de investimento sâo 
outras das acusaçôes reincidentes 
proferidas contra a DGSP. 

fIflU TEMPO: 

Cadàver de homem 
retirado do Rio Mmansor 
(Montemor-o-Novo) - O cadaver de um 
homem, de 46 anos, que na madrugada 
de Terça-feira caiu no Rio Almansor, 
perte de Montemor-O-Novo, foi retira- 
do da âgua cerca das 16:30 do mesmo 
dia, disse à Agência Lusa fonte da 
GNR 
Segundo a GNR, o cadaver Jâ tinha 
sido localizado cerca das 13:30, mas 
voltou a ser arrastado pela forte cor- 
rente, numa altura em que os 
bombeiros locals chegaram a pensar 
em solicitar o auxilio de um 
helicôptero. 
Retomadas as buscas, o cadaver voltou 
a ser localizado e retirado do rio a 
alguns quilômetros de distâneia do 
local onde caira, indicou a fonte. 
O incidente ocorreu cerca de madruga- 
da, quando dois homens, viajando 
numa carrinha, tentaram atravessar o 
Rio Almansor por uma estrada munici- 
pal que estava submersa, num local des- 
ignado de Porto das Lâs. 
Â fonte da GNR explicou que a estrada. 

que liga Montemor-O-Novo ao sitio de 
Reguengo, atravessa o rio, mas tal per- 
curso sô é possivel efectuar no Verâo ou 
quando o caudal é reduzido, existindo 
apenas no local uma ponte para peôes. 
A GNR diz desconhecer os motivos e as 
circunstâneias que levaram os dois 
homens a tentar atravessar o rio, tendo 
a carrinha ficado "quase submersa" 
logo que entrou na âgua, devido à 
altura do caudal. 
Um dos homens, natural da Georgia e 
que trabalha numa propriedade da 
zona, conseguiu sair pela janela e foi 
retirado do tejadilho da viatura corn 
uma corda pelos bombeiros locals. 
A vitima mortal era o condutor do 
veiculo, que terâ tentado saltar para a 
margem e, nâo o conseguindo, caiu na 
âgua e foi arrastado. 
Morador num monte prôximo, a vitima 
era trabalhador agricola e deixa vârios 
filhos, alguns deles menores. 
A pouco mais de uma centena de met- 
ros do local do incidente estâ localizada 

fleORES: 

POSSfUEL EUACUAÇAO 
(Ponta Delgada) - Depois da recente 
descoberta de uma gruta na Rua Joâo 
do Rego, em Ponta Delgada, aquando 
de escavaçôes ali realizadas ao nivel de 
saneamento bâsico, eis que surge 
agora, e conforme jâ tinha sido revela- 
do ao Azores News, a possibilidade de 
se ter de evacuar algumas familias das 
suas actuals moradias. 
O perigo estâ présente, e estudam-se 
agora medidas cautelares de modo a 
evitar o pior. Para Luis Silva Melo, 
présidente dos Serviços 
Municipalizados, as medidas de 

cautela serào tomadas logo que o 
empreiteiro dê inicio à alteraçâo do 
projecto, e quando assim acontecer 
estas terâo de ser respeitadas. Por 
enquanto, Silva Melo, révéla ser pre- 
maturo fazer qualquer outro tipo de 
comentârio, hem como decidir ou nâo 
a evacuaçâo de algumas familias das 
suas moradias. Para Teôfilo Braga, 
présidente da Associaçâo Ecolôgica 
Amigos dos Açores existirâ sempre 
perigo para as pessoas e bens enquan- 
to decorrerem aquelas obras de sanea- 
mento. 

C0nDEIXfl-fl-fl0Vfl: 

Tentativa de homicidio 
à porta de café 
(Coimbra) - Um homem de 39 anos foi 
detido por alegadamente ter disparado 
um tiro no rosto de outro de 55 anos, 
depois de lhe ter feito uma espera à saida 
de um café de Gondeixa-a-Nova, apurou 
a Agência LUSEL Segundo fonte da GNR 
de Goimbra, a tentativa de homicidio 
ocorreu cerca das 22:45 de quarta-feira, 6 
Dezembro, e envolveu também o filho 
do acusado, um jovem de 17 anos "que 
terâ conduzido a viatura em que o pai se 
deslocou para casa". Fonte da GNR de 
Gondeixa-a-Nova escusou-se a avançar o 
que terâ motivado a situaçâo, dizendo 
apenas que pai, filho e vitima estiveram 
juntos no café, "mas nâo travaram diâlo- 
go". "O autor do disparo esperou que o 
outro saisse do café e deu-lhe um tiro no 
rosto. Foi imediatamente identificado 
por testemunhas que se encontravam no 
local", contou o oficial de dia da GNR de 

Goimbra. O suspeito ter-se-â entâo deslo- 
cado para a sua residência no carro con- 
duzido pelo filho menor. A GNR fez o 
cerco à casa e ambos foram detidos 
durante a madrugada. Pai e filho jâ 
foram ouvidos em tribunal. O primeiro 
viu confirmada a detençâo e aguardarâ 
julgamento em prisâo preventiva, 
enquanto o menor terâ de se apresentar 
quinzenalmente no posto de Casais do 
Gampo. De acordo corn a GNR "a viti- 
ma encontra-se muito mal, o que poderâ 
levar a que a acusaçâo de tentativa de 
homicidio passe para homicidio qualifi- 
cado". Atingido corn o tiro de uma pisto- 
la de calibre 6.35, o homem foi inicial- 
mente enviado para o Hospital dos 
Covôes, mas posteriormente foi trans- 
ferido para os Hospitals da Universidade 
de Goimbra devido à gravidade da 
situaçâo. 
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PAPA DENUNCIA “CUITURA DA MORTE Pf 

Na sua mensagem de Natal Urbi et 
Orbi (à cidade e ao mundo), o Papa 
Joao Paulo II advertiu que a per- 
sistência actual de uma "cultura da 
morte" ameaça o futuro da 
Humanidade e condenou a violên- 
cia em curso na Indonésia contra 
os cristâos. Aparentando grande 
cansaço, o Papa, de 80 anos, leu 
perante dezenas de milhares de 
pessoas reunidas na Praça de S. 
Pedro a mensagem que foi também 
acompanhada por milhôes de out- 
ras pessoas através das cadeias de 
televisâo de mais de quarenta pais- 
es que a transmitiram. No final, 
desejou Feliz Natal em 59 linguas, 
incluindo muitas das faladas em 
muitas das principals zonas de con- 
flito do globo. "Vos, Senhor, que 
nascestes para nos em Belém, pre- 
gais o respeito por cada pessoa, 
especialmente os pobres e os fra- 
cos, o fim de todas as formas de 
violência e da guerra, da opressâo e 
de todas as formas de atentado 
contra a vida" - recordou o Santo 
Padre, cuja mensagem, subordina- 
da ao tema religioso do nascimento de 
Cristo e da criaçâo do Homem, rapida- 
mente se transformou numa conde- 
naçâo da violência, do sofrimento e da 
indiferença reinantes no mundo. "Estou 
a pensar especialmente na Indonésia, 
onde os nossos irmâos e irmâs na Fé 
estâo, mesmo no Dia de Natal, a atrav- 
essar tempos de tragédia e sofrimento" - 
afirmou o Papa, que manifestou tam- 
bém a sua profunda preocupaçâo pela 
situaçâo na Terra Santa, onde "a violên 
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cami-nho da paz". O pathos da 
mensagem fazia por vezes tremer a 
voz do Papa, que denunciou os 
"sinais alarmantes da cultura da 
morte", que "representam uma 
séria ameaça ao futuro". "O pecado 
- advertiu o Santo Padre - manifes- 
ta-se em muitos dos problemas de 
hoje que continuam a manchar a 
face da Humanidade: crianças sub- 
metidas à violência e humilhadas e 
abandonadas, mulheres violadas e 
exploradas, jovens e adultos mar- 
ginalizados, correntes sem fim de 
exilados e refugiados, violência e 
conflito em tantas partes do 
mundo". "Nâo podemos hoje senào 
recordar as sombras da morte que 
ameaçam todos os estâgios da vida 
dos povos, e que sâo particular- 
mente ameaçadoras no seu inicio 
ou fim natural" - referiu, numa 
alusâo ao aborto e à eutanâsia, 
para conclujr que "por mais densa 
que pareça a escuridâo, impôe-se a 
esperança trazida por Cristo e pela 
luz da Natividade. 

Missa do Galo ao ar livre 

Na véspera do Natal, Joâo Paulo II cele- 
brou, como é tradiçâo, a solene Missa 
do Galo, que, pela primeira vez, foi cel- 
ebrada no exterior da Basilica de S. 
Pedro, perante a enorme afluência de 
fiéis (mais de 50 mil), que resistiram à 
chuva persistente que acompanhou o 
acto litürgico. Recordando que o Natal 
é a festa da Vida e que o nascimento de 
Cristo marcou um novo inicio da 
Histôria, o Papa recordou a sua pere- 
grinaçâo à Terra Santa, manifestando a 
sua preocupaçâo corn a espiral de vio- 
lência que a envolveu nos ùltimos tem- 
pos: "Penso corn preocupaçâo nos 
Lugares Santos, e especialmente na 
cidade de Belém, onde, corn tristeza, 
devido à conturbada situaçâo politica, 
os ritos evocativos dos cristâos nâo 
podem, este ano, ser celebrados corn, a 
habituai solenidade". 
"Nesta noite gostaria de dizer às comu- 
nidades cristâs naqueles locals que toda 
a Igreja estâ muito prôxima deles" - afir- 
mou o Papa. 

PKTRIARCA RE LISROA 
EM REFESA DE IMIGRANTESi 
D. José Policarpo 
apelou aos patrôes 
para que tratem os 
imigrantes corn 
justiça e que ninguém 
cometa o pecado de se 
aproveitar da sua inse- 
gurança" 
O Patriarca de 
Lisboa, D. José da 
Cruz Policarpo, 
dirigiu uma saudaçào 
especial aos imi- 
grantes em Portugal, 
na sua mensagem de 
Natal, comparando-os 
à Familia de Jesus no 
momento do seu nascimento. 
O Patricarca recordou que Maria 
deu à luz em situaçôes precârias de 
emergência e pouco tempo depois, 
para fugir à perseguiçâo, teve de 
emigrar para o Egipto. Nas palavras 
de D. José Policarpo, "o drama dos 
deslocados atravessa a humanidade 
de todos os tempos; os perseguidos, 
que buscam noutros paises a segu- 
rança porque anseiam; os pobres, 
que partem à procura à procura dos 
meios necessârios de subsistência". 
É neste cohtexto que, para o 
Patriarca, "o nosso pais tem sido 
pâtria de refügio de milhares e mi- 
lhares de deslocados que procuram 
entre nés uma vida melhor". Mas 
adverte que trazem consigo o 
drama do desenraizamento cultural 
e familiar, a insegurança da clan- 
destinidade, a ameaça da explo- 
raçâo fâcil e indefesa". "Oxalâ cada 
português vos acolha como irmâos, 
que os patrôes vos tratem corn 
justiça, que ninguém cometa o 
pecado de se aproveitar da vossa 
insegurança e que o Estado possa 

encontrar caminhos 
inovadores de uma le- 
gislaçâo justa, criativa, 
protectora das pes- 
soas", acrescentou. No 
ano em que a Igreja cél- 
ébra os 2000 anos do 
nascimento de Jesus 
Cristo, D. José 
Policarpo recordou os 
cristâos que ao longo 
do tempo difundiram e 
viveram segundo a sua 
mensagem. "Em seu 
nome, esses discipulos 
continuam a dizer aos 
Homens do nosso 

tempo: Homens, sede plenamente 
homens", afirmou. O Patriarca de 
Lisboa estendeu a sua mensagem 
de Natal aos crentes de outras 
religiôes (judeus, muçulmanos e 
outros) e mesmo aos que, disse, 
"sem terem o dom da fé buscam o 
sentido nobre da vida, assente em 
valores de paz, de fraternidade e de 
justiça". "Seja quai for a experiência 
religiosa de cada um, no intimo do 
coraçâo daqueles que nâo 
abdicaram da liberdade generosa 
hâ um desejo de verdade, um 
anseio de paz e de justiça, hâ uma 
busca do absoluto", disse. 
O Patriarca lembrou ainda os émi- 
grantes portugueses espalhados 
pelo mundo que, salientou, "sem 
perderem a sua identidade cultural, 
se sentem integrados nos paises que 
os acolheram". "Que para todos vos 
seja Natal. Isso significa abrir os 
nossos coraçôes à beleza que nos 
vem do alto, à alegria que nos vem 
dos outros, à esperança que renasce 
do nosso prôprio sofrimento", con- 
cluiu D. José Policarpo. 
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BOMBAS 
CONTBA CBISTÂOS 

NO NATAL INOONÉSIO 
Na véspera de Natal uma série de bombas colo- 
cadas junto a igrejas dejacarta e outras cidades 
indonésias causou a morte de pelo menos 14 
pessoas e ferimentos em dezenas de outras, aba- 
lando as cerimônias cristâs e agravando a tensào 
religiosa nO arquipélago. Os ataques, que dani- 
ficaram algumas igrejas e puseram carros em 
chamas, foram condenados pelas autoridades 
do pais, que alertaram para o perigo de novos 
atentados. Em Jacarta, foram colocadas bombas 
junto a cinco igrejas catôlicas e protestantes situ- 
adas num raio de pouco mais de um quilômetro 
e explodiram todas no espaço de uma hora, cau- 
sando a morte de très pessoas. Uma das 
explosôes ocorreu junto à Catedral Catôlica de 
Jacarta - situada nas proximidades do Palâcio 
Presidencial e da principal mesquita da capital 
indonésia. As autoridades encontraram um 
engenho, que nâo chegou a explodir, junto à 
catedral no preciso momento em que centenas 
de cristâos ai chegavam para a Missa do Galo e 
em que milhares de muçulmanos abandonavam 
a mesquita vizinha apôs as oraçôes da noite. 
Outras igrejas foram evacuadas depois de terem 
sido ameaçadas. 
Os atentados também causaram mortes em 
cidades em Sumatra e Java. Quatre policias 
morreram precisamente ao tentarem desarmar 
uma bomba na cidade de Pekanbaru, em 
Sumatra, onde também pereceu um civil. Em 
Medan, também em Sumatra, onde varias igre- 
jas foram atacadas à bomba, as autoridades 

encontraram ainda nove engenhos por explodir. 
Duas outras pessoas morreram numa explosâo 
que abalou uma casa de cristâos em Bandung, 
na ilha de Java, que foi palco de mais très 
explosôes. Na ilha de Batam, très fortes 
explosôes feriram 22 pessoas. Bombas abalaram 
ainda très igrejas na cidade de Mojokerto, em 
Java oriental, e très igrejas em Mataram, na ilha 
de Lombok. 
Os ataques foram condenados pelo ministro 
indonésio para a Segurança, Susilo Bambang 
Yudhoyono, que os considerou um acto de ter- 
rorisme destinado a agravar a tensào religiosa. 
O ministro advertiu que os serviços secretos dis- 
pôem de informaçôes indicando que poderâ 
haver mais atentados semelhantes. Para o prési- 
dente indonésio, Abdurrahman Wahid - um 
muçulmano que defende a tolerância religiosa - 
estes atentados representaram uma tentativa 
para desestabilizar o seu jâ conturbado Governo 
e provocar o pânico entre a populaçâo. As 
explosôes nâo impediram que os cristâos parti- 
cipassem nos serviços de religiosos, por entre 
reforçadas medidas de segurança. O principal 
lider catôlico de Jacarta, o cardeal Julius 
Darmoatmodjo, pediu à comunidade cristâ, 
minoritâria no pais, para nâo especular sobre os 
autores desta vaga de ataques, recordando que 
perderam a vida pessoas de vârios credos. 

flVUKflO 
Milagre de Natal no Taiti 
Um "DC-10" da Hawaiian Airline ficou nesta 
posiçâo, no domingo, depois de derrapar no fim 
da pista, quando aterrava no aeroporto de Faaa, 
no Taiti. Os 136 passageiros a bordo nâo ga- 
nharam para o susto, mas, por incrivel que pareça, 
apenas sofreram pequenas equimoses... 
Nâo hâ, por isso, felizmente, mais noticia do que 
estas magras linhas. 

AUTOCARRO ESCOLAR JUDEU 
APEDREJADO 
Dois homens de origem ârabe, armados, fizeram 
parar, na sexta-feira, um autocarro escolar judeu 
num bairro a norte de Paris. 
Os residentes locais apedrejaram veiculo, onde 
seguiam, além de outros passageiros, 50 crianças 
judias entre os oito e os dez anos de idade. Nenhum 
dos ocupantes do autocarro ficou ferido. 
Na sequència deste incidente très pessoas foram 
detidas e aguardam julgamento. 
Uma représentante da comunidade judaica local 
afirmou acreditar que este ataque esta relacionado 
corn cerca de duas centenas de incidentes seme- 
lhantes que se tém sucedido desde o inicio dos con- 
frontas israelo-ârabes na Palestina. 
Responsâveis da policia local adiantaram, no 
entanto, que o apedrejamento de veiculos é vulgar 
naquela ârea. 

VowmgM IVIwieôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

o ùnico matadouro português 
, •> de suinos no Canada. 

Uma filial de Horâdo 
Domingos Wholesale. 

MJUlI 
, Deseja a todos umas 

a 
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fflRO: 

Viatura da emergencia 
do hospital passa a 
fuRCiopar om pormanencia 
O periodo de funcionamento 
da viatura médica de 
emergência e reanimaçâo do 
Hospital Distrital de Faro 
(HDF), passou a ser 
permanente, durante todos 
os dias do ano, anunciou 
aquela unidade hospitalar. 
Aquela viatura, unica 
unidade do género a fim- 
cionar em todo o Algarve, 
operava até agora apenas 
12 horas por dia. 

O alargamento do periodo regista-se 
depois de uma experiência a meio 
tempo que o HDF considéra "bem 
sucedida", implicando o aumento do 
numéro de profissionais destacados 
para 12 médicos e outros tantos enfer- 
meiros. 
O projecto, que résulta de um proto- 
cole entre o hospital e o Institute 
Nacional de Emergência Médica 
(INEM), vem permitindo um serviço 
de urgêneia mais eficaz junto de sinis- 
trados ou doentes em situaçâo clinica 

considerada grave. 
Esta assistência no local onde se 
encontra o paciente tem por objective 
"dar-lhe condiçôes para poder viajar 
na ambulâneia, depois de diagnosti- 
cada a situaçâo clinica e serem dados 
os primeiros-socorros". 
O periodo de actuaçâo de 24 horas 
diârias começou precisamente na 
quadra do Natal e Ano Novo, época 
considerada de alto risco nas estradas 
portuguesas, faz notar o HDF. 
A viatura esta actualmente a dar 
resposta aos casos mais graves ocorri- 
dos no sotavento algarvio, mas o 
Hospital de Faro nâo exclui a 
hipôtese de ela vir a ser deslocada 
"em situaçôes pontuais de extrema 
gravidade" para o barlavento. 
Nos seis meses de funcionamento, a 
viatura acorreu a uma média de 110 
casos por mês, intervindo em situa- 
çôes de traumatismos (na maioria 
résultante de acidentes de viaçâo), 
intoxicaçôes e problemas cardio-vas- 
culares. 
O automôvel esta equipado com 
material para reanimaçâo e estabiliza- 
çâo do sinistrado no local do acidente 
e tem dois profissionais de saüde: um 
médico especializado em situaçôes de 
emergência e um enfermeiro, que 
também conduz a viatura. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS E MEDICINA HOMEOPÂTICA 

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

Marque uma eiifrevista corn o Xaturiata Homeopata 
Aiitânn} Medeiron, /d caiii H/ifito.'; UJîOS de erpcriêcia, 
que o ptnieriï ajudar na aolnçâo dos sens problemas. 

OPtUflCRO niLÉniO/ftflLRnCO: 

1.884 acidentes, mais 
461 do nue em 1999 

I (Lisboa) - Nos cinco dias em que 
I decorreu a operaçâo Milénio, entre 
I as 12:00 horas de 21 e de 26 de 
I Dezembro, a Brigada de Trânsito 
I (BT) da Guarda Nacional 
I Republicana (GNR) registou 1.884 
I acidentes, mais 461 do que no 
I mesmo periodo de 1999. 
I O balanço da BT registou menos I* um morto do que no ano passado, 

num total de 17, e menos 15 feridos 
ligeiros, num total de 517. 
No entanto, daqueles acidentes 
resultaram 70 feridos graves, mais 
um do que no periodo natalicio de 
1999. O maior numéro de aci- 
dentes (504) ocorreu no segundo 
dia das operaçôes, a 22 de 
Dezembro, registando-se 454 aci- 
dentes no primeiro dia, 393 no ter- 
ceiro, 283 no quarto e 250 no ulti- 
mo dia. 

Contabilizando apenas os aci- 1 
dentes com vitimas graves, o total | 
também aumentou de 66 em 1999 | 
(corn 18 mortos e 64 feridos I 
graves), para 70 este ano (corn 17 I 
mortos e 70 feridos graves). i 

Face a 1998 registou-se um i 
decréscimo no numéro de aci- | 
dentes graves, nesse ano num total I 
de 93, de mortos (29) e feridos I 
graves (90). Naqueles cinco dias | 
deste ano, a BT registou também | 
alguns problemas ao nivel da fluên- j 
cia de trâfego, nomeadamente no I 
distrito de Faro, onde ruiu uma | 
ponte, de Vila Real (desabamento I 
de parte da estrada nacional 312, | 
entre Carreira da Lebre - Boticas - I 
Ribeira da Pena) e no distrito de | 
Viseu (queda de ârvores na estrada | 
nacional 234, em Santa Comba i 
Dâo - Mira). j 

llflDEIRfl: 

As couves da discordia 
(Funchal)- Uma desavença entre primos 
causada por umas inocentes couves 
deverâ estar na origem do assassinato 
de um deles a golpes de alicate. Tudo se 
passou na véspera de Natal em S. 
Vicente, no norte da ilha da Madeira, 
entre José Viveiros, a vitima, de 66 
anos, e o seu primo Manuel de Sousa, 
que se entregou às autoridades policiais 

apôs a agressâo. A policia pensa que o 
facto de a vitima, um agricultor, ter 
uma semana antes arrancado umas 
couves do primo que impediam uma 
passagem poderâ ter sido motivo sufi- 
ciente para o homicidio. Manuel de 
Sousa foi jâ présente a Tribunal, encon- 
trando-se detido preventivamente no 
Estabelecimento Prisional do Funchal. 

UtIiflO tUBOPHR: 

Portugal coin salârio 
mmimo mais baixo UE 
(Porto) - Portugal tem o salârio mini- 
mo mais baixo da Uniâo Europeia, 
357 euros ou 71.572 escudos, um terço 
dos 1.162 euros ou 232.960 escudos 
que vigoram no Luxemburgo, pais 
que lidera o ranking, de acordo corn 
dados do Eurostat esta semana divul- 
gados. 
A Grécia, 458 euros ou 91.820 escu- 
dos e a Espanha, 486 euros ou 97.434 
escudos, sâo, a seguir, a Portugal os 
paises corn salârio minimo mais 

baixo. 
O Luxemburgo partilha os très 
primeiros lugares da lista corn a 
Bélgica, 1.074 euros ou 215.317 escu- 
dos, e a Holanda, 1.064 euros ou 
213.312 escudos. 
No que se référé a Portugal, os dados 
do Eurostat nâo conferem corn os do 
governo que, em conselho de minis- 
tres realizado em Outubro, fixou o 
salârio minimo nacional para 2001 
em 67.000 escudos. 
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SIJl LflUKÛ- 
CICIONE DEIXA 25 Mil DESAIOJADOS 
Um ciclone corn ventos até 140 quilômetros por hora atingiu no inicio da se- 
mana uma cidade portuâria da costa leste do Sri Lanka e destruiu as casas de 
cerca de 25 mil pessoas, anunciou uma fonte de uma organizaçâo humanitâria 
governamental. 
Além destas 25 mil pessoas que ficaram sem casa na cidade de Trincomalee, 
situada a cerca de 230 quilômetros da capital, pelo menos cinco pescadores 
foram dados como desaparecidos, precisou a fonte, a coberto do anonimato. 
A cidade de Colombo, capital do Sri Lanka, nào foi atingida pelo ciclone, que 
causou estragos considerâveis. Segundo um porta-voz do departamento de 
Meteorologia, "o pior jâ passou". No entanto, as cerca de 500 mil pessoas que 
habitam na ârea costeira fustigada pelo ciclone foram aconselhadas pelo 
Governo a procurar locals mais seguros. 

m 
ATIRADOR MATA SETE PESSOAS 
Um homem armado matou pelo menos sete pessoas no edificio-sede da 
Edgewater Technology, uma empresa de consultoria de Internet situada a 
cerca de 30 minutas a norte da cidade de Boston. 
A policia ainda andava no encalço do atirador, revistando o edificio de très 
andares da empresa quando as televisôes locals começaram a noticiar o suce- 
dido. 

bURUhPI: 

ATAQUE RERELDE MATA 15 PESSOAS 
Pelo menos 15 pessoas foram mortas num ataque rebelde, no dia de Natal, con- 
tra a localidade de Butare, no sul do Burundi, noticiou a agência noticiosa 
local Net Press. 
Segundo a fonte, os guerrilheiros incendiaram uma escola no ataque a Butare, 
localidade situada perto da fronteira corn a vizinha Tanzânia, onde os rebeldes 
têm as suas principals bases. Mais de 200.000 pessoas foram mortas desde 
1993 em confrontas entre o exército regular burundês, controlado pela mino- 
ria tutsi, e grupos extremistas da etnia maioritâria hutu. Sob a mediaçâo do ex- 
presidente sul-africano Nelson Mandela, représentantes das principals facçôes 
em confronto assinaram em Agosto ultimo, em Arusha, no Norte da Tanzânia, 
um acordo de paz que ainda nào foi aplicado. Apesar de representarem ape- 
nas 15 por cento da populaçâo burundesa, os tutsis controlam o poder politi- 
co e econômico deste pequeno pais da regiâo dos Grandes Lagos, desde que se 
tornou independente da Bélgica, em 1962. 

JflPflO: 

SUSTO NUCIEAR NO JAPÂO 
As autoridades japonesas iniciaram na terça-feira passada o processo de encer- 
ramento de um reactor nuclear de 1.1 milhôes de kilowwatts, perto de Tôquio, 
de forma a procéder a exames de segurança, na sequência de uma avaria. 
Fontes governamentais indicaram que o acidente na central nuclear Tokai 2, 
em Ibaraki, nào coloca riscos de fuga radioactiva. Ainda assim, o processo de 
encerramento do reactor ira demorar cerca de duas semanas e sô depois sera 
possivel averiguar, corn certeza, a origem da avaria. O encerramento foi deci- 
dido depois de uma passagem de âgua a alta pressâo ter atingido niveis acima 
do normal. O Japâo tem 51 reactores nucleares, responsâveis pela produçào de 
um terço da electricidade consumida no pais. 

MÜSKfl: 

MARONNA GANTA NA IGREJA 
A rainha da pop. Madonna, em lua de mel no Sul da Inglaterra, encantou os 
residentes da pequena aldeia de Wilsford, ao confraternizar num pub, antes de 
ir à missa, na Igreja de Sào Miguel, onde se juntou ao coro e canton cançôes 
de Natal. Tudo isto, obviamente, na companhia do seu marido, o realizador 
britânico Guy Ritchie. 
"Madonna e Guy aparentavam estar muito felizes. Foram dos primeiros a 
chegar e, quando a missa acabou, vieram agradecer-me", disse o padre Canon 
John Reynolds, que conduziu o serviço religioso na igreja daquela pequena 
comunidade rural. Madonna, 42 anos de idade, e Guy, 32, casaram-se no 
Castelo Skibo, na Escôcia, na passada sexta-feira, e estào em lua de mel numa 
quinta no Sul da Inglaterra, propriedade do cantor Sting e da sua mulher 
Trudie Styler, o casai que apresentou Madonna a Guy. 

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

Boas Festas 

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Àddison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

sdoryS®!) (Da (SDoaiQüaûMad]® 

Soldo “Fim de Ano” chegou 
à Addison mais code! 

Mas, nâo é um saldo apenas de fim de ano. 
Surpreendido? Porquê? 

Vamos dizer-lhe o porquê. 
Porque nâo paga nada de entrada, nâo paga juros, 
nem faz quaisquer pagamentos durante tun ano. 

Mas hà mais. 
Jmos 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 . 
Sortelo para 2 casais ao Wlnteifest 2001 

832 Bay Street, em Torento (a noue da College St J 
^elefone: (416) 964-321U 

n 
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Um chocalho ao pescoço da indiferença 
Em mais um inverno canadiano que 
teimou em vir mais cedo, com ele 
chega também a entrada de mais um 
ano. È o ano MMI, escreveriam os 
romanos; ou o ano 2001, diriam os 
arabes. Para mim, é apenas mais um 
acbego ao final dos dias de cada sôpro 
de vida neste planeta. O eterno ciclo 
de que « tudo se transforma ». 
Durante o ano que ora tocamos a fina- 
dos, as comunidades decerto que tam- 
bém se transformaram. 
Acontecimentos de maior ou menor 
importância tiveram lugar. Outros 
acontecimentos nâo mereceram o 
lugar que Ihes foi dado. Outros ainda, 
nem lugar tiveram. A bola em que 
vivemos, continuou o seu curso inter- 
minavel no espaço. Os bumanos 
retiveram pouco das liçôes da 
Historia e continuaram no seu curso 
bem terminavel. Eis porque vou tam- 
bém enunciar alguns acontecimentos 

que marcaram o tempo, as vidas e 
vivências nossas, nestas frigidas para- 
gens quase polares. 
Falarei do que cbamamos boas noti- 
cias (das outras, tenbo o resto do ano 
para o fazer). Assim : 
Frank Alvarez, determinado, 
mostrando sempre que a teimosia 
positiva é um investimento a longo 
alcance, deu-nos a boa noticia de que 
um canal televisivo em lingua 
Portuguesa foi finalmente aprovado 
pela CRTC (Comissâo Canadiana 
para a Râdio e Televisâo). Isto alegra- 
nos a todos e sô espero que mais esta 
iniciativa do nosso Comendador e da 
sua équipa, reforce os laços entre 
todos os de lingua Lusa. 
Grato é também saber que O Milénio 
esta cada vez mais vivo. Tanto ele 
como todos os outros jornais em por^ 
tuguês, merecem o nosso reconbeci- 
mento pelo contributo enorme dado à 

Comunidade que servem. O José 
Mario & Companbia Ilimitada de 
toda a redacçâo e colaboraçâo, sô 
podem estar de parabéns pelo exce- 
lente trabalbo produzido. « ... e a car- 
avana passa ». 
No quadro da politica portuguesa, 
assinalo uma baixa importante para a 
diaspora lusa ; a saida de José Lello 
como Secretârio de Estado para as 
Comunidades. O trabalbo feito por 
este bomem, comoveu-nos de forma 
particular e fez-nos tornar a acreditar 
que « a politica é a arte do possivel ». 
José Lello foi dos poucos politicos, de 
la e de câ, corn pleno merecimento do 
salârio pago pelo erârio püblico. Se o 
proximo sô fizer como ele fez, jâ terâ 
feito o bastante. 
Afinal, a comunidade lusôfona esta 
de saùde. Afinal estamos prontos a 
enfrentar mais um ano; e mais um 
século; e mais um milénio!!! 

Por: 
José Soares 

Quanto à minba pessoa, continuarei a 
deitar cbocalbos no pescoço da 
indiferença albeia. Sô assim poderei 
cbegar ao fim de cada ano e poder 
traçar algumas linbas corn balanço 
positivo. Eu e todos aqueles e aquelas 
que ao longo do ano vâo registando e 
opiniando, bem ou mal é um julga- 
mento a fazer sob diferentes perspec- 
tivas. Mas numa estamos todos de 
acôrdo : É preciso continuar a fazê-lo 
- custe o que custar. 
Bom Ano a todos os Homens e 
Mulberes de boa vontade. Quanto às 
crianças, essas jâ nascem corn boa 
vontade - o pior é que se transfor- 
mam... 

Banco francos e familia real saudita vi'timas de casai canadiano 
(Toronto) - O banco francês Société 
Générale e investidores ligados à 
familia real saudita figuram entre as 
principais vitimas de uma fraude de 
mais de 100 milbôes de dôlares. Ron 
e Loren Koval, 49 anos, naturals de 
Toronto suspeitos de serem os autores 
da fraude (que ascende a cerca de 14 
milbôes de contos), entregaram-se 
sâbado às autoridades canadianas. 

pondo fim a uma caça ao bomem ini- 
ciada a 15 de Outubro no Canada e 
nos Estados LFnidos, onde se tinbam 
refugiado. Ficarâo detidos até com- 
parecerem perante a justiça no dia 04 
de Janeiro de 2001. Graças a falsas 
transacçôes e empréstimos bancârios 
obtidos para a compra de material 
médico topo de gama, o casai terâ 
acumulado somas considerâveis em 
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nome da sua companbia, BACC 
Capital Corp. 
O banco francês Société Générale ter- 
Ibes-â emprestado o dinbeiro para 
financiar a compra de aparelbos de 
ressonância magnética que deveriam 
depois ser alugados a hospitals cana- 
dianos, précisa o jornal. Ron e Loren 
Koval, suspeitos de terem cometido 
fraudes financeiras no quadro de um 
imponente centro de saùde que eles 
prôprios abriram em Toronto em 
1996, o King’s Medical Center, sâo 
também acusados de terem cometido 
fraude ou extorquirem fundos para 
transacçôes ficticias a investidores pri- 
vados. 
Alguns destes investidores estâo liga- 
dos à familia real da Arâbia Saudita e 
a uma empresa do Texas, a Associetes 
First Capital. A 15 de Outubro, o 
casai fugiu para Nova lorque, antes 

de seguir mais para Sul. Perseguidos 
pela policia até à Georgia, enquanto 
tentavam por telefone encontrar-se 
corn a sua filba Amy, 24 anos, os 
Koval decidem finalmente regressar 
ao Canadâ. Pagaram 1.000 dôlares 
por um tâxi para fazerem o trajecto 
até Cleveland, Obio, e depois mais 
600 para fazerem os restantes 315 
quilômetros até às cataratas do 
Niagara. Ao inicio da manbà de 
Sâbado, sairam do tâxi corn as respec- 
tivas bagagens nas cataratas do 
Niagara, a meio da ponte que sépara 
os Estados Unidos do Canadâ, e 
entregaram-se aos guardas fronteir- 
iços canadianos. "Somos os Koval", 
disseram simplesmente aos guardas 
antes da sua detençâo. A policia 
apreendeu os 1,29 milbôes de dôlares 
em dinbeiro que, na altura, tinbam 
em sua posse. 

CUB: 
Pëdôfilo entre as 10 pesseas 
mais precuradas pele FBI 
(Washington) - Dm norte-americano 
perseguido na Tailândia e nos 
Estados Unidos por crimes sexuais 
contra crianças foi colocado na lista 
dos 10 criminosos mais procurados 
pela segurança federal norte-ameri- 
cana (FBI), anunciou a 
Procuradora-Geral, Janet Reno. 
Uma recompensa de 50.000 dôlares 
foi oferecida por qualquer infor- 
maçâo que conduza à sua prisâo. 
Eric Franklin Rosser, 48 anos, é um 
pianista internacionalmente con- 
hecido que actuou corn o cantor de 
rock Jobn Mellencamp e dirigiu 
uma escola de müsica em 
Banguecoque. Desapareceu desde 
Abril na Tailândia. Rosser é acusa- 
do pelas autoridades fédérais norte- 

americanas de ter produzido e ven- 
dido material pornogrâfico utilizan- 
do crianças. Terâ nomeadamente 
produzido pelo menos uma cassette 
video corn crianças e conspirado 
para distribuir este material nos 
Estados Unidos. Rosser é também 
alvo de uma mandado de captura 
internacional pela Interpol. Entre 
os 10 criminosos mais procurados 
pelo FBI figuram o milionârio sau- 
dita Oussama ben Laden, suspeito 
de ser responsâvel pelos atentados 
contra as embaixadas norte-ameri- 
canas no Quénia e na Tanzânia, 
assim como um suspeito nos 
ataques à bomba contra clinicas que 
praticam o aborto. Ere Robert 
Rudolpb 
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Achados no deserto 
egipcio trazem nouas 
luzos sobre a civilizaçâo 
(Londres) - Arqueôlogos britânicos 
descobriram no deserto egipcio 
cerca de trinta locals ricos em obras 
de arte gravadas na pedra datadas 
de hâ 6.000 anos, révéla o jornal 
The Guardian. Estas descobertas 
podem trazer novos dados para 
compreender as origens da civiliza- 
çâo -egipcia. Os achados foram 
descobertos nas ultimas semanas 
em pleno deserto, a leste do Nilo. 
As obras de arte representam sobre- 
tudo barcos, seres humanos e vârios 
animais como gado, girafas, hipopô- 
tamos e avestruzes que viviam na 
regiâo 4.000 anos antes de Cristo, 
um periodo anterior à era das 
pirâmides e dos faraôs. "Estas 
descobertas surpreendentes sâo a 
capela Sistina do Egipto pré-dinâsti- 
co", afirmou Toby Wilkinson, da 
Universidade de Cambridge, que 
dirigiu a équipa de arqueôlogos 
britânicos. Segundo Wilkinson, esta 
descoberta abre "um capitulo 

inteiramente novo no estudo da civi- 
lizaçâo egipcia e das suas origens". 
Para o arqueôlogo, até aos ültimps 
dois ou très anos, as pesquisas con- 
centraram-se no vale do Nilo. 
"Ninguém pensou que pudesse exis- 
tir um tesouro de informaçôes no 
local que é actualmente o deserto, 
por se ter tornado tâo inôspito e 
inacessivel", explicou. A desertifi- 
caçâo do Egipto começou apenas 
3.500 anos antes de Cristo, précisa o 
The Guardian. Antes dessa época, a 
paisagem a leste do Nilo assemelha- 
va-se â actual savana do leste de 
Africa, corn inùmeros cursos de 
âgua e ribeiras. Os arqueôlogos 
encontraram ainda vestigios de um 
povo nômada nâo identificado que 
transportava o gado de um local 
para o outro, entre o vale do Nilo e 
o mar Vermelho. "Este povo deixou 
depois a savana para se instalar no 
vale do Nilo, dando origem à civi- 
lizaçâo egipcia", afirmou Wilkinson. 

nOÇflM5IQU£:   » 

Mulher est;rangula 
très filhos e mata-se 

Data da destruiçâo pode ser 
alterada dévida aos 
problemas de comunicaçâo 
(Moscova) - A data prevista para a 
destruiçâo da Mir, 27/28 de Fevereiro, 
poderâ ser alterada devido aos proble- 
mas de comunicaçâo registados segun- 
da e terça-feira, afirmou o director da 
agência espacial russa luri Koptev. "Os 
problemas que se registaram podem 
conduzir a modificaçôes nessa data", 
sublinhou numa conferência de 
imprensa em Moscovo. Segundo 
Koptev, as causas da falha de comuni- 
caçâo entre a Mir e o centro de con- 
trôle dos voos espaciais ainda nâo sâo 
conhecidas. No entanto, um especia- 

genciado a Mir. "Nâo posso garantir 
que os problemas nâo voltem a surgir 
a qualquer momento. O dominio espa- 
cial é uma ârea de alto risco", sublin- 
hou Koptev. Em 1997, a estaçâo orbital 
russa chocou corn uma nave de 
abastecimento. Koptev indicou que os 
problemas que poderâo retardar a 
destruiçâo da estaçâo estâo relaciona- 
dos corn um adiamento no envio da 
nave de carga que deverâ dar o ultimo 
impulse à Mir ou corn a eventual 
necessidade de trabalhos de reparaçâo 
ou preventives. O responsâvel da agên- 

(Maputo) - Uma mulher em processo 
de divôrcio litigioso estrangulou très 
filhos menores antes de suicidar-se em 
sua casa nos arredores da capital 
moçambicana, Maputo, disse fonte 
policial. Elisa Moisés, de 24 anos, usou 
uma corda para estrangular os seus fil- 
hos, Benedito Damas, de sete anos, 
Gildo, de cinco, e Amanda, de 17 
meses, depois do que se enforcou. 
Segundo o porta-voz da policia, Abilio 
Quive, Elisa decidiu acabar corn a sua 

vida e a de seus filhos na sequência de 
desentendimentos corn o marido, que 
decidira expulsâ-la de casa. "Ela jâ 
estava a preparar-se para sair de casa e 
voltar para Inhambane (a sua provin- 
cia natal), estando apenas à espera de 
que o marido lhe desse dinheiro, 
segundo a decisâo do tribunal", disse 
Quive. O marido esta a tratar do 
funeral, devendo responder em juizo 
para se apurar da sua culpabilidade no 
caso, disse à Lusa fonte policial. 

lista russo afirmou que a perda de 
comunicaçôes corn a estaçâo ter-se-â 
devido à falta de vigilância dos técni- 
cos de terra. Anatoli Kisiliov, director 
gérai do instituto Jrunichev, que 
desenhou a plataforma espacial, foi 
muito critico para corn o pessoal do 
centro de controlo dos voos espaciais 
russo. Segundo Kisiliov, a maioria dos 
peritos estava concentrada na 
acoplagem da nave Progress à Estaçâo 
Espacial Internacional e terâo negli- 

cia espacial adiantou que a falha de 
comunicaçâo é um argumenta adi- 
cional em favor da destruiçâo da Mir, 
no espaço hâ 15 anos quando, inicial- 
mente, se previa que a sua vida ütil 
séria de apenas 5 anos. "Os aparelhos 
de bordo estâo num tal estado que nâo 
temos o direito de correr riscos", afir- 
mou luri Koptev, sublinhando que a 
destruiçâo da Mir é uma questâo de 
responsabilidade da Rûssia perante a 
comunidade internacional. 
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OÂO NEVES Avendanas 
lojas da espe- 
Gialidade no 
Ontario 

Miguel a André ao vivo 
A dupla de sucesso nacional Miguel & André gravaram ao vivo um belissimo 
trabalho que saiu recentemente em Portugal mas so agora nos chegou as 
maos. A Rocar de Vila Nova de Gaia e outros foram os "culpados" deste tra- 
balho ao vivo de Miguel & André que inclui apenas 4 temas inédites grava- 
dos em estüdio; "Deixa o coraçâo falar", "Uma noite (One Night)", 

"Declaraçâo de Amor" e 
"Dor que nâo se sente". As 
restantes, todas ao vivo, com 
direcçâo musical e teclados de Rui 
Filipe, na bateria Filipe Gonçalves, 
no baixo Ricardo Pego, guitarra 
acüstica Levy Alves e na guitarra 
Pedro vaz. Ainda um corpo de vio- 
linistas e coros com Filipa Lourenço 
e Isabel Almeida. Entre as 12 
cançôes gravadas ao vivo, encon- 
tram-se os grandes êxitos "Falar de 
Amor (Eu preciso)", "Quando o 
amor chama" e "Mar deserto". 
Se gosta de Miguel & André nâo 
perça este trabalho gravado ao vivo. 

Feliz 
Æno 

Novo 
Para mais informaçôes ou espectâculos contaoto; 
giS-ti!234221 a 

Email: nevesj@connection.com 
SB-S440 Bromsgrove Rd. 

Mississauga, Ont:àrio, L5J 4J7 

MARIZA, 
um ar diferente 
E jovem e bonita. Jâ canton um 
pouco de tudo, mas acabou por 
"encontrar-se" corn o Fado. 
Nasceu em Moçambique. Vive 
em Lisboa desde os très anos de 
idade. Corpo escultural, ar 
ingénuo e diferente. E a Mariza. 
Vem ai a sua primeira gravaçâo, 
um punhado de fados tradi- 
cionais e outros originais da 
autoria de Jorge Fernando, que 
é também o produtor. 
Curiosamente, o Fado aconte- 
ceu-lhe a pedido de Raül 
Solnado, em Toronto, quan- 
do nos visitaram para uma 
festa a favor do Lar de Santa 
Maria de Peniche. 
Ainda bem! O fado précisa 
de gente nova, moderna, 
corn um ar diferente. 
Mariza surge na altura 
prôpria. O Fado e Mariza, 
encontraram-se no momen- 
to certo. 

Qfl]®as îü GûaaiïBOQs 
wm 

“Caminhos 
do Amor” 

A dupla brasileira residente em 
Portugal Lucas & Matheus acaba de 
lançar mais um trabalho gravado, inti- 
tulado "Caminhos do Amor", produzi- 
do por Antonio Lopes para a Vidisco. 
Tem arranjos de Marcus Levy e mistu- 
ra de Filipe Gonçalves. 
Os vârios e bonitos temas românticos 
do album tiveram o "dedo musical" 
dos müsicos Marcus Levy, Andrei, 
Paulinho, Giuliano, Carlos Possi, 
Luciano Magalhâes e Raül Marques. 
Corais de Maria José, Marisa, Matheus, Giuliano e Marcus Levy. 
"Caminhos do Amor", "Agarrada a mim", "Solidâo Bye, bye", "Morango do Nordeste" e "Creio 
em Fâtima", sâo cantigas de agrado certo entre os muitos simpatizantes do duo Lucas & 
Matheus. E nâo sô, acreditem. Para mais descobriram os "Caminhos do Amor"... 

ü: ‘‘liLLLlÜlLLLÜtt Ü:Ü.LL[LLU “ 
O conhecido intérprete canadiano, natural do 
Quebec, Roch Voisine, presenteou 
os sens inümeros simpatizantes 
corn um lindo trabalho corn as 
cançôes tradicionais de Natal. 
Uma forma muito pessoal de 
interpretar velhos temas como 
"Silente Night", "White 
Christmas", "Little drummer 
boy", "O Holy Night", "Silver 
Bells", etc... 
A BMG esta de parabéns por ter 
dado voz ao Natal com a esplendi- 
da voz de Roch Voisine. 
Uma gravaçâo para ouvir todo o 
ano! 

Û6 WIALS’* 
Ja la vâo uns anos apôs a vitoriosa actuaçâo no Festival da Cançào RTP e 
Eurovisâo de Rui Bandeira. O jovem intérprete, desde ai, nâo mais parou 
de colher louros no pais e na diaspora. 
Neste natal-2000, brindou-nos com uma gravaçâo excelente, de seu nome 
genérico "Mais", que vem ao 
encontro dos gostOs dos mais 
jovens e, naturalmente, dos seus 
fans. 
Neste "Mais", Rui Bandeira ofer- 
ece bons e ritmados temas, tais 
como, "Jâ nâo hâ razâo", "Sempre 
perdido em ti", "Mais (Eu te 
dou)", "Começo meio e fim", 
entre outros. Temas da autoria 
de Pedro Afonso, Vasco Lima, 
Joâo Reis, Krithinas, Iran Costa, 
Siara Holanda, Miguel Teixeira, 
Tavito, Ney Azambuja, P. S. 
Valle, Tô Andrade, Jorge do 
Carmo e do prôprio Rui 
Bandeira. Uma ediçâo da Vidisco 
de qualidade. 

MUJ 

K7> 
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Happy Trav< 
um lugar 
Varadero! 
de 26 de 
m 
/'■ 

Para além da paisagem 
sorteios, passatempos, p 
ainda a presença do inc 

CMANLICL; da talÆ^ÉF. 
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Partidas de Toronto a 26 de Janeiro 
e a 2 de Tevereiro 

por uma ou duas semanas 
T semana, $1.185. dôlares 

2 semanas, $1.819. dôlares 
2^ semana, $1.275. dôlares 
Criancas dos 2 aos 13 anos 

1 semana, $579. ddlares 
2 semanas, $599. dôlares 

Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

msaoRQpiDEA 
763 Dundas St. W. Toronto j 

C4n6I 603-4SS3 

325 Central Parkway W. Mississauga " 
C905I 615-1403 I 

VICTOR s E:SI‘Ri,SM> COETKK MACIUNKS INC- 

1090 College St., Toronto, ON 

Tel: 416-539-0630 

aaa 
Com bêlas deco- 
raçôes para o seu 

Qj cïi 974 College St 
Toronto, ON 

it 
14161 588-4624 

^David Costal 
^ & Associates 

LOIS Bloor St. W. Toronto, Ont. 
’Oeste da Dovercourt Rd.) 

;416) 535-6329 FAX; 535-4735 
vww.lawyersdavidcosta.com 
i-Mall address: davidcosta@ldirect.com 
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Sexo: as consequências de uma revoluçâo 
Ma década de  
60, aa mulheres 
queimaram autiâs 
em praça pûblica 
e lutaram pela 
liberdade sexual. 
Gluerïam ter  
direit;o ao prazer 
e dizer “nâo” à 
repressâo da 
famnia e da 
sociedade.  
□eu certo. 

O problema é que deu certo até 
demais. Hoje, as mulheres e os homens 
sào quase que intimados a apresentar 
um bom desempenho na cama e a ter 
uma vida sexual activa, como se nâo 
tê-la fosse sinônimo de fracasso. 

Disseram adeus aos preconceitos, 
mas pagaram o preço de, em plena 
virada do milénio, viverem numa 
espécie de ditadura do sexo. Um 
exemplo disso é a obrigatoriedade do 
orgasmo, principalmente no caso 
das mulheres. Muitas fmgem que 
chegaram ao âpice do prazer s6 
para nâo correrem o risco de 
perder o parceiro. Segundo a 
sexologa Sandra Baptista, é 
necessârio desvalorizar o orgasmo 
e voltar a disfrutar da reiaçâo 
como um todo. Se nâo conseguem; 
ter O desempenho esperado, home* 
ns e mulheres acabam por sentirrse 
com a auto-estima baixa e pouco 
desejâveis. 
O problema, disse a sexologa, é 
que elas baseiam-se em padrôes 
externos e buscam seguUos, indo 
contra os sens prôprios gostos e 
crenças. E o caso da mulher mais 
comedida sexualmente que resolve 
ser moderna e fazer sexo na primeira 
noite em que sai corn um homem. No 
dia seguinte, corre o risco de se sentir 
mal corn a situaçâo. 
Depois de séculos de rédeas curtas no 
terreno da sexualidade, as pessoas. 

principalmente as mulheres, decidi- 
ram virar a mesa e viver o corpo corn 
mais liberdade. "O problema é que 
partiram do proibido para o total- 
mente permitido," disse Baptista. "E 

agora do permitido para a obrigaçâo. 
Os padrôes sexuais têm vindo a 
seguir o fluxo da moda. O que era 
bonito ontem nâo é mais hoje." O que 
era para ter sido uma revoluçâo sexual, 
virou ditadura. Na tentativa de se. 
adaptar a tanta modernidade, surgem 
os conflitos. Muitas vezes, as pessoas 

adoptam comportamentos que vâo 
contra o que desejam. "Antigamente, 
as mulheres eram coagidas a per- 
manecerem virgens até ao casamento. 
Hoje, a adolescente que ainda nâo 

perdeu a virgindade é questiona- 
da pelas amigas e até ridiculariza- 
da." 
Para Oswaldo Rodrigues Jr., 
psicôlogo, nem todas as pessoas 
cedem a essa pressâo externa. Sâo 
determinadas caracteristicas de 
personalidade que as levam a ter 
um comportamento ansioso, 
excessivamente preocupado corn 
O que se espera delas sexual- 
mente, Segundo Oswaldo, se nâo 
fosse a vida sexual a origem da 
ansiedade, poderia ser a econo- 
mia do pais ou o futebol. O sexo 
acaba por ser mais uma forma de 
lidar, mal, corn a ansiedade. Para 

evitar as consequências negativas 
desse comportamento, Sandra 
Baptista sempre aconselha aôs 
clientes que "antes de tomar a bebe- 
deira, pensem na ressaca do dia 
seguinte". É uma das maneiras de se 
magoar menos e viver a sexualidade 
de forma mais integrada. 

Quer viver 100 anosP 
Saia da mesa corn fame 
Roy Walford, da 
Universidade da California 
em Los Angeles, pensa 
seriamente em viver mais de 
100 anos e, para conseguir 
isso, segue um principio 
rigido: cortar a comida pela 
metade e sair da mesa 
sempre corn um pouco 
de fome. 

Walford, au tor de "A dieta dos 120 
anos", acaba de publicar uma actuali- 
zaçâo do seu livro escrito em 1986, no 
quai defende a ideia de que reduzir a 
quantidade de calorias diârias e se ali- 
mentar corn uma dieta saudâvel pode 
estender a vida de uma pessoa em 
quarenta anos além da média da pop- 
ulaçâo ocidental. Walford disse que a 
ideia de a restriçâo dietética permitir 
viver muito é um conceito surgido 
corn a observaçâo do mundo animal. 
A primeira pesquisa nesse sentido foi 
feita em 1935, pela Universidade de 
Cornell, revelou que ratos de labo- 
ratôrio, aos quais foi dada uma dieta 
restrita, viveram mais do que os ali- 
mentados normalmente. As obser- 
vaçôes de Walford nos ültimos 65 
anos levaram-no a concluir que, além 
de prolongar a vida, a dieta restritiva 
resultou numa menor incidência de 
doenças, como o cancro e artériosclé- 
rose, e distùrbios do sistema 
imunolôgico. Os resultados sâo tâo 
promissores que o National Institute 
of Aging, instituiçâo norte-americana 

de estudos sobre envelhecimento, 
gasta très milhôes de dôlares por ano 
para estudar os efeitos da restriçâo ali- 
mentar sobre o corpo humano. Nâo 
se sabe como a combinaçâo de dieta e 
nutriçâo pode ampliar a vida, mas 
diverses estudiosos têm tentado 
explicar o fenômeno. Segundo uma 
das teorias, a dieta pode limitar o 
dano causado pelos radicais livres, 
diminuir a concentraçâo de insulina e 
açûcar no sangue ou impedir a deteri- 
oraçâo do sistema imunolôgico. Mas 
a ciência estâ longe de encontrar uma 
explicaçâo ou uma receita milagrosa 
para anular os efeitos do tempo sobre 
a mente e o corpo. 
Desde 1984, Walford segue um rig- 
oroso regime alimentar, corn uma 
dieta de 1.600 calorias diârias. 
Incluindo grâos intégrais, verduras e 
frutas na alimentaçâo, o pesquisador 
assegura que a pessoa corne menos. 

Aviso aos naueaantes da Internet: 

Cuidado 
corn a postura O corpo a deslizar pela 

ponta da cadeira, 
queixo quase encostan- 
do na mesa, os olhos a 

I pouco mais de dois palmos do 
I monitor do cpmputador. Os olhos 
I presos na telinha por horas a fio e 
I a cabeça no mundo virtual, muitos 
I viciados na internet nâo ligam a 
I minima se a coluna nâo estâ erecta 
I ou se a posiçâo nâo é a mais ade- 
I quada. Mas a postura que parece 
I confortâvel naquele momento 
I pode render diverses problemas a 
I longo prazo. 

I Os especialistas em ergonomia 
I batem na tecla de se adoptar uma 
I boa postura e usar racionalmente 
I O computador, mas no dia-a-dia 
I poucos dâo a dévida importância. 
I As consequências logo aparecem: 
I dores na coluna, na nuca, ten- 
I dinites. 
i As queixas sâo muitas. A ergono- 
I mista Venétia Santos, consultera 
I para diversas empresas, dâ um 
I exemplo comum: 90 por cento dos 
I que se divertem ou trabalham no 
I computador usam o rato corn o 
I braço esticado de maneira inade- 
! quada e sem o apoio do antebraço, 
I quando o ideal séria usâ-lo como 
I acabamos de descrever. Ou seja, 
I bem perte do corpo, corn apoio 
I para o antebraço. Cuidado essen- 
I cial para nâo terminar corn tendi- 

nite. I 
Como estas, varias pequenas medi- | 
das podem melhorar a convivência | 
homem/mâquina e prévenir futu- | 
ros problemas de saùde. Veja aigu- | 
mas delas: | 
Diante do computador: | 
Segundo o ortopedista Afonso | 
Jorge França, consulter em | 
ergonomia e saùde ocupacional da I 
Ergopreve, a distância entre a | 
cadeira e a mesa deve ser con- | 
fortâvel, de modo que os pés I 
fiquem bem apoiados no châo. Ao | 
sentar, a cadeira deve ter um bom | 
apoio para a regiâo da coluna lom- | 
bar. Embora pareça um pequeno I 
detàlhe, assentos corn braços tam- j 
bém ajudam a prévenir a famigera- | 
da tendinite. | 
Os joelhos precisam ficar no | 
mesmo nivel ou um pouco mais | 
altos que os quadris, o que permite | 
uma anteversâo (bacia para a | 
frente), diminuindo a lordose lom- | 
bar. I 
Debruçar-se sobre a mesa é uma | 
posiçâo a ser evitada. Leva a uma | 
pressâo na parte anterior do disco | 
vertebral, o que pode provocar | 
lesôes e possibilita o surgimento de | 
hérnia de disco. j 
Ter O costume de atender o tele- | 
fone enquanto continua no corn- | 
putador é outro mau hâbito a ser | 
evitado: propicia torçôes da coluna | 
e favorece tendinites. | 
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“Netmania” 
Os utilizadores da Internet sâo em 
regra do sexo masculino, têm entre 20 
e 30 anos e frequentam a Net uma a 
duas horas por dia hâ dois ou mais 
anos 

Estudo prova 
que tendemos 

a assimUiar 
t:udo O que ee 

référé com 
as novas 

tecnologias. 
Adesâo à Net 

é mais um 
indicador 

Os habituais visitantes portugueses 
da Internet sào em regra jovens, letra- 
dos, procuram informaçâo especifica 
associada à sua actividade, pertencem 
aos grandes centros urbanos e ace- 
dem à rede a partir das instituiçôes de 
ensino ou do local de trabalho. Estas 
caracteristicas maioritârias escon- 
dem, porém, outras, corn menores 
dimensôes, mas que podem indicar 
futuras tendências no acesso ao meio 
que verdadeiramente globalizou a 
comunicaçào. 
Dois exemplos; apesar de localizados 

nos grandes centros, hâ "nichos" sig- 
nificativos de utilizadores espalhados 
pelo interior do Pais. Também o aces- 
so a partir de casa esta numa evoluçâo 
constante. Estes sâo apenas alguns 
resultados de um vasto estudo socio- 
lôgico realizado no Institute Superior 
de Ciências do Trabalho e da 
Empresa (ISCTE). O "Projecto 
Ciberfaces _ A sociedade de infor- 
maçâo em anâlise: Internet, 
Interfaces do social", concluido 
em Julho, pretendeu çonstituir- 
-se como uma base de dados e 
um ponto de partida para futur- 
os trabalhos de investigaçâo 
cientifica e académica. Por se 
tratar de um fenômeno novo, o 
conhecimento do impacto da 
Internet no nosso Pais circuns- 
creveu-se, até muito recente- 
mente, aos estudos de mercado, 
que normalmente divulgam 
dados limitados no tempo. 
O coordenador do projecto, José 
Manuel Paquete de Oliveira, adverte, 
à partida, que a informaçâo estatistica 
contida neste projecto, recolhida 
entre 1998 e 1999, deverâ estar jâ 
desactualizada: nâo sô se trata de um 
fenômeno de evoluçâo quase diâria, 
como o estudo teve inicio imediata- 
mente apôs o grande boom português 
de adesâo entre 1995 e 1997, manten- 
do-se depois num crescimento conti- 
nuado. "Por exemplo, quando dize- 
mos que 12 por cento de portugueses 
vâo à Internet, é um dos dados que jâ 
deverâ estar desactualizado. Um estu- 
do como este pretende, sobretudo, 
dar indicaçôes sobre linhas de tendên- 

cia e essas, sim, estâo correctas", sub- 
linha o sociôlogo. 
Utilizando metodologias inovadoras, 
os seis elementos da équipa de inves- 
tigaçâo lançaram online um inquéri- 
to, ao quai responderam mais de très 
mil cibernautas, tendo sido validadas 
1888 respostas. Dois anos depois a 
équipa redigiu dois volumes de um 
total de 380 pâginas, onde expôe 
exaustivamente os resultados sobre a 

realidade portuguesa. No gérai, "este 
estudo comprova que os portugueses 
têm uma fâcil tendência para assimi- 
larem tudo o que terh a ver corn a tec- 
nologia", resume Paquete de Oliveira. 
Discorda, aliâs, das conclusôes 
recentes do Eurostat, que apontam 
Portugal como um dos paises mais 
atrasados no acesso e utilizaçâo da 
rede. "Os portugueses sâo um case 
study na adesâo à Internet, como o 
foram em relaçâo à adesâo aos 
telemôveis ou às caixas de 
Multibanco". Para sustentar esta tese, 
o especialista em comunicaçào faz as 
contas: "Se pensarmos que a média de 

leitores constantes de jornais rondam 
os 300 mil e que, à época do estudo, o 
acesso e a utilizaçâo da Net andava 
pelos 20 e 12 por cento respectiva- 
mente", pode-se concluir que o novo 
meio estâ a ter fâcil implantaçâo no 
Pais. 
Paquete de Oliveira realça o papel 
impulsionador do actual ministro da 
Ciência e Tecnologia, ao introduzir 
meios de acesso em todas as escolas 

bâsicas, secundârias e univer- 
sitârias. 
O recurso crescente aos conteü- 
dos online veio, entretanto, 
instalar aquilo que Paquete de 
Oliveira désigna de "crise de 
legitimaçâo das fontes tradi- 
cionais de informaçâo e dos 
â^Phtes produtores de infor- 
maçâo". Isto é, registou-se "uma 
certa reduçâo na legitimaçâo 
social que era dada às instâncias 
(jornais, râdio, TV) e agentes 
produtores de informaçâo (jor- 

nalistas, opinion makers, etc.)". 
Também a utilizaçâo da Web como 
fonte de pesquisa, por parte dos estu- 
dantes, "veio colocar um problema 
novo face ao velho problema do copi- 
anço. Nâo vem dai mal ao- mundo, 
mas prova que o professor, que antes 
dominava a literatura da sua disci- 
plina, deixou de ser o grande veiculo 
fornecedor de informaçâo e conheci- 
mento. Hâ muitos outros". 
Em suma, conclut o sociôlogo, "as pes- 
soas acreditam muito na Internet 
como fonte de informaçâo", embora 
temam pela invasào da sua privaci- 
dade. 

CHK'BOLn 

üLOSWOüILE 

L'estas L'elLies CHEV-OLDS 
pui muito que ) T m 
West York ChevOlds j ^ ! § 
serve os portugueses corn I H I || 
uma grande selecçâo de § 
automôveis, camiôes e carrinhas de m 
carga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de financiamento. 
Para quaisquer reparaçôes mecân^^ 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus représen- 

tantes portugue- 

ses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

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 amti-poluiçâo 

para o Govemo do Ontârîo. 
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RSCORPIÀO 
23/10 a 27/11 

CAPRICÔRNIO Aproveite esta altura para conviv 
er, para estar acompanhado, pois a 
solidâo, que nunca foi uma boa 
companheira, pode trazer-lhe 
medos inconscientes e injustifica- 
dos. 

22/12 a 20/1 

jéÊÊÊÊÊ^ 

AQUÂRIO 
21/1 a 19/2 

E natural que encontre um campo 
de acçâo para exercer um certo 
dominio e protecçâo sobre o par- 
ceiro, que aliâs pode estar carente 
desse suporte emocional. 

A energia planetaria esta concen- 
trada no seu Meio do Céu. 
Intéressa nesta altura desenvolver 
as suas relaçôes sociais, afirmar, de 
uma forma mais obvia, a sua 
imagem perante os outros. 

A sua relaçâo coin as coisas, coin 
os objectos estarà mais reforçada. 
O seu sentimento de posse em 
relaçào a eles, a carga afectiva de 
que eles se revestem estarào acen- 
tuados. 

PRIXES 
20/2 a 20/3 

CARANGUR)Ü 
21/6 a 21/7 

■«H 

Sera um bom momcnio para se 
voltar para dentro de si prôprio e 
fazer uma reflexào profunda acerca 
das suas atitudes, sentimentos e 
emoçôes em relaçào ao mundo à sua 
volta. Nào se deixe, no entanto, 
absorver por imagens do passado. 

Tudo o que na sua vida précisa de 
acçâo e ânimo esta agora em 
momento positivo. Concretamen- 
te, O trabalho esta em ascensâo, 
podendo atingir o cume se se 
lançar em novos projectos e na 
sua exploraçào de situaçôes novas. 

Os pontos mais positivos, aqueles 
que devem ser desenvolvidos corn 
êxito neste momento, serâo o 
mundo do quotidiano, da rentabili- 
dade, e os assuntos de ordem famil- 
iar. Procure reorganizar-se, aliando 
horârios e rotinas. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

E um momento em que pode viver 
alguma contrariedade, alguma per- 
turbaçào interior ou o aumento de 
um lado mais sofrido dos seus senti- 
mentos. Pelo contrario, é uma boa 
altura para fazer algo em que haja 
necessidade de passar despercebido. jP|ssardcsge 

GRMROS 
21/5 a 20/6 

Entra agora num momento de maior 
dinamismo, sentindo-se mais ousado 
e operativo. Corn a ajuda de Marte, a 
sua energia vital e vontade 
empreendedora estâo agora em 
momento de expansào. 

VIRGEM 
25/6 a 21/0 

HAEANÇA 
23/0 a 22/10 

Esta num momento favorâvel para 
uma viragem nas suas iniciativas. 
Comece algo de novo, concretize 
um projecto diferente. Terâ mais 
hipôteses do que teimar em 
prosseguir uma acçâo que jâ 
nasceu mal encaminhada. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Neste momento verâ sublinhada a 
sua força, a sua genica, a sua agili- 
dade fisica e mental. Ideias sübitas e 
inesperadas poderào ser bem 
aproveitadas do ponto de vista finan- 

LEAO 
22/7 a 22/6 

'Q 
Momento propicio para retempe- 
rar a sua força animica. 
Estabilizarâ a sua mente, 
preparando-a para uma maior 
coordenaçâo dos seus objectivos. 
Compreenderâ mesmo a causa de 
certos momentos menos positivos. 

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1- Amigdala; marafona. 2- 
Osso do braço; destroços. 3- 
Porto de abrigo para barcos de 
recreio; toca o apito. 4- Nome 
de mulher; irmâ da mâe; gostar. 
5- Letra grega; higiénica; 
escudeiro. 6- Fruto; tombas. 7- 
Resgatei; monarcas. 8- Cabe- 
los brancos; ermida fora do 
povoado; adv. de lugar. 9-Voar; 
0 m.q. olâ; duzentos e cinquen- 
ta em numeraçâo romana. 10- 
Invulgares; lavrar superficial- 
mente. 11- Metal puxado a fiei- 
ra (pl.); acarinho. 12- Vestimen- 
ta rüstica; damas de compa- 
nhia. 

1- Defumara; rostos. 2-Querido; moera. 3- Verdadeira; ponderam(fig.). 4- Ele- 
mento de origem grega que exprime a ideia de boca; prep. ; capital europeia. 
5- Provi'ncia do Canada; existir. 6- Nome de mulher; letra grega; abrev. de 
senhor. 7-Atmosfera; suspiro; farinha grossa. 8- Pron. possessive; anuira. 9- 
Sar-rafo; dama de companhia; sacerdote muçulmano. 10- Seres vivos irra- 
cionais; duzentos e dois em numeraçâo romana. 11- Palmeiras do Brasil; acte 
ou efeito de acamar. 12- Planta rasteira da famîlia das aristoloquiâceas; uten- 
silios de madeira em forma de fuso, corn que se fazem rendes. 

Soluçâo na horizontal: 

'SB!B IBJJBLUBS -gl ’OUJIUIB ISeUJBJV-U. 'JBOUB ISOJBy -Ql. 

'130 ‘910 lB|v -6 ')B !BPBJO :SBQ -8 ’g isiej ijoiey -z 'S!B0 Bjey ;v9 'Ol® lejpBS 
:oy -g JBUJB iBi} iBpv -p BiidB :BUBi/\j-0 'SBUinj lojeuin -Z BIBJIBO IOABJ-I. 
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Passagem de Ano da 
City Hall de Toronto 
corn Nelly Furtado 
Corn a presença de Nelly 
Furtado, a artista luso- 
canadiana que esta a cati- 
var O publico do Canada e 
Estados Unidos, a passa- 
gem de ano no Nathan 
Phillips Square, frente à 
Câmara Municipal de 
Toronto, tem também a 
sua componente 
portuguesa. 

Aquela artista, que tem estado a ser 
objecto de grande promoçâo nas 
maiores estaçôes de Radio e 
Televisâo canadianas, é uma das pre- 
senças convidadas para o evento, 
todos os anos organizado pela City 
Hall. A artista-sensaçâo luso-canadia- 
na vai estar, decerto, rodeada por 
muitos residentes portugueses que, 
por norma, assistem também à pas- 
sagem de ano naquela "sala de visi- 
tas" desta cidade canadiana. A exem- 
ple do que acontece todos os anos, a 
passagem de ano ao ar livre na 
Nathan Phillips Square sera um 

espectâculo duplo de müsica e 
pirotecnia, corn as doze badaladas 
que antecedem a meia-noite a serem 
precedidas das actuaçôes de artistas 
como aquela luso-descendente, o trio 
4- 4 e Maestro e Snow. O espectâcu- 
lo, em que participam muitos mil- 
hares de pessoas, é transmitido em 
directe pela City TV. 
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Agora às 6”‘feiras o ritmo é 

AllilUi Hîy. 
U^SÛ 

por^'^9 

dûs 21:00 ûs 24:00 horas. 

Mo 

ROCK 
DANCE 

POP 

RAB TECNO 

1 WUCÜRA OT 
Com apresentaçQO de Jamie Ina 

MiJSiCA Ç CINEMA ) ( Jooos } ( ENTREVISTAS ) ( BiooRAriAS 3 

REAA E PEARL JAM 
OCUPARAM A FUNÇÂO DE PAI NATAL 

Os REM enviaram, 
de prenda de Natal, 
aos membres do seu 
clube de fâs um 
vinil de sete pole- 
gadas que contem 
très raridades 
gravadas pela banda 
de Athens. Os Pearl 
Jam ofereceram 
aos seus admi- 
radores, por sua vez, duas ver- 
soes ao vivo. 
O vinil que os REM (na foto) 
ofereceram aos seus fâs é com- 
poste por uma versâo de um 
original dos Beatles, "Christmas 
Time", e por dois instrumentais, 
"Hastings and Main" (de carac- 
terîsticas jazz/blues) e "Take 
Seven" (uma müsica de quatre 

minutes e meio, e segundo 
os paramétrés da pop). 
Estes très temas foram 
gravados em Vancouver, 
aquando da selecçâo das 
faixas que irâo fazer 
parte do proximo album 
dos REM. 
A prenda dos Pearl Jam ao 
seu clube de fâs oficial, é 
um disco que inclui duas 

versoes ao vivo: um tema dos 
Mother Love Bone, "Crown of 
Thorns", e um dos hinos maiores 
de Elvis Presley, "Can't Help 
Falling in Love". Ambas as ver- 
soes foram gravadas durante o 
decimo aniversdrio dos Pearl 
Jam, num concerto efectuado 
em Las Vegas, no dia 22 de 
Outubro do ano 2001. 

0 

I 

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

0 

0 

I 

I 

0 

I I 
I I I 
I 
I I I I 
0 

I I 

0 

FELI 
HQ cantoras assim. que 

crescem fora das luzes 

da ribalta. mas que 

chegg um momento e 

doo um salto para a 

frente, mostrando o que 

valem. e empenhando 

toda g alma no trabalho 

que realmente as vai 

representor. 

É assim o caso de Susana Felix que agora se lança em nome prdprio 
com 0 album "Um Pouco Mais", a sua estreia na Popular. 
Co-autora ou autora de todos os temas do seu album de estreia 
(juntamente com o produtor Renato Jr., que desempenhou idènti- 
cas funçoes no primeiro album de Joâo Pedro Pais), Susana Félix é 
assim uma cantora que apresenta no seu primeiro registo argumen- 
tos que vâo para Id da sua voz, so por si uma razâo de peso para se 
prestar atençâo a "Um Pouco Mais". 
Ao todo sâo dez cançoes, onde Susana canto poemas de Pedro 
Malaquias (que jd escreveu hits para Paulo Gonzo e Rddio Macau) e 
Mafalda Veiga, entre outros autores. Cançoes de sabor pop, 
extremamente bem produzidas onde a voz e alma de Susana sâo as 
grandes estrelas. Temas como "Mais Olhos (Que Barriga)" (o 
primeiro single retirado de "Um Pouco Mais"), "Um Lugar 
Encantado" ou "Quase Feliz" sâo absolutamente surpreendentes. 
Susana Félix, apesar de so agora se estrear com um dIbum, tern um 

longo currfculo. 
Experièneia como 
voz da Disney (em 
filmes como 
Pocahontas ou 
Hercules), em musi- 
cals (como 
"Camaleâo Virtual 
Rock" que a RTP 
exibird em breve) 
ou como voz convi- 
dada de artistes 
como Mafalda Veiga 
ou LUIS Represas. 
Uma experièneia 
que salta d vista na 
segurança empregue 
em "Um Pouco 
Mais", um disco que 
promete ir longe. 

100% MOSICA 
Top 5 de Portugal 

Top dc vendos - Valentim dc carvolho 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD 

1 
BE^TLI 

GREATEST HITS 

NOW 3 

$ 
ALL THAT YOU CAN T LEAVE BEHIND 
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Pessoal para limpeza. Carro prôprio. Brampton e 
Toronto, contactar Joe. 
Tel.: 416-769-7293. 

Ajudante de cozinheiro. 
Tel.: 416-603-6522. 

Padeiro ou ajudante, para Padaria Portuguesa. 
Tel.: 416-538-7700. 

Pessoal para limpeza, Toronto. Contactar Claudia. 
Tel.: 416-410-6181. 

Pedreiros e trabalhadores de empreitada ou à 
hora. Hamilton. 
Tel.: (905) 858-4396. 

Bate Chapas com experiência e ajudantes, 
Etobicoke. Contactar Marina Tel.: 416-503-0041. 

Pessoal para limpeza de neve e jardineiros. 
Tel.: 416-614-8785. 

Pessoal para Limpeza. Mississauga. 
Contactar Bill Tel. (905) 881-7300 depois das 17 h. 

Ajudante de soldador. 
Tel.: 416-399-2751 ou 416-532-8988. 

Condutor para distribuiçâo de materials de con- 
struçâo para acabamento de casas. 
Tel.: (905) 660-7701 ou depois das 18 boras 
(905) 893-8770. 

Instalador de môveis e armârios. 
Tel.: (905) 660-7701. 

Empregado de mesa e balcâo corn experiência 
para Churrasqueira. 
Contactar Manuel. Tel.: 416-538-3197. 

Açut estào os Reis à porta 

Aqui estào para os cantar 

Se os senhores nos dào licença 

Nos os vamos começar... ! 

Loja de Pronto a Vestir précisa de empregada. 
Tel.: (905) 615-1402. 

Serralheiro corn experiência em trabalhos de Aço 
Inoxidàvel e Soldadura. 
Tel: 416-763-7429. 

Pessoal para limpeza corn experiência e vende- 
dores. Contactar Roberto ou Tony Pereira. Tel: 
416-925-8901. 

Empregada doméstica. 
Contactar José Betelho. Tel: (905) 669-6565. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tel: 416-254-8778. 

Pessoal para Companhia de Cogumelos. 
Tel.(905) 878-9375. 

Empregado de Mesa com experiência, contactar 
Tel.:538-3197. 

Carpinteiros corn experiência. 
Contactar Tony pelo tel: 416-651-7981. 

Cabeleireira corn experiência 
Tel: 416-537-0368. 

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. 

Mais oportunidades de emprego 
disponiveis no Abrigo Centre. 
Para mais informaçôes, Tel: 416-534r3434 

cos dos "REIS", segundo a informaçâo que nos 
chegou corn a assinatura do Director Cultural, 
Laurentino Esteves. 

Para mais informaçôes, contactem: 
(416) 532-2813, ou 315-4598. 

Mais uma vez, cumprindo uma tradiçâo de É curioso que, todos os anos, o grupo de Cantares 
muitos anos, a Casa dos Poveiros de Toronto aos Reis, dos Poveiros de Toronto, exibe-se na 
(Varzim Sport Club), em colaboraçâo corn ele- CIRV-fm, sempre corn grande agrado da parte de 
mentos do Grupo de Mùsica Popular "Searas de todos nos e dos ouvintes. Tudo serve para matar 
Portugal", irâo de porta-a-porta a entoar os cânti- saudades... 

Assine e divulgue Nome: 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( I 

IncücoitnTtS: 
Para 8 pessoas: 
1 peru pequeno ou perua 
2 limôes 
3 colheres (de sopa) de manteiga 
50 grs de toucinho 
250 grs de carne de porco 
250 grs de figado de vitela 
50 grs de pinhôes 
100 grs de miolo de pâo 
50 gr de azeitonas 
2 ovos 
1 colher de (sopa) de salsa picada 
1/2 dl de aguardente 
leite 
1 cebola pequena 
1 dente de alho 
sal 
pimenta e noz moscada 
vinho branco 

(On»CÇflO: 
Prepare o peru e ponha-o de molho em âgua 
fria corn os limôes em rodelas, de um dia para o 
outro. No dia seguinte enxugue o peru e 
recheie-lhe o papo corn o seguinte picado: pique 
a carne de porco, o figado do peru e o de vitela 
e O toucinho. Pique a cebola e aloure-a corn 
uma colher de sopa de manteiga. Junte as 
carnes, os pinhôes, as azeitonas sem caroço, o 
miolo de pâo amolecido corn um pouco de leite 
e a colher de sopa de salsa picada. Ligue corn os 
ovos batidos e a aguardente e tempere corn sal, 
pimenta e noz moscada. Encha o papo do peru 
corn O recheio, feche a abertura corn agulha e 
linha e deixe ficar algumas horas. Coloque o 
peru num tabuleiro, regue-o corn a restante 
manteiga derretida e leve a assar em forno 
médio (^180°C). A meio da assadura refresque o 
peru corn um pouco de vinho branco. Depois de 
assado, retire-lne as linhas corn que foi cosido e 
sirva-o acompanhado corn ervilhas salteadas e 
cenouras estufadas. Nos topos da travessa ponha 
agriôes bem frescos. A parte sirva um arroz de 
passas e pinhôes. 

TSom 

I Para nos enviar a sua assinatura, 
ï oportunidade de emprego ou qualquer 
i outra informaçâo; 

(416) 538-0084 
(416) 538-0940 

[l^DDoa-ODs info@omilenio.com 
©®t7lT©B®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

WM- 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Horas por dia 
Sanyo 

m 

245 
Audio System, Digital Tunning 
3-CD Changer, AM/FM/SMO, 
Double Cassette, 
Remote Control 

Sanyo MCD-Z190 

CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

m 
Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

125 00’ 
Citizen JTR1819 

90. 
Portable RadioAM/FM 

Cassett^Recorder Player ■ 

Citizen 

®60."’ 

Portable Radio 
/AM/FM/SCMO 
Cassette/ 
Recorder-Player 

M 

! ‘^Plus GST & PST 

i Informaçées pelo tel: (416) 537-1088 
pi 

^ Estes radios estâo à venda nos seguintes locals; 
IEM TORONTO: Vlseu Electric - 896 College St. Tel; 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata-846 

Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel; 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas 
St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMHT0N: - 
Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDONi Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Intemacional Gift i 
Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 
EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S- 519-621-6950 
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lei sobre repatriamentos esté (enfim) a ser revista 
Açores/O Milénio - Depois de vârios 
contactos entre os représentantes dos 
governos interessados - entre eles 
Portugal, Canada e E.U.A. - os amer- 
icanos entregaram jâ uma proposta 
no Congresso que visa atenuar as 
expulsées de cidadâos estrangeiros 
coin estatuto de residentes perma- 
nentes (imigrantes). Segundo aquela 
proposta, uma das principals alter- 
açôes verificada séria o eventual 
regresso dos deportados que nâo ten- 
ham cometido crime durante a esta- 
dia no pais de origem. 
Por outro lado, as queixas apresen- 
tadas por diversos paises, principal- 
mente contra o Canada e E.U.A., e 
depostas nalgumas instâncias interna- 
cionais - nomeadamente através das 
Naçôes Unidas e da Comissâo 
Internacional dos Direitos Humanos, 
parece que começam a surtir efeitos 

positives. Sob pressâo da comunidade 
internacional, os Estados Unidos 
estâo a rever a sua politica de 
extradiçâo bem como os resultados 
desumanos delà résultantes. Dai que 
tenha sido nomeada uma comissâo 
encarregada de estudar e apresentar 
ao Congresso americano algumas 
alteraçôes a todo este processo. 
« ... nâo é muito, mas é jâ um princi- 
pio! » - disse-nos José Pereira (ou Joe 
Pereira). Este nosso conterrâneo 
encontra-se em S.Miguel, para onde 
foi repatriado do Canada. Pela 
primeira vez festejou o seu aniver- 
sârio na ilha, sô e corn alguns con- 
hecidos. A familia encontra-se toda 
no Canadâ. Hâ um ano que estâ nos 
Açores e conta-nos o balanço desta 
sua experiência. 
« Trabalho. Continue a trabalhar 
como sempre fiz no Canadâ. 

Encontrei pessoas amigas, que 
confiaram em mim. Nâo me 
falta trabalho. Como sabe, 
nunca nos falta trabalho, se 
queremos trabalhar... » 
Quanto às saudades, diz-nos que 
- « ...sim! E claro que tenho 
saudades... do meu filho, da 
minha mâe... mas, no meu caso, 
vou indo o melhor possivel. Jâ 
tenho amigos por câ também e o 
meu português tem melhorado 
muito. Tente ver estas coisas - as 
positivas - porque as negativas 
Jâ sabemos como sâo. Espero e 
continue a esperar que o 
Canadâ tome uma atitude mais 
a condizer corn o pais que diz 
ser, em relaçâo às condiçôes 

ÜIADERO 
festa diferente 

O CLUB VARADERO, do empresàrio Eduardo Vieira, 
é um ponto de encontre ùnico. 

O Club VARADERO, estâ situado no 1305 Dundas St., West, entre a 
Dovercourt e a Dufferin, em Toronto. 
Informaçôes e réservas: C41 @3 535-7707. 

Todas as quartas-feiras, festival de Lagosta no Club Varadero! 

As Sextas e Sâbados, exubérante e ritmado espectâculo do Corpo de 
Baile e Cantigas de Cuba. 

De segunda a Domingo, almoços e jantares, a preços especiais. 

E, se quer um FIM-DE-ANO à medida dos seus desejos, passe-o no 
Club VARADERO!!! Reserve, jâ: C4^ 63 53Si-7707. 

BOAS FESTAS - BOM NATAL - FELIZ ANO NOVO 

José (Joe) Pereira, em convivio corn dois companheiros de infortûnio, no dia em que comemorou o 

primeiro aniversârio (?) de repatriado. Joe Pereira continua a sonhar corn o regresso ao Canadâ... 

humanitârias que me empurraram 
para aqui. Gosto disto câ, mas nâo em 
condiçôes forçadas... » 
O caso de José Pereira foi objecto de 
uma reportagem que fizemos n’ « O 
Milénio » em Maio passado. Fiz 
questâo de o acompanhar na sua ésta- 
dia em S.Miguel, por julgar este caso 
uma aberraçâo do sistema canadiano. 
Passei a tarde e o serâo corn Joe 
Pereira, no dia do seu aniversârio. Os 
conhecidos fizeram-lhe uma pequena 
festa de anos. Foi dificil para mim, 
separar a minha missâo de reporter, 
narrador objective dos factos, e do 
homem-drama, solidârio e amigo na 
infelicidade alheia. Principalmente 
quando essa infelicidade nasce duma 
mâ decisâo burocrâtica, num caso 
que mesmo em desterro, tem provado 
e merecido a confiança dos que o 
receberam. 

Infelizmente que nâo podemos dizer 
o mesmo de muitos outros casos de 
repatriamento e nisso estâmes de 
acordo. No entante, insiste em dizer 
que toda esta gente repatriada, foi 
vitima e obra do meio social dos pais- 
es que os acolheram. Todos e cada um 
de nos, somos responsâveis também 
pelos resultados. 
Esperemos agora que o Canadâ nâo 
demore a alterar também as suas leis 
no que diz respeito a estes e outros 
casos de notôria falta de soli- 
dariedade e humanidade para corn 
todos os seus cidadâos - corn ou sem 
cidadania - pois que, se nâo eram 
cidadâos para ficar no pais por terem 
cometido um erro (e page por ele na 
Justiça canadiana), também nâo deve- 
riam ser cidadâos para pagarem 
impostos (taxes). 

José Soares 

Torre Eiffel "vestida” 
de azul para festejar 
terceiro milénio 
(Paris) - Uma équipa composta por 
40 alpinistas começou ontem à noite 
a colocar boisas azuis nos milhares 
de lâmpadas que cobrem a Torre 
Eiffel, para que o monumento mais 
emblemâtico de Paris receba, 
engalanado, a chegada do terceiro 
milénio. 
Como é habituai, a famosa torre 
de ferro iluminar-se-â no prôximo 
dia 3l às 17:00 em tons prateados, 
mas à meia-noite as 20.000 lâm- 
padas deixarâo de cintilar nessa 
cor para brilharem em azul, altura 
em que o painel luminoso "Ano 
2000" se apagarâ. As luzes azuis 
poderào ser contempladas até às 
08:00 do dia 01 de Janeiro. De 
acordo corn a autarquia 
parisiense, o espectâculo, da 
responsabilidade de Jacques 
Rouveyrollis, cujo inicio estâ 
previsto para as 
23:30, culminarâ as 
comemoraçôes do 
ano 2000. "Graças 

aos materials mais sofisticados, as 
iluminaçôes produzirâo efeitos 
dinâmicos e projectarào diferentes 
cores sobre a praça (da Concordia) e 

os edificios que a rodeiam, fazendo 
sobressair o obelisco e a grande 
roda" montada hâ um ano, acres- 
centou o municipio. A mesma 
fonte referiu ainda que "os jogos 
de luzes serâo acompanhados por 
feixes môveis aos quais se juntarâo 
efeitos de contraluz reflectidos na 
grande roda (...)". O acompan- 
hamento musical do espectâculo 
serâ, segundo a Câmara 
Municipal, "(...) absolutamente 

moderno e inspirado nas com- 
posiçôes francesas e interna- 
cionais mais actuals". Em 2001, 

a "dama de ferro" continuarâ, 
entretanto, a brilhar em tons 
prateados, como nas noites 

do ano 2000, 
.‘“'W durante dez minu- 
\ jjf \ tos a cada 

j mudança de hora. 
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Clinton bem recebido em 
Cnba, se decidir visitor o nais 
(Havana) - Se o présidente Clinton 
decidir visitar Cuba antes de deixar a 
Casa Branca no proximo mês, sera 
bem recebido como qualquer outro 
cidadâo norte-americano, disse um 
alto responsâvel cubano. Um grupo de 
norte-americanos que se opôe à actual 
linha dura contra a ilha comunista 
pediu esta semana a Clinton para visi- 
tar Cuba antes de passar o poder 
numa tentativa de melhorar as 
relaçôes entre os dois paises antes de o 
présidente eleito George W. Bush 
tomar posse a 20 de Janeiro. Ricardo 
Alarcon, présidente da Assembleia 
Nacional de Cuba e responsâvel pelas 
relaçôes cubano-norte-americanas, 
disse numa conferência de imprensa 
que nâo receberam qualquer indi- 
caçâo de que Clinton esteja interessa- 
do em viajar para a ilha. Mas se ele 
decidir vir, Clinton e a mulher, a 
senadora eleita Hillary Rodham 
Clinton, serâô bem recebidos e podem 
contar corn uma reuniào corn parla- 
mentares, disse Alarcon. Embora 

Alarcon nâo espere mudanças imedi- 
atas na politica norte-americana para 
Cuba durante a administraçâo Bush, 
declarou que estava "profundamente 
optimista no longo prazo". "Nâo 
temos a minima düvida de que é uma 
politica condenada ab fracasso", disse 
Alarcon referindo-se ao quase 40 anos 
de embargo comercial norte-ameri- 
cano à Ilha. Sublinhou que tem havi- 
do um aumento da legislaçâo norte- 
americana nos ùltimos anos tendente 
a abrandar as sançôes. Os propo- 
nentes do embargo esperam que as 
sançôes se mantenham durante a 
administraçâo Bush, que anunciou ter 
escolhido o cubano-americano Mel 
Martinez para desempenhar o cargo 
de secretârio da Habitaçâo. Martinez 
serâ o primeiro norte-americano de 
origem cubana a entrar no governo. 
Havana tem criticado Martinez, 
referindo-se a ele como um "verme", 
termo que o governo comunista usa 
habitualmente para se referir aos exi- 
lados. 

flCORK: 

60 acidentes de viaçâo no Natal 
Ponta Delgada - Cinco pessoas 
ficaram gravemente feridas e outras 
quinze sofreram ferimentos ligeiros 
nos 60 acidentes de viaçâo registados 
nas estradas açorianas no periodo de 
Natal, disse à Agência Lusa fonte da 
PSP. Apesar da violência de alguns 
embates, a maioria dos quais verifica- 

dos nas ilhas de Sâo Miguel e Santa 
Maria, nâo se registou qualquer viti- 
ma mortal, adiantou a mesma fonte. 
Entre as principals causas dos aci- 
dentes ocorridos entre sexta e terça- 
feira estâo as manobras perigosas, o 
excesso de velocidade e o incumpri- 
mento das regras de trânsito. 

flÇOR£S: 

RATOS ATACAM HOSPITAl DE ANCRA 
(Angra. do Heroismo) - A imensa 
praga de ratos instalada na ilha 
Terceira, chega agora aos serviços de 
Raio X do hospital de Angra do 
Heroismo. Recordamos que estes 
ratos jâ causaram quatro mortes nos 
ùltimos tempos, provocadas pela lep- 
tospirose. Agora no hospital, os ratos 
abundam naquela especialidade, 
caminhando por entre os aparelhos, 
obrigando muitos funcionârios a 
abandonarem o serviço. 

A desratizaçâo daquela unidade hos- 
pitalar é feita periodicamente, de très 
em très meses, mas o director daque- 
la unidade de saüde, Alberto Rosa 
prometeu medidas urgentes, e susten- 
ta que o problema jâ vai além do hos- 
pital, "que estâ inserido numa cidade 
que é objecto de preocupaçôes neste 
sentido. 
Estâ rodeado por uma ârea urbana, 
onde se produz lixo de todo o tipo 
diariamente". 

% 
mr 

BOAS PESTAS 

E 
FELIZANO 2001 

X( 

1300 St. Clair Ave. W., Toronto 

Since 1985 

TRAVEL 
Cristina Almeida, Manager 

Voce ao ligar jâ eat;â a ganhar 

OtIU: 

Parlamento pede a ONU 
medidas urgentes contra 
guerriiha albanesa 
(Belgrado) - A câmara alta do 
Parlamento jugoslavo adoptou uma 
declaraçâo do governo federal na qual 
exige à ONU que faça tudo para reti- 
rar a guerrilha albanesa da zona de 
segurança desmilitarizada. Esta zona 
de cinco quilômetros de largura ao 
longo do limite que sépara o Kosovo 
do resto da Sérvia foi instaurada por 
um acordo assinado em 1999 entre a 
ONU e Belgrado, que prevê apenas a 
presença da policia sérvia na zona. O 
governo Jugoslavo advertiu que se a 
ONU nâo tomar medidas para retirar 
os separatistas da zona de segurança 
adoptarâ medidas unilaterais para 
atingir esse objective. A câmara alta 
jugoslava considéra que as missôes da 
ONU e da NATO (KFOR) destacadas 
no Kosovo sâo "directamente respon- 

sâveis pela incursâo armada dos ter- 
rorista" porque nâo desarmaram efi- 
cazmente a guerrilha albano-kosovar 
que actua no limite do Kosovo. A 
zona de segurança "foi estabelecida 
para a segurança gérai e protecçâo da 
KFOR no cumprimento da sua mis- 
sâo (...) e nâo para incursôes armadas 
de terroristas albaneses", afirmam 
ainda as autoridades jugoslavas. Os 
separatistas, que se autodenominam 
Exército de Libertaçâo de Presevo, 
Medvedja e Bujanovac (UCPMB), 
très comunidades do sul da Sérvia de 
forte populaçâo albanesa, têm desen- 
cadeado nas ultimas semanas vârios 
ataques contra patrulhas da policia 
sérvia e ocupam actualmente cerca de 
200 quilômetros quadrados do ter- 
ritôrio sérvio na zona de segurança. 

Tailândia interdita importaçôes 
de carne bevina eurepeia 
(Banguecoque)- O governo tai- entrar na Tailândia desde 1996, 
landês interditou a importaçâo de junta-se agora a carne de Portugal, 
carne bovina e de produtos dériva- Alemanha, Bélgica, França, Paises 
dos de oitos paises europeus, para Baixos, Irlanda e Suiça. A medida, 
prévenir a doença das vacas lou- que visa protéger os consumi- 
cas. dores, nâo se estende ao leite e aos 
A carne britânica, proibida de produtos lâcteos. 

PADARIA PORTUGUESA 

EUROSTAR 
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'O i^intaizo (Um Conto *1nécll 

Continuaçào do numéro 106 

0 interregno foi devido 

à quadra festiva 

- Porque nâo me contaste essa 
historia no principio, quando o nosso 
amor estava a começar? 
-«Eu amei-te desde o primeiro dia, 
José, tinha medo de arriscar-me a 
perder-te. O que me acontecera nâo 
fora minha falta, horrorizava-me, mas 
nâo me sentia culpada! 
Vejo porém agora, que se o houvesse 
feito - o teu amor sem raizes ainda, 
nâo teria suportado o choque e tudo 
teria acabado nesse momento!... As 
confissôes nâo emendam coraçôes 
partidos, nem tâo pouco os aproxi- 
mam - afastam-nos mais!... Mas, 
quern sabe?... talvez tivesse sido 
menos penoso para ti e para mim, se 
o tivesse feito!» Pausou Marcia, a 
quern as palavras saiam entrecortadas 
pelos soluços. 
Tomando-lhe a mâo, o carpinteiro 
penalizado e cheio de remorsos, por 
ter aberto a chaga, que a jovem tenta- 
va cicatrizar, depôs nela um beijo 
terno, que sentia ser de perdâo. 
Começava a ver o que estava para 
além do sôrdido acontecimento do 
passado, que pusera um ferrete na 
vida daquela rapariga, que apesar de 
tudo, continuava a amar loucamente. 
O filho, pensou, nâo era o fruto dos 
sens amores, mas o estigma do crime 
desse bandido, que pela sua posiçâo 
social, se julgava corn direito de enxo- 

OF 

679 St. Clair Ave. West 
1104 Bloor St West 

TORONTO 
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67S St;. Clair Ave. West: Tel: (4161658-0652 
^ 'l 04 Bloor St: West; Tel: (4161533-3199 
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valhar a honra, de quem ia trabalhar 
honestamente para os pais. 
Despertando da sua cadeia de pensa- 
mentos, José balbuciou: 
- Nâo era minha, a criança a que me 
habituara a chamar filho, disse em 
torn vago, de olhos pousados no châo 
da cozinha, como se estivesse a falar 
para si. 
Um gemido sufocado, quase um grito, 
que a custo Mârcia vinha contendo, 
irrompeu-lhe do peito, confirmando 
as palavras de José. A confissâo que 
interrompera, devastara-a. Por 
momentos a jovem deu livre curso a 
lâgrimas reprimidas e escaldantes, 
que lhe queimavam a aima como 
chumbo derretido. 
- Meu pobre amor, o que tens sofrido 
em silêncio, enquanto eu pensava, 
serem os meus infortünios dignos de 
lâstima, ao ponto de querer suicidar- 
me, enquanto tu lutavas para sobre- 
viver! 
- José, meu amor, disse Mârcia jâ 
mais calma, numa voz repassada de 
ternura: -« Ao ver o teu zelo infatigâv- 
el, para apressares o nosso casamento, 
tirando-me de uma situaçâo que nâo 
era de modo nenhum invejâvel aos 
olhos das outras pessoas e de que nâo 
foras o causador, nâo pude em boa fé, 
deixar-te ir até ao fim corn o teu sacri- 
ficio, sem te contar a verdade. 
Por mais de uma vez tentei fazê-lo, 
sem nunca ter achado em mim, cor- 
agem suficiente, para to dizer - tendo 
de usar a fuga, como ültimo recurso 
de uma aima desesperada e 

temerosa!» 
Na mente do carpinteiro, uma visâo 
começava a tomar forma - a do fasci- 
nante e misterioso jovem dos seus 
encontros. - As suas palavras 
martelavam-lhe o cérebro... aceitaçâo 
às vontades de Deus! 
Quem sabe quais seriam os Seus 
designios, acerca das très aimas 
envolvidas naquele drama? 
Dentro de poucos dias, iria comemo- 
rar-se outra vez pelo Mundo, o acon- 
tecimento mais maravilhoso da 
humanidade, o nascimento do seu 
Redentor. 
Nessa histôria, de quase dois 
milénios, houvera para os seus per- 
sonagens — aceitaçâo de prazeres e 
dores! — No fabrico da existência, eles 
andam sempre interligados. 
Envolvendo Mârcia num olhar reple- 
to de ternura, José Matias, corn o bâl- 
samo do perdâo a suavizar-lhe o 
coraçâo, decidira aceitar a rapariga 
triste e chorosa na sua frente, para 
mulher e o pequenino delà para seu 
filho. 
A voz angustiada de sua mâe, naque- 
la noite ainda nâo muito distante em 

, Por: Fernando F. de Melo 

que procurava pôr termo à existência, 
soou-lhe no pensamento: - José, tudo 
hâ-de acabar bem... 
* * 

Conhecedor dos trabalhos e afliçôes 
do carpinteiro, que vinha a remodelar 
a antiga propriedade, legada recente- 
mente à parôquia, o velho Padre 
Agostinho, no dia seguinte às ocor- 
rências acabadas de descrever, ouviu 
surpreendido e cheio de contenta- 
mento, o relato dos acontecimentos, 
que vinham trazer um feliz epilogo à 
histôria do mestre José. O bom cura 
por mais voltas que desse ao caso, via 
naquilo a mâo de Devis. 

Conclui no proximo numéro 

Pf ‘Serras Allas Descampadas 
de Antonio dos Santos Vicente 
o luso-canadiano Antonio 
dos Santos Vicente vai 
lançar mais um livro da 
sua autoria. Trata-se de 
"Serras Altas 
Descampadas", que sera 
lançado ao püblico na 
Casa do Alentejo em 
Toronto, na sexta-feira, 
dia 12 de Janeiro de 2001, 
pelas 20 horas. 
Depois da apresentaçâo 
do livro, seguir-se-â um 
beberete e convivio. 
Info: (416) 535-8552. 

As nossas felicitaçôes ao 
autor Antonio dos Santos 
Vicente. Que o Ano Novo 
seja um ano de sucesso. 
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IMPACT LIQUIDATION CENTRES 
Nova estabelecimento em Mississauga 

Mobllias, Aparelhagens Electrônicas, 
Stock lie firmas em bancarrota, 

Mercadorias roubadas recuperadas, 
Artigos salvos de 

desastres naturals. 

530 OTTO RD., üNI.25, MISSISSAUGA 
KENNEDY/COURTNEY PARK 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 28 Dezembro, 2000  ^ 

INTERNACIONAL 

Washington - O présidente Bill 
Clinton afirmou em Washington 
que israelitas e palestinianos 
estavam "mais prôximos do que 
nunca" de um acordo de paz. "As 
questôes sâo extremamente difl- 
ceis. Estâo mais prôximos do que 
nunca o estiveram antes", disse 
durante uma conferência de 
imprensa no gabinete oval da 
Casa Branca. "E preciso pôr um 
fim (a este conflito). Espero e rezo 
para que aproveitem esta oportu- 
nidade. E quanto menos disser 
nesta fase, melhor sera", afirmou. 
Alguns dias depois do fim de 
uma ronda de negociaçôes em 
Washington, entre terça-feira e 
sâbado passado, israelitas e pales- 
tinianos examinam a possibili- 
dade de concluir um acordo de 
paz que permita terminar um 
conflito corn 52 anos. O prési- 
dente Clinton fez propostas neste 
sentido às partes, incidindo, nomeadamente, numa 
tomada de controlo pelos palestinianos da 
Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar santo do 
Islâo, que é igualmente um local sagrado para os 
judeus. Os palestinianos consideram inaceitâvel 
nesta fase o piano de paz corn Israel, afirmou o 
ministro da Informaçâo palestiniano Yasser Abed 
Rabbo. "Nâo podemos aceitar o piano norte-ameri- 
cano, porque tal aceitaçâo constituiria um perigo 
para o nosso destino nacional", declarou Abed 
Rabbo à imprensa antes do inicio de uma reuniào 

em Gaza do Comité executivo da 
OLP (CEOLP) consagrada a este 
piano. No final da reuniào, o 
CEOLP eyitou pronunciar-se for- 
malmente sobre o .piano norte- 
americano, limitando-se a reiter- 
ar, depois de duas horas de 
reuniào, a posiçào constante que 
a direcçào palestiniana defende 
desde a cimeira de Camp David, 
de Julho, e a indicar que exami- 
naram "em profundidade" as 
propostas norte-americanas. O 
primeiro-ministro israelita ces- 
sante Ehud Barak e o présidente 
da Autoridade palestiniana 
Yasser Arafat vào reunir-se corn o 
présidente Mubarak quinta-feira 
à tarde em Charm el-Cheikh 
(Egipto). Os dois dirigentes nào 
se reünem directamente desde o 
inicio da Intifada, a 28 de 
Setembro, que fez 356 mortos, 
dos quais mais de 300 sào pales- 

tinianos. Encontraram-se pela ultima vez durante a 
cimeira de Charm el-Cheikh em Outubro. Num 
outro desenvolvimento, o présidente russo 
Vladimir Putin e Clinton discutiram os esforços de 
paz para o Médio Oriente durante uma conversa 
telefonica, anunciou em Moscovo a agência noti- 
ciosa Interfax. Os Estados Unidos e a Rüssia sào co- 
patrocinadores do processo de paz para o Médio 
Oriente. A agência disse que os dois discutiram a 
cooperaçào russo- americana na procura para uma 
soluçào. 

HCDIO OCItnTE: 

Uma maioria de 
israelitas é hestil 
ae plane de Clinton 
(Jerusalém) - Uma maioria de israelitas é 
hostil às propostas de compromisse corn os 
palestinianos do présidente norte- ameri- 
cano Bill Clinton, segundo uma sondagem 
publicada pelojornal Jerusalém Post. Esse 
piano prevê nomeadamente a transferência 
para o controlo dos palestinianos da 
Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém e a 
retirada de Israel da Faixa de Gaza e 95 da 
Cisjordânia, referiu a mesma fonte. Cerca 
de 52 por cento dos israelitas mostraram-se 
hostis a esse piano, e outres 38 por cento 
favorâveis a tal compromisse. Dez por cento 
dos inquiridos disse nào ter opiniào sobre o 
assunto, de acordo corn o estudo realizado 
nos dias 24 e 25 de Dezembro pelo Smith 
Research Center entre 501 pessoas represen- 
tativas da populaçào de Israel, com u4na 
margem de erro de 4,5 por cento. Ainda de 
acordo corn o inquérito, 51 por cento dos 
entrevistados disse que os palestinianos vào 
aceitar o piano de Clinton, 29 por cento 
pensam o contrario e 20 por cento afirmou 
nào ter opiniào. Os israelitas vào no dia 06 
de Fevereiro de 2001 às urnas para eleger o 
seu primeiro-ministro, e o chefe do governo 
trabalhista demissionârio Ehud Barak jâ que 
esse escrutinio “terâ de ser um referendo 
sobre a paz”. 

fl£DIO ORI£riT£: 

Israelitas e palestinianos mais 
prôximos do nue nunca - ClintoH 

Luis Marques - Sales Manager 

DEALERSHIP 

fl # Y f#;: |r 
- 

321 Front St. !^jst (41®) 368'7000 Sandra Duarte - Sales Consultant 

C. e 

$19,998 
financiamento a 0% até 48 meses 

Tiilisosinoilelosile2000 
/ y 

ATEM 
$23,498 
financiamento a 
6,8% até 48 meses. 

Jà pode vir experimentar 
os modelos de 2001. 

Nâo espere mais! 
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Front. 

Gardiner 
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e um DVD 
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% Desejam aos amigos e clientes 
•‘5^ feliz Ano Novo 

193 Geary Ave. 
Torente, ON 

Van Hooijdonk: 
HSOU mellior 
jogador que 
Joâo TomàSH 
O ponta-de-lança do 
BenOca entende que o 
avançado português, 
’’neste momento, é melhor 
para a équipa’*. Mas nâo se 
conforma corn o facto de 
estar a ser ’’desaproveitado 
no Benfica”. ’’Nâo tenho 
aleg^ia no trabalho e estou 
desiludido”, afîrma 

Pierre van Hooijdonk esta desiludi- 
do corn a experiência no Benfica. O 
ponta-de-lança, em entrevista à 
’’Voetbal International”, revista 
semalial holandesa, critica a forma 
de actuar da équipa e o futebol por- 
tuguês. E chega a afirmar que se 
considéra melhor que Joâo Tomâs. 
’’Quando nâo hâ alegria, é mais 
aceitâvel ser-se suplente mas, em 
termos de qualidade, sou melhor 
que Joâo Tomâs. Embora neste 
momento reconheça que, para a 
équipa, é melhor que ele Jogue.” 
O internacional holandês que os 
encarnados contrataram ao Vitesse 
Arnhem no inicio da temporada réf- 
éré que, em Portugal, nâo sente ale- 
gria no trabalho: ”Nâo tenho alegria 
no trabalho. Estou desiludido corn a 
minha situaçâo e corn a forma de se 

jogar em Portugal. Nâo tenho sido | 
aproveitado da melhor forma, em I 
meu prejuizo e em prejuizo da I 
équipa”, continua Van Hooijdonk, I 
jogador que iniciou a época como I 
titular mas que foi, aos poucos, i 
cedendo o lugar ao português Joâo | 
Tomâs. O jogador concretiza as suas I 
ideias: ”A melhor arma que tenho é | 
o meu remate, corn o quai marque! | 
tantos golos ao longo da minha car- I 
reira”. I 
O atleta holandês chega, indirecta- j 
mente, a criticar também a politica | 
do clube: ”Nâo me aproveitam devi- I 
do à forma da équipa actuar. É ina- | 
creditâvel como se gasta tanto din- | 
heiro na aquisiçâo de um jogador e I 
depois nâo se tira o melhor I 
aproveitamento dele. Nâo posso | 
jogar de costas para a baliza e pre- | 
ciso de outro avançado corn quem I 
possa tabelar e utilizar o meu i 
remate, como fazia no Celtic com I 
Jorge Cadete e no Nottingham I 
Forest com Kevin Campbell”, diz I 
Van Hooijdonk à publicaçâo holan- I 
desa. i 

ESTORIl-PRAIA REÛNE 
FIIHOS RE VERETAS 
Os livTos de genética e heredi- 

tariedade permitem penetrar 
no mundo das heranças fisicas 

e psicolôgicas que pais trans- 
mitem a filhos, numa sucessâo 

de idades e disposiçôes que se 
destinam a perpetuar os feitos, 
as simples ideias, os gostos de 
quem se vé continuado. 

Como todas as obras escritas e os tra- 
balhos que se ficam pelo papel nâo 
alcançam profundidade suficiente 
para entusiasmar os leigos e versados, 
as emoçôes prâticas e as vivências 
reais e concretas permanecem como 
reduto insubstituivel, maneira sub- 
lime de encarar o futuro corn o opti- 
misme prôprio de progénitures que se 
conseguem rever nos pequenos ou 
grandes desempenhos dos descen- 
dentes. O futebol juvenil do Estoril 
Praia é representado por vârios 
jogadores que, na histôria familiar, 
podem mostrar carreiras impares. 
Sâo jovens cujos pais estâo estreita- 
mente ligados ao desporto-rei. Abre- 
se uma excepçâo: Gonçalo Carvalho, 
filho primogénito de Chana, hoquista 
de eleiçâo, "fugiu" à regra futebolisti- 
ca. No lugar que ocupa, nâo mantém 
o cunho paterno, defende a baliza dos 
juvenis A do clube "canarinho", a 
vocaçâo recai na defesa, enquanto o 
antigo jogador de hôquei se destacou 
pela obtençâo de golos inesqueciveis. 
A jeito de introduçâo, refiram-se os 
apelidos: Alves, Freud' Homme e 
Schmeichel. Os herdeiros de Joâo, 
Michel e Peter chamam-se Ivan, 
Guilian e Kasper. Gonçalo "pertence" 
a outra modalidade, por isso, -é apre- 
sentado em primeiro lugar. 

Fino como coral 

o pequeno Guilian Preud'Homme 
voltou à Bélgica, pais de origem, uma 
vez que o pai assinou contrato como 
treinador do Standard de Liège. Sem 
saber se vai manter o contacte corn o 
futebol, fica o facto da criança ter fre- 
quentado as escolinhas estorilistas, 
mostrando entusiasmo. O povo 
elegeu o coral para définir as pessoas 
argutas, certeiras nas suas aprecia- 
çôes. Apesar da tenra idade, dos 
fresquinhos oito anos, Guilian sabe 
da "poda". Vejamos: "Nâo quero ser 
guarda-redes. Apanham-se pontapés e 
o nariz pode ser aleijado. Posso ser o 
melhor jogador de futebol do Mundo 
sem ser guardiâo como o meu pai." 
Antes da partida, Guilian estudava na 
Saint Julian's School, em Carcavelos e 
tinha um "grande amigo", Alex, de 
nacionalidade inglesa. Aguardemos 
os prôximos capitules. 

Quem sai aos seus 

Ivan, filho de Joâo Alves, o célébré 
"luvas prêtas", é companheiro de 

Gonçalo nos juvenis A, joga a médio, 
corn certeza, e usa as luvas como sim- 
bolo de continuaçâo, certeza de que- 
rer trilhar um destine muito especial. 
Quem sai aos seus nâo dégénéra. 
E verdade. Quando se vê Ivan actuar, 
pode-se optar por dar os parabéns. 
E esses votes contemplam o talento 
do jovem centro-campista, igualmente 
comemoram o seu aniversârio (16 
anos) que se assinalou ontem. 
Além das congratulaçôes, saltam à 
vista as semelhanças corn o estilo do 
pai, a maneira de transportai passar 
e rematar a bola, o jeito que se herda 
e nâo se aprende, cultiva ou compra. 
No ultimo jogo do Estoril Praia, 
frente ao Académico de Santarém, 
Ivan marcou o ünico golo da équipa 
da Costa do Sol e festejou com efusâo. 
O nome Alves ai esta, corn saudades 
do futuro. "Comecei no Benfica, aos 
sete anos, passe! para o Oeiras. 
Escolhi o Estoril por ser uma équipa 
maior. 
Esta no Campeonato Nacional, é um 
clube corn projectos." E forçoso colo- 
car as questôes tradicionais. 
Influências, apoios. As respostas nâo 
espantam. E a escola surge como fac- 
tor a considerar. "Desde pequeno, 
assistia aos jogos do meu pai, enquan- 
to treinador e a paixâo começou a 
crescer. O meu irmâo tentou ser fute- 
bolista profissional e nâo teve sorte. 
O meu pai espera que alguém lhe 
suceda. Assiste aos meus jogos, s6 nâo 
comparece quando nâo pode. 
Aconselha-me, tem muita experiên- 
cia. Além de pretender abraçar a car- 
reira de jogador, interessa-me o curso 
de Marketing e Publicidade." 
A histôria das luvas prêtas remonta 
ao bisavô Carlos e Ivan faz questâo de 
"carregar" a tradiçâo. "No princlpio, 
achava graça. 
Agora, é diferente, quero seguir as 
suas pisadas". 
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Campeonato nacional aquém 
das expectativas, Rui Costa 
Lisboa - O médio internacional por- 
tuguês Rui Costa, que esta pela sétima 
época ao serviço dos italianos da 
Fiorentina, afirmou que o campeonato 
nacional de futebol nâo tem corre- 
spondido às expectativas. "As équipas 
portuguesas nas competiçôes 
europeias nâo tiveram os resultados 
que esperavam e o campeonato 
nacional também nâo tem correspon- 
dido à expectativa", disse Rui Costa, 
referindo-se aos fracos resultados obti- 
dos pelos clubes nacionais. Para Rui 
Costa, o ideal séria que todos os mais 
importantes jogadores portugueses 
que fazem sucesso no estrangeiro estivessem a 
jogar no seu pais. "O ideal para o campeonato 
nacional séria ter os jogadores que estâo espa- 
Ihados pelo Mundo a Jogar no nosso pais, para 

que construissem um dos melhores 
campeonatos. Como ainda nâo é pos- 
sivel, temos de aproveitar os que 
temos e comprar os melhores 
jogadores no estrangeiro", afirmou. 
Rui Costa considerou ainda que os 
futebolistas nacionais têm grande 
valor, que é reconhecido no 
estrangeiro, exemplificando corn o 
caso de Figo, do Real Madrid, que 
apontou como o "représentante mâxi- 
mo do futebol mundial". "O sucesso 
dos jogadores portugueses no Mundo 
esta à vista de toda a gente corn o 
exemple do Figo, que ganhou a Bola 

de Ouro da revista francesa France Football", 
conclu! Rui Costa, que contribui para a con- 
quista do ultimo titulo nacional do Benfica, em 
1993/94, antes de se transferir para a Fiorentina. 

Penguin.s 5 Sabres 3 
Maple Leafs 3 Thra.siicrs 5 
tlurricanes 2 Lightning 3 

Blue Jackets O Blues S 
Avalanche 2 Predators 5 
Sharks 2 Kings 1 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

lî5Û®s(Ë)aii‘Tti : 
 ■: dpr' p.si 
OTTAWA 3A AA 

TORONTO 3B p3 

BUFFALO 34 AO 
BOSTON 3B 3E 

MONTREAL 36 S4 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

d) P 
COLORAOO 36 5i 

VANCOUVER 36 Ag 

EOMONTON 37 AO 

CALGARY 37 33 

msmmmmmmmmmmmmmm 

RESULIADOSDETERçA-FEIRA 
Carolina - Tampa Bay S-3 
Colorado ■ Nashville S-5 
San Jose ■ Los Angeles S-1 
Pittsburgh • Buffalo 5-3 
Toronto ■ Atlanta 3-5 
Columbus ■ St. Louis 0-5 

lytfNIMESOTA 35 SB 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

Charlotte SO 9 .GSO 
Clë^elàndVlS 11 .577 
Milwaukee 15 IS .556 
Toronto 14 14^,500 
Detroit 13 15 .<464 
Indiana 13 16 .448 
Atlanta 1Q 18 .357 
Chicago 3 S4 .111 

fUTtROL: 

Fernando Conte 
nâo pensa îogar 
brevemente em Portugal 
(Lisboa) - O defesa internacional português 
Fernando Couto, que alinha no campeonato italia- 
no de futebol pela Lazio de Roma, afirmou nâo 
estar a pensar em voltar a jogar em Portugal nos 
proximos tempos. "No final da temporada vou ter- 
minar o contrato com a Lâzio, mas de momento 
nâo penso voltar a jogar num clube português. 
Sinto-me bem em Italia e o clube também esta 
contente comigo", disse Fernando Couto em 
Lisboa. Para o novo ano que se aproxima, 
Fernando Couto - que, segundo noticias recentes, 
é pretendido pelo Benfica - desejou muita saude e 
muitos êxitos desportivos. O defesa central da 
Lâzio falava no final da assinatura de um contra- 
to de patrocinio com a marca sul-coreana de 
automôveis Hyundai, na qual estiveram présentes 
também os jogadores internacionais Simâo 
Sabrosa, do FC Barcelona, e Rui Costa, da 
Fiorentina. 

COLP£: 

Tiger Woods eleito 
desportista do ano pela 
Associated Press 
(Nova lorque) - O golfista norte-americano Tiger 
Woods foi considerado o melhor desportista do ano 
pela agêneia noticiosa Associated Press (AP). Woods 
teve um ano pleno de êxitos - incluindo nove vitorias 
em grandes torneios de golfe, entre eles très no Grand 
Slam -, pelo que, segundo varios jornalistas norte- 
americanos de diverses ôrgâos 
de comunicaçâo, foi o melhor 
desportista de 2000. Na 
eleiçâo, o profissional de golfe 
recebeu 47 primeiros lugares e 
totalizou 160 pontos, con- 
seguindo o titulo pela terceira 
vez (1997, 1999 e 2000). Ao 
passar a somar très 
"nomeaçôes". Woods juntou-se 
ao ciclista texano Lance 
Armstrong, vencedor da Volta 
a França em bicicleta de 2000, 
e ao antigo basquetebolista 
Michael Jordan. Armstrong 
terminou a escolha deste ano 
em segundo lugar, corn 72 
pontos, seguido de Kurt 
Warner, "quarterback" da 
équipa da Liga Profissional de 
Futebol Americano St. Louis 
Rams. 

St. Clair-Dufferin Medical Centre 
8045 Dufferin Street, a morte da Rogere Road 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Gervais A. Harry 
médico de familia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A. M. 
Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Faulaitis, 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: 

Segunda a Sexta-feira - 8:30 am - 8:30 pm 

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm 

(jipMâïappntaniiitiss 
contactem 

Tel: (416) 651-1210 

^giinton 

Rogers 

St. Clair 

Outros serviços disponiveis no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçào, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

Farmâcia, Dentista, Laboratôrio Médico, ECHO, Holter Monitor, Mamografias. 

ACADIA Travel Agency em london 
Deseja aos clientes e amigos 

BOM NATAL € FELIZ ANO NOVO! 
A ACADIA tem um cruzeiro com saida a 4 de Fevereiro, 7 
noites, no navio "Costa Atlârvtica", 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 $1499. dis mais taxas 
^ 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 combinar. 

Informaçôes: I5191432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road. London, Ont. N5Z1R5 
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(Zâassi^icaçâü 
Equipas 

tre PORTO 
2.Bsavista 
3.Spoitlug 
4.Belenenses 
SJSp. Braga 
O.Bepfica 
TJSalguairos 
B.P. Ferreira 
OJlaritime 
10.U.Leiria 
niiipse 
12 Beira Mar 
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17 

20 
16 

8 18 
8 n 
6 13 
9 15 
n 11 
10 8 

12 34 
11 32 
14 30 
12 28 
20 28 
14 25 
24 24 
13 23 
13 22 
22 21 
20 20 
24 16 
25 15 
28 15 
24 13 
26 10 
26 8 
22 7 

(15^jornada) 
CAMPOMJUORENSE-V. 

GUIMARAESO-1 
BEUNENSES-UVERCA1-0 

U.IEIRA-FCP0RT03-1 
NIARlTlM0-rARENSE1-1 

P. FERREIRA-SPORTING 0-0 
RENHCA-GIL VICENTE 0-0 

BOAVISTA-SAlGUEIROSS-0 
LAMADORA-0. Aires 0-0 

SP.eRAGA-BEIRAMAR3-3 

(16^jornada) 
Sp. Braga-Farunse 

Vlt.Guimarâes-Marftimo 
Sporting - Campomaiorense 

Ahierca-Paços Ferreira 
Gil Vicente-Belenenses 

Saigpeires-Beniica 
Desp.Aves-Boavista 

FC Perte-Est.Amadora 
Beira-Mar-Uniâoleiria 

PORTUCUCSa DE fUTEbOL 
^ PpoEissionfli 

CO 

iResultados» Mxima ioinada 

elhores Iflarcadores 

14 gtolois 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

13 goliQlS 

HASSAN Nader (Farense) 

11 giolos 
Miki FEHER (Braga) 

10 giolos 

Joâo Tomâs (Benfica) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

(flMPOnaiORttlSQ; 

Joâo Nabeiro ctitica Liga e arbRragens 
O présidente da Direcçâo do 
Campomaiorense, Joâo Manuel 
Nabeiro, afîrmou que o seu clube tem 
sido "prejudicado, perseguido e mal 
tratado" nos ûltimos tempos pela 
arbitragem e por delegados da Liga 
Portuguesa de Futebol ProHssional. 

Em conferência de imprensa, Joâo Nabeiro con- 
siderou que o Campomaiorense tem sido "preju- 
dicado" por erros de arbitragem nos ûltimos 
jogos e pelos delegados da Liga, sobretudo no 
ultimo encontro do campeonato, trente ao 
Vitôria de Guimarâes (0-1), em Campo Maior. 
Na mesma conferência de imprensa, o 
Campomaiorense recorreu a algumas imagens 
em video dos ûltimos jogos do clube para 
"denunciar os factos e mostrar que o clube tem 
sido prejudicado por erros de arbitragem". As 
imagens apresentadas referiam-se aos ûltimos 
quatro jogos em casa dos alentejanos, Trente ao 
Sporting de Braga (1-1), Benfica (0- 1), Maritimo 
(1-1) e Guimarâes (0-1). Os responsâveis do 

Campomaiorense consideram ainda que o clube 
foi prejudicado por castigos aplicados a diri- 
gentes, jogadores, técnicos e outros responsâveis. 
"Gostaria que as injustiças e as diferenças de 
tratamento, como aquelas que temos visto nos 
ûltimos tempos, acabassem. Pedimos respeito 
pela nossa actuaçâo no desporto", frisou Joâo 
Nabeiro, manifestando-se inconformado "corn o 
mau trato tâo violento" para corn o seu clube. 
Para Joâo Nabeiro, a arbitragem do madeirense 
Emanuel Câmara, principalmente devido a ale- 
gados erros dos seus auxiliares, no encontro corn 
os vimaranenses, foi "a gota de âgua que fez 
transbordar o copo". Apôs este jogo, a Comissâo 
Disciplinar da Liga de Clubes aplicou castigos de 
um mes de suspensâo ao présidente do clube e 
aos vice- présidentes Pedro Morcela e José 
Nabeiro. Para além dos castigos, a Comissâo 
Disciplinar multou o clube alentejano, entre 
jogadores, técnicos, dirigentes e médico, em 
cerca de 1.360 contos. Entretanto, a Direcçâo do 
Campomaiorense recorreu da decisâo da 
Comissâo Disciplinar relativamente âs multas 
aplicadas. 

ÜUP02004: 

Oli'mpio Bento 
assume 
presidência da 
Assembleia Gérai 
(Porto) - Jorge Olimpio Bento aceitou assumir a presidên- 
cia da Assembleia Gérai da Sociedade Euro2004 em 
futebol, confirmou o prôprio à Agência Lusa. Présidente 
do conselho directivo da Escola Superior de Educaçâo 
Fisica do Porto, Olimpio Bento revelou ter aceite o con- 
vite do novo Ministro dajuventude e Desporto, José 
Lello, por dois motivos: "E um projecto relevante para o 
pais e para o desenvolvimento do Desporto Nacional e 
porque tenho uma confiança ilimitada na capacidade e 
lucidez politica do Ministro, para um desenvolvimento 
harmonioso da politica desportiva nos prôximos anos". 
Jorge Olimpio Bento, de 54 anos, é natural de Bragança 
e foi vereador do Desporto na Câmara Municipal do 
Porto durante o mandata de Fernando Gomes, cargo 
que ocupou durante um ano e meio, além de ter sido 
prô-reitor da Universidade do Porto. Olimpio Bento vem 
assim colmatar a vaga deixada em aberto por Manuela 
Brandâo, que saiu logo apôs Armando Vara se ter demi- 
tido de Ministro dajuventude e Desporto. 

vîcroK'S KSPRCsso com.y. SIACHINCS ïNC. 

FestasFelim' 
V  

1090 College St., Toronto, ON 

tVISO Shipping Inc. 
Carga para todo o miimio...Tel: 533~9127 

Viseu @ Electric Inc. 
Os especialistas dos 110J220 volts Tel: 531-2S4.7 

896 College St, Toronto 

Belein Travel Services Inc. 
Serviços complétas de viagem 
(Visas, Passaportes, Notârio Pùblico) \^ATAJ 

0 ^^estas 

a os câientes e amitjos 

11601 Dundas St. W. - Toronto - Ontario - M6K 1T9 
Tel.: (416) 535-2800 - Fax:(416)535-5309 
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DESPORTO 

Campeonato Nacîonal de Futebol - GG 
CSi 

1. Moreirense 
2. Vizela 
3. FC Porto B 
4. Famalicào 
5.Infesta 
Ô.LeixÔes 
7.Paredes 
5. Esposende 
9.Vilanovense 
lOSJ Ver 
ll.Sp. Braga B 
I2.Trofense 
13>Canela$ 
14.Sandinenses 
15. Lourosa 
16. Fafe 
n.Gondomar 
IS.Bragança 
19. Erme$inde 
20. Pevidém 

J IP 

14 30 
14 28 
14 28 
14 23 
14 
14 

22 
22 

14 22 
14 20 
14 19 
14 19 
14 19 
14 18 
14 
14 
14 
14 

18 
15 
14 
13 

14 12 
14 11 
14 10 
14 10 

Resultados 
Gondomar-Famaiicào 1-0 
Emiesinde-D. Sandinenses 0-2 
Infesta-FC Porto B 2-5 
Fafe-Bragança 2-0 
Moreirense-Trofense 3-1 
Vilanovense-Pevidém 4-0 
Lourosa-Leixôes 1-1 
Paredes-Sp. Braga B 4-0 
Vizela-Canelas 3-1 
Esposende-S.J. Ver 0-0 

15* Jornada 
Esposende - Gondomar 
Famalicào - Ermesinde 
Sandinenses - Infesta 

FC Porto B - Fafe 
Bragança - Moreirense 
Trofense - Vilanovense 

Pevidém - Lourosa 
Leixôes - Paredes 

Sp. Braga B - Vizela 
S. Joào Ver - Canelas 

€iL iKQ)irmpi^ 

1 Fatima 
2 Torreense 
3 l).D. Oliveirense 
4 Feirense 
5 Sp. Covilhà 
6 Ac. Viseu 
7 Sanjoanense 
8 Vilafranquense 
9 Pombal 
10 Arrifanense 
11 Alcains 
12 Oliv. Bairro 
13 Marinhense 
14 Caldas 
15 U. Coimbra 
16 Agueda 
17 Cucujâes 
18 Lourinhanense 
19 Torres Novas 

28 13 
27 13 
26 13 
25 13 
25 
22 
21 
20 
18 
17 
17 13 
16 14 
15 14 
15 13 
15 13 
Il 13 
Il 13 
10 13 

7 13 

Resultados 
Vilafranquense - U.D. Oliveirense, 2-0 
Sanjoanense - Pombal, 2-1 
Fâtima - Ac. Viseu, 0-1 
Lourinhanense - Torreense, 1-1 
U. Coimbra - Torres Novas, 2-1 
Alcains - Marinhense, 2-0 
Caldas - Arrifanense, 1-0 
Cucujâes - Oliv. Bairro, 2-2 
Feirense - Sp. Covilhà, 2-1 

15* Jornada 
Âgueda - Vilafranquense 

U.D. Oliveirense - Sanjoanense 
Sp. Covilhà - Fâtima 

Ac. Viseu - Lourinhanense 
Torreense - U. Coimbra 
Torres Novas - Alcains 

Marinhense - Caldas 
Arrifanense - Cucujâes 

Pombal - Feirense 

CIL IKQ^UJIIIPi^ 

1 Seixal 
2 Portimonense 
3 Câmara de Lobos 
4 Olhanense 
5 U.Madeira 
6 Benflca B 
7 Louletano 
8 Atlético 
9 Machico 
10 Operàrio 
11 Barreirense 
12 Estoril 
13 Casa Pia 
14 Maritime B 
15 Sporting B 
16 Lusitano Évora 
17 Oriental 
18 Micaelense 
19 Camacha, 
20 Sesimbra 

JJ IP 

14 27 
14 27 
14 25 
14 25 
14 24 
14 23 
14 23 
14 22 
14 21 
14 20 
14 
14 
14 
14 
14 

20 
19 
19 
18 
16 

14 14 
14 13 
14 
14 
14 

10 
10 

7 

Resultados 
Câmara de Lobos - Benfica B, 2-0 
Olhanense - Seixal, 1-0 
Louletano - Micaelense, 1-1 
U.Madeira - Atlético, 2-1 
Casa Pia - Operàrio, 4-0 
Sporting B - Lusitano Évora, 3-4 
Maritimo B - Barreirense, 3-1 
Machico - Camacha. 2-1 
Estoril - Oriental, 0-0 
Sesimbra - Portimonense, 1-3 

15’Jornada 
Câmara de Lobos - Olhanense 

Seixal - Louletano 
Micaelense - U.Madeira 

Atlético - Casa Pia 
Operàrio - Sporting 

Lusitano Évora - Maritimo B 
Barreirense - Machico 

Camacha - Estoril 
Oriental - Sesimbra 

Benfica B - Portimonense 

im|3i ina-to INIacional de IRuj-tebol - QQG cÉG9w3@^c^ 

Serie A Sérié B Serie C Serie O Serie E 
€IL Xt^UJUlPA 

1 Serzedelo 
2 Joane 
3 Maria da Fonte 
4 Caç. Taipas 
5 Terras Bouro 
6 Vianense 
7 Fào 
8 Amares 
9 Valenciano 
10 Limianos 
11 Mirandês 
12 Monçâo 
13 Montalegre 
14 Vilaverdense 
15 Neves 
16 Cabeceirense 
17 Merelinense 
18 Pedras Salgadas 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

28 
26 
26 
25 
24 
22 
18 
18 
17 

-17 
16 
15 
15 
14 
12 
12 

Merelinense - Maria da Fonte INT, V«6IM 

Vianense - Valenciano, 2-2 
Cabeceirense - Fào, 2-2 
Mirandês-Amares. l-I 
Montalegre - Pedras Salgadas, 3-1 
Serzedelo - Caç. Taipas, 1-4 
Joane - Vilaverdense, 2-0 
Limianos - Neves, 4-1 
Monçào - Terras Bouro, 0-1 

OL XQUmiPA 

1 DragÔes Sandinenses 
2 Pedras Rubras 
3 Lamego 
4 Esmoriz 
5 Vila Real 
6 Moncorvo 
7 Rebordosa 
8 Pedrouços 
9 Avintes 
10 Ribeirào 
î 1 Amarante 
12Tirsense 
13 Fiàes 
14 P. Brandào 
15 Rio Tinto 
16 Lixa 
17 Lousada 
18 S. Martinho 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

26 
24 
24 
23 
22 
21 
20 
18 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
11 
10 

Rio Tinto - Vila Real, 0-0 
Lousada - P. Brandào, 5-2 
Ribeirào - Lixa, 3-1 
Moncorvo - S. Martinho, 6-0 
DragÔes Sandinenses - Tirsense, 0-0 
Esmoriz - Pedras Rubras, 1-1 
Pedrouços - Amarante, 3-2 
Fiàes - Rebordosa, 0-2 
Avintes - Lamego, 1-3 

CL lEQCLPA 

1 Sourense 
2 Oliv. Hospital 
3 Valecambrense 
4 Estarreja 
5 S. Roque 
6 Penalv. Castelo 
7 Avança 
8 F. Algodres 
9 Mangualde 
10 Mirandense 
11 Satâo 
12 01. Frades 
13 Cesarense 
14 Anadia 
15 Gouveia 
16 Gafanha 
17 Lousanense 
18 Guarda 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 

30 
27 
26 
25 
23 
19 
19 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 

7 
6 

F. Algodres - Valecambrense, 0-2 
Lousanense - Sourense, 0-2 
Satào - Guarda, 1-0 
Mangualde - Penalv. Castelo. 0-0 
Cesarense - Gafanha, 1-1 
Anadia - Gouveia, 0-1 
Oliv. Hospital - Estarreja. 0-0 
Avança - 01. Frades, l-O 
S. Roque - Mirandense, 1-0 

CL X(QMIPA 

1 Benf Castelo Branco 
2 Beneditense 
3 Est. Portalegre 
4 Peniche 
5 Portalegrense 
6 Fazendense 
7 Alcanenense 
8 Uniào de Tomar 
9 Sertanense 
10 V. Semache 
11 Bidoeirense 
12 Mirense 
13 Portomosense 
14 Caranguejeira 
15 U. Santarém 
16 Almeirim 
17 Bombarraiense 
18 Ferroviàrio 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

35 
30 
25 
22 
21 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
16 
14 
14 
11 
11 
10 
9 

Almeirim - Portomosense, 1-2 
V. Semache - Bombarraiense, 3-0 
Alcanenense - Est. Portalegre, 0-3 
Peniche - Uniào de Tomar, 2-1 
Portalegrense - Ferroviàrio, 0-0 
Benf Castelo Branco - Sertanense, 4-1 
Mirense - Beneditense. 3-1 
Bidoeirense - Fazendense, 2-0 
Caranguejeira - U. Santarém, 2-1 

CL XQUmiFA 

1 Mafral3 29 
2 01. Moscavide 
3 Àguias Camarate 
4 Ribeira Brava 
5 Coruchense 
6 Odivelas 
7 Sacavenense 
8 Alcochetense 
9 Portosantense 
10 1® Maio 
11 Pontassolense 
12 Calipolense 
13 S. Vicente 
14 Elvas 
15 Lourd 
16 Sintrense 
i 7 Samora Correia 
18 Fanhôes 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13' 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

26 
22 
22 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
16 
15 
14 
14 
14 
II 
8 

Samora Correia - S. Vicente, 1-2 
Àguias Camarate - 01. Moscavide, 3-2 
Pontassolense - Sintrense, 2-1 
Alcochetense - Calipolense, 4-2 
Sacavenense - Mafra, 1-0 
l® Maio - Odivelas, 2-2 
Lourel - Ribeira Brava, 1-2 
Coruchense - Portosantense, 3-2 
Fanhôes - Elvas, 2-0 

Serie F 
CL ICQIITinPA JJ IP 

1 Pademense 13 27 
2 Amora 13 27 
3 Vendas Novas 13 23 
4 Esperança de Lagos 13 23 
5 Fut. Benfica 13 22 
6 Pinhalnovense 13 22 
7 Quarteirense 13 21 
8 Ourique 13 21 
9 Lusitano V. R. 13 20 
10 Fabrij Barreiro 13 18 
llJuv. Évora 13 17 
12 Desp. Beja 13 17 
13 Almansilense 13 14 
14Castrense 13 13 
15 Vasco da G. de Sines 13 13 
lôPalmelense 13 12 
!7Almada 13 11 
18 Pescadores 13 10 

Amora - Almansilense, 3-0. 
Fut. Benfica - Lusitano V. R., 1-0 
Pescadores - Almada, 1-1 
Vasco da Gama de Sines - Ourique, 0-1 
Pademense - Juv. Évora, 3-2 
Quarteirense - Vendas Novas, 1-0 
Pinhalnovense - Fabril Barreiro, 4-1 
Desp. Beja - Palmelense. 0-2 
Castrense - E.sperança de Lagos, 1 -3 

Maradona: «Foi vergonhoso 
O que fizeram corn Eusébio» 
”E1 Pibe”, em entrevista ao diârio argentino 
’’Clarîn”, volta a colocar em causa a escolha de 
Pelé e critica o mâximo organisme do futebol 
mundial por nâo ter mencionado o português 
DIEGO Maradona nâo esquece. Nem perdoa. 
Fala-se, claro, da recente Gala EIFA, onde rece- 
beu um prémio por ter sido con- 
siderado o melhor jogador de sem- 
pre, segundo votaçâo pela Internet, 
embora tivesse de o dividir corn o 
brasileiro Pelé, escolhido, entretan- 
to, pela propria FIFA - alias, por 
um painel que foi apelidado de 
’’Famüia do Futebol” -, que rele- 
gou a eleiçâo popular para segun- 
do piano. 
Jâ se deu conta das peripécias da 
cerimônia, mas Maradona ainda 
fala da mesma. ”Se fui à entrega 
dos prémios da FIFA, foi por 

respeito a todos quantos votaram em mim na 
Internet. 
Foi por isso, também, que cumprimentei Joseph 
Blatter, Joâo Havelange e o prôprio Pelé, pessoas 
que sempre roubaram os argentines”, esclareceu 
em entrevista publicada no jornal ’’Glarin’’, de 

Buenos Aires. 
Mas ”E1 Pibe” nâo se fica por aqui. 
Criticou, igualmente, a FIFA por ter 
praticamente esquecido o português 
Eusébio. ”E Eusébio? Foi uma ver- 
gonha o que lhe fizeram. Nem sequer 
mencionaram o seu nome, ele que foi 
um futebolista extraordinârio”, sub- 
linhou, aproveitando, por outre lado, 
para separar os ’’bons” dos ”maus” 
présentes na referida festa, incluindo 
o português Fuis Figo nos primeiros: 
”De um lado estavam os corruptos; 
do outre os que jogam futebol.” 

Equipa 

Açores 

lO^Jomada 
Santiago - Angrense, 2-0 

Lajense - Santo Antonio, 0-1 
Vila Franca - SC Vilanovense, 0-5 
Flamengos - Praiense, 1-0 
Lusitania - Madalena - adiado 

irjornada 
Madalena - Santiago 

Angrense - Lajense 

Santo Antonio - Vila Franca 

SC Vilanovense - Flamengos 

Praiense - Lusitania 

1 Lusitânia 

2 Madalena 

3 Santo Antonio 

4 Praiense 

5 Santiago 

6 Angrense 

7 Flamengos 

8 SC Vilanovense 

9 Vila Franca 

10 Lajense 

Jorue Posta: 
«Se acharem 
melhor, saie» 

Jorge Costa quebrou o 
silêncio relativamente 

ao "caso Pena". 
0 capitào do FC Porto nâo 

sente quaisquer remor- 
sosporterrepreendidoo 

brasileiro e s6 admite 
qne seia a Direcçâo a 

cbamar-lbe a atençâo. 
"Lamento se as pessoas 
sâo um pouco sensiveis. 
Quem quiser trabalhar 
comigo terâ de ser 
assim. Quem nâo quiser 
nâo é problema meu", 
referiu ao jornal "24 
Horas", acrescentando 
ainda que jâ teve corn 
outros colegas uma ati- 
tude semelhante à veri- 
ficada corn Pena. 
"Se hâ alguém que possa 
criticar a minha atitude 
de ser é a direcçâo do 
FC Porto e, se sentir que 
nâo estào contentes 
comigos, nâo mudarei a 
minha maneira de ser. 
Se acharem melhor, 
simplesmente sairei 
porque nâo quero ver as 

pessoas contrariadas", 
afirmou. 
Jorge Costa revelou 
"que hâ muito que nâo 
via o plantel tâo unido 
como nos ültimos tem- 
pos" e deixou vincada a 
sua posiçâo de força. 
"Nâo deixarei de 
chamar a atençâo a 
quem quer que seja. 
A partir do momento 
em que olhar os 
jogadores de forma 
diferente, a minha 
condiçâo de capitâo 
passa a ser duvidosa". 
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O mau (péssimol) tempo que 
assolou Portugal provocou 
situaçôes de calamidade em 
alg^ns locals do pais e, no 
futebol, também deixou as 
suas marcas. 

Por exemple, no Algarve (!), o jogo 
entre o Louletano e o Benfica, foi adi- 
ado para 3 de Janeiro de 2001 porque 
a chuva e a lama nâo permitiram as 
condiçôes minimas para a realizaçâo 
do encontre. 
Ainda sob tempo imprôprio para 
jogos de futebol, o Alverca recebeu o 
Paços de Ferreira e nâo foi além de 
um empâte, 1-1. O secundârio Leça 

recebeu Farense, da la. Liga e, 
mesmo corn prolongamento, nâo con- 
seguiram passar do 0-0 inicial. Agora 
vâo inverter-se os campes de jogos 
para a passagem aos oitavos-de-final: 
Paços de Ferreira e Faro, respectiva- 
mente. 
Na Madeira, o Maritime conseguiu 
superar a Uniâo de Leiria, por magro 
1-0 e, no Porto, o Boavista prossegue 
corn uma grande sede por vitôrias, 
eliminando o Desportivo das Aves, 
por concludente, 3-0. _ 
Agora, sô a 30 de Dezembro teremos 
os restantes jogos dos 16 avos-de-final 
da Taça de Portugal. Sem "tomba- 
gigantes"? 
Vamos a ver; 

-Sporting - Leixôes; Famalicâo - 
Belenenses; Gil Vicente - 
Oliveirense; Penafiel - Infesta; 
Bragança - Varzim: Feirense - 
Moreirense e Felgueiras-FC 
Porto. 
O Nacional da Madeira ficou 
isento desta eliminatôria e estâo 
pendentes, os jogos: Estoril 
Praia-Oliveira de Frades/ 
Estarreja/Amora e 
Sanjoanense/Beira Mar-Rio Ave. 
Encontram-se em curso proces- 
ses disciplinares ao Estarreja e 
ao Beira Mar. 
A la. Liga do Futebol Profissional, 
em Portugal, volta sô em Janeiro de 
2001, corn a sua 16a. jornada. Venha 

ela, nôs, portugueses, nâo vivemos 
bem sem os joguinhos de futebol, sem 
as velhas rivalidades, sem as 
incertezas da bolinha de coure.. 

JMC 

As Inuigulnhasûn futebol que ternes 
Nas ultimas semanas do ano 2000, as 
intrigas no futebol português foram 
muitas e, algumas delas, a roçar 
grandes desgraças... 
No Sporting, as mazelas recentes 
provocadas pela saida de Inâcio como 
responsâvel da équipa técnica dos 
profissionais de futebol dos "leôes", 
substitüido pelo antigo idole Fernando 
Mendes, ainda nâo foram debeladas. 
Em paralelo, nasceu o boato de que 
Inâcio iria para as Antas, para o lugar 
de Fernando Santos. Auguste Inâcio 
nâo se pronunciou sobre o assunto 

mas, o lider dos portistas Pinto da 
Costa, saltou de imediato para o 
campo da polémica e nâo teve peias em 
denunciar a mentira propalada. Amigo 
e admirador de Inâcio, Pinto da Costa 
abriu a hipôtese de um dia ele treinar o 
F.C. do Porto mas, por agora, nem 
pensar nisso. Fernando Santos esta de 
pedra e cal nas Antas. Da "guerrilha" 
entre o capitâo Jorge Costa e o 
goleador Pena, continua a expectativa 
e a especulaçâo mas, segundo as 
palavras de Aloisio e Pinto da Costa, as 
"coisas" vâo serenar... Nas Antas, todos 

sabem, Pinto da Costa "é quem mais 
ordena", haja o que houver. 
No Benfica, Dani corn "mala aviada e 
ameaças na vgi" partiu e assinou con- 
trato corn Futre e o Atletico de Madrid 
-um Atletico de Madrid cada vez mais 
no fufido- e, o Holandês Hôoijdonk, 
entrou em rotura corn os responsâveis 
técnicos devido a uma entrevista publi- 
cada na Holanda em que dizia "nâo 
estar feliz corn as opçôes e que era me- 
Ihor jogador do que Tomâs", entre ou- 
tras coisas. Verdade ou mentira? Um 
inquérito foi iniciado... 

Por outro lado, dâ-nos a sensaçâo pelo 
que ouvimos dos jornalistas portugue- 
ses, que o Benfica vai comprar todos os 
jogadores jovens do Brasil! 
Quando nâo hâ matéria inventa-se, 
nâo é verdade? 
Os jornalistas desportivos portugueses 
sâo os melhores do mundo nestas situa- 
çôes. Isto das festas natalicias e de fim- 
de-ano, corn paragens nas Ligas e out- 
ras competiçôes, obriga o engenho a 
funcionar como ensinou Camôes. 

Aprenderam a liçào... 
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S£CI&€M 
BOB RAPOSO 
novo représentante de vendas 
da S£c(b&<ttt para a comunidade 
portuguesa, deseja a todos 

restas relizes 
Jà experimentou dar aima à sua festa corn a 
cerveja Ci^ElLSIBiEiEOr? 
No fim-de-ano dê aos seus familiares e amigos 
cerveja geladinha Carlsberg e vai perceber a 
razâo de tanta alegria. 
Bom, no Hm-do-ano e durante todo o ano, 
acredite! 


