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Festa em fami'lia 
no Oasis C. Centre 

Joe Pimentel e Humberto Rebelo, proprietarios do 
Oasis Convention Centre, em Mississauga, 
realizaram um atractivo convivio num dos seus 
salôes de festas onde juntaram funcionarios e 
familiares, fornecedores e amigos. 

^Pâgina 6 
Nâo vai correr a Maratona. 
Fernanda Ribeiro e o sen 
treinador Joao Campos, optaram 
como meta principal, os 10 mil 
metros do Campeonato do Mundo 
de pista ao ar livre, em Agosto, 
em Edmonton, Canadâ. 
Fernanda Ribeiro, jâ a melhor 
atleta portuguesa de todos os tem- 
pos e a desportista portuguesa 
com mais medalhas conquistadas, 
nâo précisa de provar nada a 
ninguém, como frisou o treinador 
Joao Campos, a propôsito da 
escolha dos 10 mil metros. 

^ Pdgina 31 

A campionissima 
Fernanda Ribeiro vai 
actuar nos Mundiais de 
Edmonton, em Agosto. 

No Caxiaxla., os portug^eses recensea.dos, podem votax* nos dias 12, 
13 e 14, entre as 8 horas da manhâ e até as 7 horas da nolle. 

Na Provincia do Ontario, os portugueses podem 
VOTAR no Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto, na Galeria Almada Negreiros, 
438 University Ave., suite 1400. 

Nesta secçâo de voto -1 e 2, podem votar todos os recenseados do 
numéro 4 ao 12707 e, igualmente, os nacionais inscritos nos postos de 
recenseamento suplementares em Brampton, Brantford, Cambridge, 
Elliot Lake, Hamilton, Kingston, Kitchener, Mississauga, Oakville, 
Oshawa, Simcoe, Sault 
Ste Marie, Sudbury e 
Thunder Bay. 

Na seccào de voto de 
London, a #3, no 
Portuguese Club of 
London, 134 Falcon 
Street, em London, 

GASCtA 
ptmm 

FERBEIRA 
00 AMARAL 

FERNANDO 
ROSAS 

Ontario, para o Sudoeste do Ontario, todos os inscritos nos postos de 
recenseamento suplementares de London, Chatham, Lamington, 
Stratheroy e Windsor. 
Na Provincia de Manitoba, no Consulado Honorario de Portugal em 
Winnipeg, 167 Lombard Avenue, suite 908, Winnipeg, Manitoba, secçâo 
de voto numéro 4, todos os inscritos nos cadernos do posto de recensea- 
mento suplementar de Winnipeg. 

Todos os eleitores deverao encontrar-se munidos de "Cartâo de Eleitor" e 
de documento de identificaçâo (português ou canadiano) corn fotografia 
de onde conste o respective nome complete. 

Cumpra o seu dever 
civico. VOTE! 
Vote, pela primeira vez, 
na eleiçào do Présidente 
da Repüblica de 
Portugal, o mais alto 
magistrado da Naçâo. 

Informaçào do 
Consulado Gérai de Portugal 

ANTONiO 
ABREU 

I0R6E 
mAŸim 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.3-C)RV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE, WWW.CIRVFM.COM 
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d^ûu/ta 
sem vertebras 

Com as festas de Natal e de Passagem de Ano, 
toda a gente bebeu ou, pelo menos, ergueu uma 
Taça de Champanhe, para comemorar com a 
familia e os amigos. 
E, involuntariamente, veio-lhes à mente, que a 
bebida -o dito e saboreado Cbampanhe- era de 
fabrico francês e, como tal, inventado em 
França. 
Pois! 
Novas descobertas e estudos mais profundos 
vêm desmentir que o Champanhe foi inventado 
pelo monge francês Dom Perignon. 

A "Enciclopédia Mundial de Champanhe e 
Vinhos Espumantes", publicada pela leiloeira 
Chritie's de Londres, da autoria de Torn 
Stevenson, demonstra numa reproduçâo 
fotogrâfica de um documento que estabelece, 
sem qualquer sombra de düvida, que o 
Champanhe foi inventado em Inglaterra. 
O mencionado documento de oito paginas, 
apresentado à Royal Society de Londres a 17 de 
Setembro de 1662 por Christopher Merret, indi- 
ca que "o vinho espumoso se produz adicionan- 
do açucar ao vinho para induzir uma segunda 
fermentaçâo". 
Ora, segundo Torn Stevenson, "o primeiro docu- 
mento francês que menciona o vinho espumoso 
foi escrito em 1718 e refere-se ao seu surgimento 
20 anos antes". 
Assim, "o primeiro vinho espumante nâo foi 
feito em Rheims ou Esperney, cidades da regiâo 

de Champanhe, mas sim em Londres", acres- 
centa o autor. 
Dom Perignon, o monge cego a quem é tradi- 
cionalmente atribuida a invençâo do champa- 
nhe, ficou, para jâ, na histôria homenageado 
corn uma estâtua em Rheims e dando o nome ao 
"topo da gama" dos champanhes, comercializa- 
do desde 1936 pela Moet et Chandon. 
Sera que os franceses vâo aceitar èsta "afronta" 
inglesa? 
Do monge Perignon ou do Merret, va bebendo o 
seu champanhezito sempre que possa e deixe o 
mundo falar... 
Se preferir, beba o espumante português, sem 
inventor especial... mas da melhor cepa. Até esta- 
la! 
Beba mas nâo abuse, claro! 

JMC 

TU CA TU 
Ola, gente "milenaria"! 
Pronto, nada a fazer, jâ estamos na 
nossa rotina semanal. 
O fim-de-ano foi apenas um "fogacho" 
no percurso... 
vamos entâo aquilo que mais importa 
de momento, a nos e a vos -somos um 
todo, nâo é verdade?-, de modo a que 
nâo andemos por ai sem sabermos as 
linhas corn que nos havemos de 
alinhavar. OK? 

PRECISAMOS DE SI 

Como os nossos leitores sabem, todas as semanas - 
raramente, nâo conseguimos os nossos intentos-, 
contamos uma pequena histôria dos nossos pio- 
neiros. Uma simples biografia comunitâria. 
As fontes estâo a escassear. 
O amigo leitor nâo conhece PIONEIROS? 
Contactem-nos. 
Também precisamos de Jornais .e Revistas do pas- 
sado, fotografias das primeiras casas de negôcio 
portuguesas, o nome dos primeiros advogados, 
padres, engenheiros, médicos, arquitectos, etc, 
para os podermos perpectuar na Galeria dos PIO- 
NEIROS Portugueses, em Toronto. Clubes, 
Associaçôes e Parôquias têm muito para contar, 
contem-nos! 

^ Tudo é vâlido, tudo o que nos fala do passado 
comunitârio, para nos é importante. 
Colabore. Contacte! 
JMC (416) 588-0940 

Almoço - Concerto corn CLEMENTE 

O Arsenal do Minho, em Toronto, realiza no pro- 
ximo domingo, dia 14 de Janeiro, um almoço-con- 
certo corn o conhecido intérprete da cançâo por- 
tuguesa, Clemente. 
O almoço sera servido pelas 13h00 e o espectâculo 

corn Clemente, 
logo apôs o repasto 
que, corn as cozi- 
nheiras do Arsenal, 
é sempre de corner 
e... "chorar por 
mais!". 
Informaçôes e 
réservas: 
(416) 532-2328. 
Clemente, encon- 
tra-se em Toronto, 
apôs a realizaçâo 
da passagem-de- 
ano em Winnipeg, 

para gravar varias cantigas para o prôximo album, 
no Estûdio Midi-Tech, do compositor e produtor, 
Hernani Raposo. 
Uma boa oportunidade de, no remanso da sala de 
festas do Arsenal do Minho, em Toronto, ouvir e 
aplaudir Clemente. 

Eleiçôes no Portuguese Heritage 
Committee 

Houve eleiçôes no Portuguese Heritage 
Committee, em Brampton. 
Foi eleito présidente desta Comissâo, Manuel 
Alexandre. 
Para quaisquer informaçôes podem contactar o 
Manuel Alexandre pelo telefone: (905) 459-3628. 
Este corpo de voluntaries comunitârios que todos 
os anos realiza o pavilhâo português da 
CARABRAM, em Brampton, ficou assim consti- 
tuido: 
Présidente, Manuel Alexandre; vice-presidente, 
Durval Ferreira e, os Directores, Hermidio Alves; 
Luis Bettencourt; Manuel Rodrigues; Teresa 
Alves; David Gonçalves; Simon & Paulo Bprralho; 
Mariana Alves e Dr. Orlando Santos. 
Como habitualmente, a CARABRAM terâ lugar 
no segundo fim-de-semana de Julho. 

ALYSSA ALVES précisa de todos 

A pequenita Alyssa Alves, très anos de idade, pré- 
cisa de uma cadeira de rodas eléctrica, especial, 
uma vez que nasceu corn deficiências motoras e 
cerebrals. Além disso, précisa de constante 

assistência médica. Esta a decorrer uma angaria- 
çâo de fundos a favor da Alyssa Alves pois, sô a 
cadeira eléctrica, custa cerca de $17.000. dôlares. 
Esta uma conta aberta no National Bank of 
Canada, na College & Shaw, numéro: 
14221 006 11-373-96 
Esta também a decorrer uma venda de bilhetes 
para um sorteio (4 prémios), a cargo de Maria 
Carvalho. Contacte corn ela: 416-829-9631. O 
sorteio sera no dia 28 de Janeiro, no Peniche C. 
Club of Toronto. Ajudem a menina ALYSSA. 
Ela précisa de todos! 

Fiquemos por aqui. 
Até p'râ semana. 

JMC 

/  
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PJ apanba 2,5 toneladas 
de cocaîna e prende 
sete traficantes 
(Lisboa) - A Policia Judiciâria (PJ) 
apreendeu este fim-de-semana em 
Alverca (Vila Franca de Xira) 2,5 
toneladas de cocaina e deteve sete 
traficantes, revelou à Agência Lusa 
fonte policial. A operaçâo, coordena- 
da pela Direcçâo Central de 
Investigaçâo ao Trâfico de 
Estupefacientes (DCITE) da IJ, resul- 

tou numa das maiores apreensôes de 
cocaina jâ feitas ëm Portugal. Entre os 
detidos encontram-se dois individuos 
naturais da Galiza (Espanha). A PJ 
marcou na sede da DCITE (Avenida 
Duque de Loulé), uma conferência de 
imprensa para divulgaçâo de aspectos 
da operaçâo e exibiçâo da mercadoria 
apreendida. 

Outra morte 
mal explicada 
Carlos Rebelo tinha 
apenas 21anos quando 
rumou à Bosnia. 
Trouxe de là uma 
leucemia que o matou 
em poucos meses 

A "sindrome dos Balcâs" poderâ ter 
estado na origem da morte de um 
jovem de Lamego que, em 1997, 
prestou serviço na Bosnia. Outro 
militar que participou numa missâo 
na ex-Jugoslâvia confessa sentir 
"dores de cabeça e muito cansaço" 
desde que chegou da peninsula bal- 
cânica. 
Os fasos sucedem-se desde que foi 
tornada püblica a morte do cabo 
Hugo Paulino, aparentemente vitima 
do urânio empobrecido contido nos 
engenhos explosivos que as forças da 
NATO despejaram na Bosnia e no 
Kosovo. 
Carlos Manuel Rebelo tinha 21 anos 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

As a Financial Consultant with CIBC Wood Gundy, I can help you 
invest for your retirement using financial tools and some of the most 
comprehensive research in the business. Talk to me today to discuss 
RRSP and other investment strategies. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. (416) 594-7224 

FALAMOS PORTUGUES CiBC 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 

Fim trâgico no IP4 
4 monos 0 41 feridos 

quando se ofereceu como voluntario 
para a força expedicionâria na 
Bosnia. Cinco dias depois de chegar 
a Sarajevo, sentiu-se mal e acabou 
por ser evacuado para Lisboa, onde 
Ihe foi diagnosticada uma leucemia. 
Viria a falecer no Hospital Militar da 
Estrela em Março de 1998, 13 meses 
depois de ter estado na Bosnia. 
A histôria deste malogrado jovem foi 
relatada esta semana por familiares 
ao "Jornal da Noite" da SIC. De acor- 
do com a mâe, Carlos Manuel sem- 
pre foi saudâvel. Praticava varias 
modalidades desportivas e "nunca se 
queixou de nada" antes de integrar o 
contingente do Centro de Operaçôes 
Especiais de Lamego destacado para 
a Bosnia. Os primeiros sintomas que 
sentiu, jâ em Sarajevo, foram dores 
de cabeça e um profundo cansaço. 
Exactamente como aconteceu corn 
Hugo Paulino. 
Dos mesmos sintomas queixa-se 
Gualberto Nuno, um madeirense 
que integrou a missâo portüguesa 
nos Balcâs. Este jovem, natural do 
Santo da Serra, declarou à 
TSF/Madeira que "nâo foi chamado" 
pelo Ministério da Defesa para 
realizar nenhum rastreio, mas 
garante que vai pedir ajuda médica. 
Primeiro, a um psicôlogo. "Depois se 
Verâ..." Gualberto Nuno abandonou, 
entretanto, as Forças Armadas e crit- 
ica O Estado português no apoio aos 
militares: "Estive la muito tempo. 
Nunca tivemos grandes condiçôes. 
As consequências vêem-se agora." 

Despiste de 
autocarro 

proximo de 
Macedo de 
Cavaleiros 

provoca quatro 
mortos e 

41 feridos. 
Travagem 

brusca terà 
sido fatal. Um autocarro da 

empresa Interno- 
va/Saia, que fazia o 
trajecto entre Paris 

e o Porto, despistou-se, no fim 
de semana passado, no IP4, proximo 
de Macedo de Cavaleiros, provocan- 
do quatro mortos e 41 feridos, cinco 
dos quais graves. 
Uma travagem brusca na curva do nô 
que dâ acesso a Amendoeira, corn o 
piso escorregadio devido à chuva, 
provocou o despiste, levando o auto- 
carro a embater no rail e, posterior- 
mente, a cair num talude de cinco 
metros. 
O autocarro, pertencente a um con- 
sôrcio luso-espanhol, transportava, 
para além dos dois condutores, 43 
passageiros, residentes no Porto, 
Felgueiras, Lixa, Amarante, 
Mirandela e Vila Real, que regres- 
savam de França, onde passaram o 
Natal corn familiares. 
Os feridos foram transportados para 
os hospitais de Macedo de Cavaleiros, 
Mirandela e Bragança. Os cinco corn 
diagnôstico mais grave, alguns apre- 
sentando lesôes na coluna vertebral, 
seriam depois transferidos para os 
hospitais de Santo Antonio (Porto), 
Amarante e Pedro Hispano 
(Matosinhos). 
As vitimas mortais sâo Domicilia 

Almeida, 63 anos (Porto), Daniela 
Cunha, 20 anos (Porto), Aurora 
Caspar da Silva, 68 anos 
(Lagares/Felgueiras) e Augusto Lima, 
70 anos (Porto). 
Recorde-se que uma ambulância dos 
Bombeiros de Vimioso sofreu um aci- 
dente idêntico no mesmo local, em 
Julho, que vitimou o condutor e a 
doente que estava a ser transportada. 
O acidente levou jâ a Associaçâo de 
Utentes do IP4 a reafirmar a necessi- 
dade do "abandono total" daquele 
Itinerârio Principal. Para Luis Bastos, 
porta-voz da associaçâo, o facto de 
nâo existirem "separadores centrais 
nem traçado de auto-estrada" propicia 
despistes e colisôes. 
O deputado Antonio Martinho (PS), 
que hâ muito pede a duplicaçâo deste 
IP, lamenta a demora de medidas 
concretas. Martinho diz que "uma 
équipa certificada de técnicos ligados 
ao Instituto das Estradas jâ esteve 
neste troço para analisar as condiçôes 
da estrada, mas, até ao momento, 
nada foi feito". O deputado jâ propôs 
ao seu grupo parlamentar uma visita 
aos pontos criticos. 

Acadia Travel Agency 
850 COLLEGE STREET, EM TOROMTO 

Venha conhecer connosco i 
J 4 as belezas da Brasil 

e Sul do Brasil em 3 de Fevereiro 

Rio e Nordeste Brasileiro em SB de Fevereiro 

Tel: 416-537-S643 
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Pequenas historias de |\|”PC grande 
Nunca conheci um nazareno que nâo 
soubesse dançar o folclore da terra. 
Antonio Jacinto Carreira, nâo fugiu à 
regra. Ele, mulher e filhos... 
Antonio Jacinto Carreira é natural da 
Nazaré, onde nasceu no dia 11 de 
Novembre de 1929. 
Logo que finalizou a Escola Primâria 
iniciou a aprendizagem de carpin- 
taria. Depois, composiçào e 
tipografia. Mais tarde, corn bicicleta 
emprestada, foi para as Caldas da 
Rainha, prosseguindo a profissâo de 
tipôgrafo. Regressou à Nazaré, para 
trabalhar como aprendiz de elec- 
tricista, numas obras de construçâo 
civil, cujo Encarregado-Geral era seu 
tio Evangelino Borges Jacinto. Très 
anos depois, no final da obra, o 

mestre electricista Ribeiro, prometeu- 
Ihe a carteira profissional de elec- 
tricista, se ele fosse para seu ajudante, 
em Lisboa. Assim aconteceu, isto 
entre 1947/49. Antonio Jacinto 
Carreira esteve também na fâbrica de 
cimento CIBRA, em Pataias, 
Alcobaça. 
Ainda na Escola Primâria, Antonio 
conheceu a Rosâria da Silva Agueda, 
corn quem casou no dia 3 de 
Setembro de 1950, na Igreja de Nossa 
Sra. da Nazaré. 
Ao simpâtico casai nazareno nasce- 
ram dois filhos, ambos na Nazaré: 
Antonio José Agueda Carreira, no dia 
22 de Julho de 1951 e Maria Joâo 
Agueda Carreira, em 10 de Julho de 
1957. 

Nessa altura, numa das 
muitas visitas à Nazaré, em 
1955, o Antonio Carreira 
teve conhecimento da aber- 
tura de inscriçôes para 
emigrar para o Canada. 
Inscreveu-se. Devido ao 
excesso de inscriçôes e à 
afliçâo dos empresârios 
locais, o Ministro respon- 
sâvel pelo departamento 
da emigraçâo de Portugal, 
proibiu a saida de pessoal 
do Concelho de Leiria. 
Aconselhado por pessoa 
amiga. Antonio Carreira 

Fernanda e Cristina criaram a 
Happy Travellers para vossa felicidade. 

As vossas férias em Portugal ou nos paises do 
Sol e das areias brancas, serâo mais férias, 

corn os cuidados e profîssionalismo de 
Happy Travellers. Além dos programas e 
emissâo dos bilhetes, podem ainda contar 

corn um serviço efîciente de documentaçôes 
e informaçôes. £, sempre, um sorriso... 

Tel.; 41B-531-5000 
Visite a Happy Travellers na Galeria Shopping 

Centre, na Dufferin e Dupont, em Toronto 

foi a Lisboa pedir ao Inspector Sâo 
Româo que arranjasse maneira de ele 
seguir para o Canada. Este nâo quis 
intrometer-se nos assuntos do 
Ministro e, por sua vez, aconselhou-o 
a escrever para Ottawa, uma vez que 
era um profissional electricista. Como 
a resposta do Immigration Canada, 
em Ottawa, foi positiva, o Antonio 
Carreira partiu para o Canadâ no dia 

O Antonio Carreira, depois de 6 anos 
ao serviço do patrâo amigo, mudou-se 
para uma outra companhia, onde 
ganhava mais. Nessa altura, o 
Sindicato dos Electricistas estava em 
remodelaçâo. Nas companhias onde 
75% do pessoal assinava para per- 
tencer ao Sindicato, entrava. O 
Antonio conseguiu os 75% onde esta- 
va mas... foi "despedido" por falta de 

0 primeiro rancho da Nazaré em 1959 em plena actuaçào. Dançam, Antonio Batalha, Grace Moreira, 

José Santos, Isabel Santos e seu irmào Toni, Antonio Carreira e Rosâria e Madalena Moreira 

18 de Junho de 1958, dia em que 
havia reboliço em Lisboa devido à 
campanha eleitoral do General 
Humberto Deolgado... Antonio 
Carreira partiu dia 18, Lisboa/Santa 
Maria/Montreal/Toronto, chegando a 
Toronto no dia 19 de Junho de 1958. 
Como todos, "atravessou o deserto" 
trabalhando a cortar relva, como pin- 
tor e na manutençâo de uma fâbrica 
de casacos de peles, na Spadina. Aqui, 
apanhou "Lay-off' e, por interferência 
de um amigo, foi trabalhar corn um 
contractor judeu, como electricista. 
Este, foi para o Antonio uni bom 
patrâo e amigo. 
Entretanto, no dia 29 de Dezembro 
de 1958, chegaram a Toronto, a mu- 
lher Rosâria e os filhos Antonio José 
e Maria Joâo. 
Embora corn os filhos pequenos, as 
dificuldades da vida obrigaram a 
Rosâria a trabalhar de imediato. 
Entrou para um trabalho que sabia 
fazer, costura, mas cheia de proble- 
mas devido ao desconhecimento total 
da lingua inglesa. Chorava de manhâ 
à noite... Tudo, e em bem, jâ passou! 

trabalho. Contou no Sindicato o que 
lhe acontecera e, o Sindicato, aceitou- 
o como filiado temporârio por dois 
anos. Em 1976, passou a membro 

Nos EM. A. em 1962, Maria Joâo dâ um beijo ao 

Matateu na visita do Belenenses àquele pais. 

efectivo do sindicato dos electricistas- 
IBEW. 
Desde ai. Antonio Jacinto Carreira 
trabalhou sempre na sua profissâo 
de electricista e afins. Terminou a^ 
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► carreira profissional na firma 
Future Tech, do madeirense Juvenal 
Belo. Reformou-se em 1994. 
O "bichinho" da vivência social e do 
folclore fervelhou sempre dentro de 
si. 
Em 1959, O Antonio Carreira e a 
Isabel Santos, foram abordados pelo 
Lourenço Gonçalves, membro da 
Comissâo de Festas de Sào Vicente de 
Paulo da Igreja de Santa Maria, em 
Toronto, para que formassem um 
grupo para dançar nas festas de 
beneficência que eles realizavam. 

Foto dûjornal Telegram 
(hoje Toronto Sun) corn a 
Rosâria Carreira e osfilhos 
Maria Joâo e Antonio. 

Assim, começou o Rancho Folclôrico 
da Nazaré, corn o Antonio e a Rosâria 
Carreira, a Isabel Santos e seu irmâo 
Antonio, José Santos, Antonio 
Batalha, Grace e Madalena Moreira. 
Très pares. Um sucesso! Nas 
primeiras festas da Sâo Vicente de 
Paulo, actuava também o Raül Costa, 
um faz-tudo, a quem apelidaram de 
"Ànhuca". 
Em 1964, o Rancho da Nazaré par- 
ticipou no Fstival Internacional de 
Folclore do Canada, corn a presença 
de 37 ranchos, no O'Keefe Centre. Foi 

por etapas. Para a final, 
foram escolhidos os ran- 
chos de Portugal, da 
Russia e da Ucrânia. Na 
final, esteve présente o PM 
Lester B. Pearson e o 
espectâculo foi apresenta- 
do pelo MC Al Baliskà. 
O simpâtico Al, disse ao 
PM: -"Precisâmos de mais 
ranchos como este da 
Nazaré, mas temos de 
fazer uma subscriçâo para 
lhes comprar sapatos!". Os 
nazarenos, como sabem, 
dançam descalços. 
Para nosso eterno orgulho, 
o Rancho Folclôrico da 
Nazaré foi o vencedor do 
certame. Seguiram-se-lhe 
ucranianos e russos. 
O jornal "The Telegram" 
(hoje, The SUN), fez uma 
grande reportagem sobre o 
assunto e uma entrevista à 
Rosâria Carreira, corn 
admiraçâo, por ela traba- 

[ISOa© a [pGi'OLDSlGPaG? 

Nào percam o IDÜ lîSWIËIÊM© 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
ÎË^IPIKDIIM. IDH ÏÏWTOIMD 

que em muito facilitarà 
o seu casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes de convivio social. 

O Chefe Manuel de 
Paulos tem para si 

um serviço 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete 
corn o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Mâo va, telefone: 416-534-5520 

Reuniào familiar do casai Carreira onde se vê também 

Adriano Codinha (segundo a contar da esq.), 

hoje grande Armador no Ontario 

lhar, dançar no rancho e, 
ainda, ensinar os filhos a 
dançar para poderem ter 
continuidade no futuro. 
Como arranjar tempo para 
tanto? 
-"Corn amor e boa von- 
tade, tudo se consegue", 
sintetizou a Rosâria. 
Corn ironia e saudade, o 
Antonio Carreira contou 
que, nos primeiros tem- 
pos, o ünico que tinha casa 
prôpria era o Lourenço 
Gonçalves, por isso os 
ensaios do rancho eram 
feitos lâ. Na cave, corn a 
velha mâquina de aqueci- 
mento "tipo polvo" que 
ocupava muito espaço. 
Assim, em certes locais da 
cave, tinham de ensaiar as danças 
quase de côcaras... 
No dia da primeira apresentaçào do 
rancho, usaram gira-discos e disco, 
para acompanhamento musical. Cada 
vez que batiam corn os pés no châo, 
saltava a agulha, parava a dança... 
Imaginam, nâo é? 
Acabaram por dançar, corn o acom- 
panhamento apenas das vozes a can- 
tar!?... 
Quando, em Galt, resolveram "ofi- 
cializar" o Rancho Folclôrico da 
Nazaré, em 1962, o primeiro prési- 
dente foi o nazareno Antônio Sousa. 
O Rancho da Nazaré, foi o escolhido 
para abrir o primeiro espectâculo da 
saudosa Amâlia Rodrigues, no 
Massey Hall, em 1964. Para além de 
sôcio, o Antônio Carreira foi fun- 

dador e ensaiador do Rancho 
Folclôrico Infantil da Nazaré do First 
Portuguese C. Club. 
Segundo o Antônio Jacinto Carreira, 
o seu filho Antônio José Agueda 
Carreira, deve ter sido o primeiro 
luso-canadiano a formar-se em 
Engenharia Electrotécnica, na 
Waterloo University, no Canadâ. 
Terminou o curso em 1977. O casai 
Carreira, jâ tem 2 netos, um de cada 
filho. 
A familia Carreira tem uma carreira 
brilhante entre nôs. Na dança da vida 
souberam movimentar-se... conforme 
os tempos. 
Hoje, o Antônio e a Rosâria, dançam 
em paz e alegremente corn os netos e 
as boas recordaçôes. 

JMC 

irLikErV 

LHLd.bE:LiiL2L2LLi^ 

L5:iriri3 Para um serviço 
personalizado e obter 

todas as vantagens 
fale corn Pedro de Oliveira 

1525 Dundas Street East, Mississauga 

Tel: (4161 6S5-14S0 Cell: (4161 816-5417 
WW w. a ddi son on dun das. com 
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Um moito, dois feridos 
graves e dois iigeiros 
Um morto, dois feridos graves e dois 
Iigeiros é o balanço da derrocada que 
atingiu o elevador panorâmico do 
complexo de turismo rural "Fajâ dos 
Padres", no concelho de Câmara de 
Lobos. A vitima mortal assim como 
os restantes sinistrados sâo fun- 
cionârios daquela infra-estrutura 
turistica e foram atingidos por uma 
pedra que se desprendeu da ravina 
onde corre o elevador, perfurando o 
tecto deste equipamento. O elevador 
panorâmico, "encravado" numa ravi- 
na de quase 300 metros de altura, é 
uma das atracçôes daquele complexo 
turistico. Mario Jardim Fernandes, 
sôcio-gerente da Hidroenergias, 
lamentou a morte de uma das fun- 
cionârias do complexo e adiantou à 
comunicaçào social que esta foi a 
primeira derrocada em quatro anos 
de funcionamento do elevador. Joâo 
Pinto, o funcionârio responsâvel pela 
area agricola da propriedade, foi a 
ultima de sete pessoas a entrar no ele- 
vador: "foi tudo tâo râpido que 
ninguém percebeu o que estava a 
acontecer", disse. As pessoas atingi- 
das pela pedra encontravam-se no 
lado esquerdo deste equipamento. 
Os sinistrados foram evacuados pelo 
elevador mais pequeno e antigo que 

serve para transporte para produtos 
agricolas produzidos na Fajâ dos 
Padres, cujo vinho Madeira - o 
Malvazia - é relevado em varias obras 
da especialidade. O présidente do 
Serviço Regional de Protecçâo Civil, 
coronel José Maria Gouveia, con- 
siderou que a operaçâo de resgate 
através do elevador antigo era a ünica 
possivel naquele momento. O resgate 
pela montanha (através de uma vere- 
da) levaria muitas horas e, por mar, 
"séria muito complicado nas 
condiçôes actuais, principalmente em 
relaçâo aos meios que existem 
disponiveis para fazer uma abor- 
dagem pela costa". 
O SRPC, a EMIR, a PSP, uma équipa 
de socorrismo de montanha, os 
Bombeiros Voluntârios de Câmara de 
Lobos tomaram conta da ocorrência. 
A Fajâ dos Padres fica na costa Oeste 
da Madeira, imediatamente a seguir 
ao Cabo Girâo, é uma exploraçâo de 
turismo rural onde, além da "fazen- 
da" com os sens produtos da terra, 
tem casas recuperadas para turismo 
rural, um restaurante, um cais corn 
acessos ao mar e um pequeno espaço 
que serve de solârio e para receber 
helicôpteros. O acesso por via aérea 
era impossivel devido ao nevoeiro. 
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Soluçôes para a Internet 

Cofistruimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua îmagem Online 

F. 
iü 

Você esta preparado? 
Nos Estâmes ! 

I 

Consulte~nos em http;//www,zankye»com 
Ligue jà para 

1 (800) 585 5004 
Faiamos Português 

resta em famflia 
ne Oasis G. Centre 
^ Continuaçâo da pagina 7 

Clemente e Hemâni Raposo, convidados dos anfitriôes, 

confraternizam corn a senhora Pimentel “avozinha” do pequeno Yanni Raposo. 

Um bufete "à maneira" da casa, deu 
"uma trabalhalheira de mastigaço" a 
muita gente que, em sâo convivio e 
alegremente, nem deram pelas horas 
passar... 
Ambos os responsâveis, Joe e 
Humberto, agradeceram o apoio e 
companheirismo dos seus familiares, 
funcionârios, fornecedores e amigos, 
no ano de 2000, na espectativa de 
que, neste 2001, agora iniciado, a con- 
vivência continue e que, se possivel, a 
amizade se fortaleça. Ambos, tam- 
bém destacaram corn prémios todos 
os empregados (um relôgio, para que 
aprendam a chegar a horas...) e, 
ainda, corn um cabaz de artigos de 
comida e bebida, ao "Mais Jovem " 
empregado, o Christopher Azevedo; 
os "Empregados do Ano", Sr. Gomes 
e Bill, como sâo conhecidos e, por 
fim, o "Chefe de Cozinha do Ano", o 
Lino Arruda. 
A müsica esteve a cargo do DJ Wild 
Productions, dojorge Ferreira e, actu- 
ou, demonstrando vocaçâo, a jovem 
intérprete Michelle Madeira, de 14 
anos, natural de Toronto, filha de pai 
açoriano e màe minhota. Que sim- 
pâtica mistura! 
A Michelle Madeira estudou piano 
mas, agora, apenas tira liçôes de 
canto, paralelamente, corn os estudos 
académicos. 

Uma festa bonita. Corn muito ritmo e 
animaçâo. Entre os covidados, ele- 
mentos ligados a O Milénio e CIRV- 
fm, o intérprete da cançâo Clemente 
e o compositor e produtor ligado à 
Dismusica, Hernani Raposo e famüia. 
Parabéns,Joe e Humberto. 

JMC 
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Fiscalizaçâo aos 
restaurantes de Terento 
Os inspectores do Departamento 

de Saûde começaTam a dura 

caminhada na fiscalizaçâo de 

restaurantes na megacidade de 

Toronto. Desde segunda-feira, 

dia 8 de Janeiro que, aqueles que 

gostam de corner descansados 

num restaurante da cidade, têm 

indicaçôes dos padrôes de 

limpeza das cozinhas do mesmo. 

Os sinais, VERDE, AMARELO e ENCARNADO, 
sâo os indicadores das condiçôes hegiénicas do 
restaurante. 
Se pretender saber algo mais sobre este assunto, 
faça-o por intermédio da internet: www.city.toron- 
to.on.ca 
O cartâo VERDE indica que o restaurante passou a 
100% em todas as fiscalizaçôes. 
O cartâo AMARELO, significa que o restaurante 
em causa "chumbou" em algumas areas fiscalizadas 
e esta em periodo de reparaçôes mas que nâo cons- 
titui perigo para a saüde püblica. 

A cartolina ENCARNADA, tal como no futebol, 
indica "expulsâo" do serviço por constituir um peri- 
go para a saûde püblica. Assim, "foi convidado" a 
encerrar as portas por os sens padrôes de higiene 
nâo corresponderem aos impostos pela Lei. 
No mês de Maio, todos os 9.400 restaurantes da 
cidade vâo ter um destes cartôes. 
Os clientes de restaurantes que queiram infor- 
maçôes ou formular uma queixa, podem fazê-lo 
pelo telefone: 416-338-3663. 
Os proprietârios e os empregados de restaurante 
terâo a obrigaçâo, caso lhes seja pedida, de infor- 
marem sobre os resultados da ultima inspecçâo ao 
restaurante. 
Na megacidade vâo andar 72 inspectores vistorian- 
do os restaurantes. Calcula-se que consigam inspec- 
cionar uma média de 550 restaurantes por semana. 
Bill Roman, do Better Business Bureau, afirmou 
sobre o assunto, que o novo sistema vai -final- 
mente!- forçar os proprietârios dos restaurantes a 
terem de tomar seriamente as suas responsabili- 
dades no tocante à saûde püblica e ao visual do seu 
negôcio. 
Bill Roman, acrescentou ainda, que recebe muitas 
queixas diariamente, nomeadamente, de Chefes de 
cozinha, que se sentem ofendidos corn os artigos 
que os proprietârios lhes apresentam para confec- 
cionar. Alguns desses Chefes, pura e simplesmente 
abandonam os locals de trabalho e, segundo afir- 
mam ao BBB, nunca mais na vida por la passarâo 
para corner. 
Bonito, nâo é? 

EKPIOSÂO 
DE MINA 
ANTI-GARRO 
FAZ DOIS 
MORTOS 
EM ANGOIA 
Pelo menos duas pessoas morreram e out- 
ras très ficaram feridas na sequência da 
explosâo de uma mina anti-carro ocorrida 
esta semana na estrada que liga as cidades 
angolanas do Cuito e Huambo. 
Segundo uma fonte militar angolana, a 
mina foi accionada por um camiâo civil 
nas imediaçôes da ponte sobre o rio 
Cutato, perto da povoaçâo de Cassanje, a 
cerca de 39 quilômetros a oeste da cidade 
do Cuito, capital provincial do Bié. A 
estrada, a ünica transitâvel na regiâo e 
guardada permanentemente por efectivos 
militares governamentais, dâ acesso ao 
litoral do pais através do Huambo e tem 
sido frequentemente utilizada para o trans- 
porte de passageiros e mercadorias. 

''Mk 

EMANUEI  
corn os enamorados de 
Toronto e arredores! 

O înconfundivel EMANUEL, 
esta cada vez mais apaixonado pela nossa gente e... 
vai encontrar-se corn os enamorados portugueses. 

H ©S ^ir^\IMJî©lEnr, estarâo no Renaissance Convention & Banquet 
Centre, 3045 Southcreek Road, em Mississauga. 

Dia 10 de Fevereiro, Sàbado, às 6:30 da tarde corn jantar 
e Domingo, dia 11, à 1:00 da tarde corn almoço. 

informaçSes e réservas; 
905-238-9666 OU 905-238-8026 

No fim-de-semana do NAMORADOS, no célébré SÀO VALENTIM, 
estejam corn EMANUEL no Renaissance C. Centre, em Mississauga. ^ivr vrvivt 
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Colonos no ifale do 
Jordao preferem 
soberania jordana 
Telavive - Colonos judeus do Vale do 
Jordâo enviaram uma carta ao Rei 
Abdallah dajordânia manifestando o 
desejo de que se Israël retirar da 
regiâo em que habitam, esta passe a 
pertencer ao Reino hashemita da 
Jordânia e nâo ao futuro Estado 
Palestiniano. O Vale do Jordâo ocupa 
uma parte do norte do Mar Morto e 
confina com a Jordânia. Trata-se de 
uma regiâo que os especialistas mi- 
litares consideram vital para a segu- 

rança de Israel, e tanto o Chefe do 
Estado-Maior israelita, como o can- 
didato a primeiro- ministro Ariel 
Sharon, têm manifestado a opiniâo de 
que nâo deve ser entregue aos pales- 
tinianos. Mordehai Dahaman, prési- 
dente do Conselho Regional do Vale 
do Jordâo, disse a propôsito à estaçâo 
de radio do exército que tem conheci- 
mento de que também o rei préféré 
nâo ter fronteiras comuns corn o 
Estado Palestino. 

Grâ-Bretanha: Sete britânicos 
admitem ter participado em 
rede pedofila via net 
Londres - Sete homens acusados de 
pertencerem a uma rede internacional 
de pedofilia infantil que difundia fotos 
de abusos de crianças na Internet 
declararam-se culpados perante um 
tribunal de Londres. 
Uma vasta operaçâo da policia inter- 
nacional (Interpol) baptizada de 
"Operaçâo catedral" resultou no des- 
mantelamento dessa rede, conhecida 
como "Wonderland Club", em 
Setembro de 1998. 
No decorrer da operaçâo foram deti- 
das 107 pessoas em 12 paises, que 
supostamente difundiram na Internet 
cerca de 750.000 fotografias de cria- 
nças submetidas a abusos sexuais. Sete 

britânicos presos no quadro dessa 
operaçâo reconheceram perante o tri- 
bunal de Kingston, sudoeste de 
Londres, ter conspirado para alimen- 
tar esta rede de fotografias pornogrâfi- 
cas infantis entre 1996 e 1998. Um 
oitavo homem igualmente preso enfor- 
cou-se pouco tempo depois da sua 
detençâo. 
A policia explicou que para aceder à 
rede pedofila, os novos membros devi- 
am fornecer eles prôprios 10.000 
fotografias de crianças sujeitas a abu- 
sos sexuais. Indicou que procura ainda 
a pista das crianças fotografadas, com 
idades compreendidas entre menos de 
um ano e cerca de 14. 

Até dia 31/01/2001 visite o nosso Stand e 
habilite-se a ganhar 
e um telemôvel. 
Nâo précisa 
comprar, basta 
inscrever-se. 
Data do sorteio: 

06/02/2001 

uma viagem para 2 pessoas 
St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor SL W. 

Downtown Fine Cars 
Agora enn nova localiasa^âo 
Conn vendedor portuguea 

^ 64 AVENUE ROAD 
4n6-4BS-nanB 

New Beetle 

Drivers Wanted? 

Grande selecçâLo 
de modelos 
2000-2001 

a Gasolina e Diesel 
novos, usados e 
demonstradores 

Golf 

Informe-se coin Vasco Rodrigues dos especiais de Downtown Fine Cars. 

Morte de Carlos César 
représenta uma perda para 
Setûbal - Mata Càceres 
Setûbal - A morte do actor Carlos 
César représenta uma "perda impor- 
tante para o teatro, para a cultura e 
para a cidade de Setûbal", disse â 
Agência Lusa o présidente da 
Câmara da cidade. Mata Câceres. 
"Estou profundamente consternado", 
disse o autarca, salientando que, além 
do relacionamento profissional, era 
amigo de Carlos César, director, actor 
e encenador do Teatro de Animaçâo 
de Setûbal (TAS) que morreu ontem 
em Coimbra. "Penso que a melhor 
homenagem que lhe poderemos 
prestar é prosseguir todos corn a com- 
panhia de Teatro de Animaçâo de 
Setûbal, de que ele foi um dos fun- 
dadores", salientou o autarca, que 

prometeu todo o apoio da autarquia 
para a realizaçâo das cerimônia fûne- 
bres. Carlos César, 57 anos, sentiu-se 
mal na cidade do Porto, onde estava a 
participar na gravaçâo de uma série 
televisiva para a RTP, tendo-se dirigi- 
do ao Hospital de Coimbra, a fim de , 
ser observado pelo médico assistente, 
dado que sofria de "problemas cardia- 
cos", mas acabou por morrer à porta 
do Hospital. Carlos César foi co-fun- 
dador do TAS, uma companhia 
profissional de teatro criada em 1975, 
e participou como actor em varias 
telenovelas e séries exibidas na RTP e 
na TVI. "Jardins Proibidos", actual- 
mente em exibiçâo nesta estaçâo, era 
uma das séries em que participava. 

Crise na Associaçâo 
Agricola da Terceira 
Os novos dirigentes da 
Associaçâo Agricola da Ilha 
Terceira (AAIT), eleitos a 29 de 
Dezembro, admitiram recusar 
tomar posse, em consequência 
de um peflido judicial para 
impugnaçâo do acto eleitoral 
desencadeado por um grupo de 
associados. 

Um dos eleitos disse à Agência Lusa 
que, para jâ, "foi solicitado o adia- 
mento da posse prevista para meados 
desta semana", face à noticia da inter- 
posiçâo pelos contestatârios das 
eleiçôes de uma providência cautelar 
à gestâo dos novos dirigentes. 
A providência cautelar, se for aceite 
pelo tribunal, coloca os novos diri- 
gentes numa situaçâo de simples 
gestâo, até que seja julgado o pedido 
de impugnaçâo, o que, devido às 
demoras do tribunal da comarca, 
poderâ levar dois anOs a decidir, 
referiu. Segundo indicou, ainda esta 

semana os elementos da lista vence- 
dora reûnem-se para decidir se 
tomam posse ou se "simplesmente 
pedem ao présidente da Assembleia 
Gérai que convoque de novo as 
eleiçôes". "Nâo podemos continuar a 
deixar dar espectâculo porque é triste 
e coloca em causa toda a lavoura da 
ilha Terceira e, de certa forma, o sec- 
tor agricola regional, numa altura 
crucial do seu futuro", acrescentou. 
Garantiu, porém, que os membros da 
ûnica lista concorrente às eleiçôes de 
Dezembro vâo voltar apresentar-se a 
um eventual novo sufrâgio. 
A direcçâo da AAIT eleita é 
Dezembro é presidida por Antonio 
Ventura, engenheiro zootécnico, que 
tem recusado prestar declaraçôes 
pûblicas alegando nâo querer "dene- 
grir mais a imagem dos agricultores". 
Os socios que pôem em causa o sufrâ- 
gio alegam irregularidades de 
cumprimento dos prazos eleitorais e a 
elegibilidade de alguns dos can- 
didates apresentados. 

PEÇflS PARC MECÔniCOS 
Ê B(ïï£-CUflPflS 

25-B Canimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: (416) 604-1140 OU (416) 604-7000 
□owntown Fine Cars D *164 Avenue Road, Toronto 

Tel: 416-489-1018 n FaX: 416-489-9372 □ WWW.dfCVW.com 
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Elelçôes em Cabo Verde 
Toronto - Alfredo Luis Evora, Consul Fevereiro respectivamente. 
honorârio de Cabo Verde, informa Todos os caboverdianos recenceados 
que foram marcadas as eleiçôes, para poderâo exercer o seu direito de voto, 
a Assembleia Nacional e presidenci- no dia 14 deste mês, das 9H00 às 
ais, para 14 de Janeiro e 11 de 16H00, no 137A Ossington Ave. 

0 Cartâo Intellgente 
Toronto - Um cartâo inteligente esta 
a ser preparado pelo governo, no sen- 
tido de evitar a utilizaçâo fraudulenta 
dos actuals. 
O Ontario deverâ usar a impressâo 
digital ou procéder ao exame ocular 
de todos os habitantes da provincia, 
através do proposto cartâo inteligente. 
Este cartâo, “identificador ünico”, faz 
parte de um novo processo electrôni- 
co que deverâ ser introduzido nos 

prôximos anos e deverâ substituir o 
Cartâo de Assistência Social, “Health 
Card”. 
No entanto o comissârio federal para 
os assuntos privados George 
Radwanski confessou-se muito céptico 
quanto à sua utilizaçâo. Radwanski 
diz que “esta gente horroriza-me con- 
tinuamente”, acrescentando que o 
cartâo nâo é necessârio nem sequer 
desejado. 

Inqnérito de walkerton 
Dr. Murray McQuigge deixou 

passar muito tempo antes de dar o alerta 
Sobre contaminaçâo da àgua potâvel em Walkerton 

Walkerton - O chefe do 
Departamento de Saüde Publica de 
Walkerton referiu no inquérito que 
estâ a ser levado a cabo, que nâo foi 
fâcil denunciar a crise despoletada 
pela contaminaçâo de coli-bacilos na 
alimentaçâo de âgua da localidade. O 
Dr. Murray McQuigge referiu que 
sentiu a necessidade de tornar pùbli- 
ca a informaçâo à cerca da contami- 
naçâo da âgua, pois o seu departa- 
mento estava a perder credibilidade, 
tornando-se por isso imperative que o 

püblico tivesse acesso à verdade e 
restabelece-se a confiança no departa- 
mento. McQuigge chocou a locali- 
dade quando, perante os repôrteres, 
acusou o director Stan Koebel de 
esconder informaçôes. 
Por outre lado McQuigge admitiu ter 
feito mal em dizer püblicamente que 
poderiam ter sido evitadas algumas 
mortes se Koebel tivesse tornado uma 
posiçâo no dia 20 de Maio, pois nessa 
altura, muitos residentes jâ tinham 
sido contaminados. 

Privatizaçao na energia eléctrica 
Toronto - Segundo um relatôrio, 
recentemente publicado, o consumi- 
dor do Ontario vai pagar mais pela 
electricidade pois o governo de Mike 
Harris concordou na reduçâo de 
impostos âs grandes companhias. Por 
seu lado, o governo insiste em que 
isso hâo é verdade, antes pelo con- 
trârio. 
O porta-voz Jim Wilson, do 
Ministério da Energia, disse que o 
governo estâ actualmente a activar 
taxas especiais para cerca de 200 
grandes consumidores, durante os 
prôximos 4 anos. 
Sabe-se que outros governos jâ uti- 

lizaram a Ontario Hydro como uma 
agência social, a fim de manter as 
empresas e os postos de trabalho na 
provinvcia. 
O porta voz acrescentou que o gover- 
no de Harris nâo pretende que as 
companhias que vâo substituir a 
Ontario Hydro, venham a ser uti- 
lizadas para a construçâo econômica 
e social, à medida que o sector for 
sendo privatizado. 
O governo nâo vai publicar os nomes 
das empresas que vâo ser beneficia- 
das corn os descontos durante 4 anos. 
A concorrência no sector da energia 
eléctrica vai começar Jâ este ano. 

22 MIL PESSOAS 
ASSEGURAM CENSOS 2001 
Cerca de 22 mil pessoas vâo parti- 
cipar a partir do proximo dia 28 de 
Fevereiro, e durante dois anos, na 
operaçâo Censos 2001, naquela que 
serâ a primeira contagem da popu- 
laçâo residente portuguesa do sécu- 
lo XXL 
Esta operaçâo, em que serâo investi- 
dos 8,8 milhôes de contos, serâ divi- 
dida em très fases: entre 28 de 
Fevereiro e 11 de Março decorre a 
distribuiçâo dos questionârios; 
entre 12 de Março e o final de Abril 

a recolha dos questionârios e entre- 
vista ao représentante da familia e 
até ao final de 2002 o tratamento 
dos dados recolhidos. 
A preparaçâo da operaçâo Censos 
2001 implicou a realizaçâo de 1.200 
cursos de formaçâo correspon- 
dentes a cerca de 17 mil horas de 
actividade lectiva corn o objective 
de preparar os 22 mil interve- 
nientes para o trabalho de con- 
tagem de cerca de dez milhôes de 
habitantes. 

Comunidade 
Comunicado 

A partir de hoje, quinta-feira, dia 11, inicia-se na sede-social do 
Sporting C. R de Toronto, reuniôes de folcloristas, numa iniciativa 
da Delegaçâo do Folclore Português do Canadâ em paralelo corn a 
Federaçâo do Folclore de Portugal. 
Informaçôes: 416-789-5268 e 416-780-1258. 

Sâbado, dia 13 

-O Asas do Atlântico C. Centre realiza o baile do "Sôcio e do 
Patrocinador", corn a presença do conjunto United. 
-O Graciosa C. Centre realiza o seu baile semanal corn o conjunto 
Chave D' Ouro. 
-No Angrense de Toronto, baile do "Dia dos Reis" corn animaçâo do 
EJ Nova Onda. 
-Grandiosa "Matança de Porco" no Lusitânia de Toronto, corn todos 
os ingredientes e baile corn conjunto Tropical 2000. 
-'Testa dos Reis" no Clube Académico de Viseu, corn jantar às I9h00, 
seguindo-se actuaçâo do Rancho da Casa e mùsica corn o DJ Sound's 
Good. 

Sâbado, dia SO 

- A "Noite do Chicharro" na Casa dos Açores, bem acompanhado de 
batatas, pimenta, cebola de cortume, molho verde, pâo de Milho e 
bolo de Certâ, e para começar, Caldo Verde. 416-603-2900. 
-Baile de Abertura no Amor da Pâtria C. Centre e apresentaçâo dos 
novos Corpos Gerentes 2001, no salâo da Igreja de Santa Helena. 
-Matança do Porco e Cantigas ao Desafio, na Irmandade do Divino 
Espirito Santo da Comunidade Portuguesa da Igreja de St. Catherine 
of Siena. 

Sâbado, dia S7 

-Festa do 6o. aniversârio da Comissâo Nossa Sra. da Luz, na Igreja de 
Sâo Mateus. Parabéns! Info: 416-536-6871, ou 653-1297. 
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Comunicado da 
Construction Trades Council 

I ferreira do Amaral duvida 
do Sampaio e Castro Caldas 

John Cartwright, administrador da 
Construction Trades Council - rep- 
résentante de 45.000 trabalhadores 
na cidade de Toronto enviou-nos 
uma carta, da qual passamos a trans- 
crever o resumo: 
“Uma vez que as férias de Natal ter- 
minaram e as aulas recomeçaram 
nas escolas, vamos analisar os pré- 
sentes que o Pai Natal ofereceu as 
crianças de Corporate (colectivo) 
Ontario. O Pai Natal (também co- 
nhecido como Mike Harris) esteve 
ocupado durante esta época natali- 
cia e a sua generosidade para com os 
filhos dos trabalhadores foi particu- 
larmente notavel. 
Entre os varios présentes que ofere- 
ceu, salientamos os seguintes: os 
projectos de lei 31 e 139, por exem- 
plo, permitem aos empregados desi- 
stirem de acordos colectivos sob as 
provisoes de companhias que nâo 
têm empreiteiros. 
Esta provisâo permite-lhes tomar 
parte na indùstria de construçào, 
mas proibe-os de terem um certifica- 
do do sindicato. Em primeiro lugar, 
a construçào que possui um sindica- 
to é 250% mais segura do que o sec- 
tor nâo-sindicalizado. Através destas 
acçôes, o governo esta a condenar os 
trabalhadores da construçào a lesôes 
e a mortes desnecessârias uma vez 

que existem leis que permitem um 
mercado para companhias de cons- 
truçâo nâo-sindicalizadas. Outras 
consequências que poderâo surgir a 
partir destas medidas prendem-se 
corn o aumento em indemnizaçôes e 
corn uma maior tensâo no sistema 
de saüde. 
Em segundo lugar, o sector de cons- 
truçâo sindicalizada é responsâvel 
pela maioria de preparaçâo de tra- 
balhadores. Se o sector enfraquecer, 
menos pessoas terào a oportunidade 
de preparaçâo necessârias para as 
exigências de trabalho da nossa 
economia. 
Em terceiro lugar, o sindicato serve 
também para estabelecer a base dos 
salârios e dos beneficios. Dai que as 
companhias sabem que tem que 
pagar salârios competitivos se quise- 
rem atrair trabalhadores qualifica- 
dos. Caso se verifique o contrario, 
todos acabam por sofrer. Para além 
de bons salârios, excelentes pensôes 
e beneficios fazem parte do sector 
do sindicato. 
Para finalizar, este Pai Natal decidiu 
transformar a lei do emprego em 60 
horas semanais de trabalho. Parece 
que este Pai Natal e os seus aju- 
dantes necessitam de trabalhar lon- 
gas horas sem pagamento de horas 
extraordinârias. 

As contradiçôes que vêm surgindo 
sobre o "caso Kosovo" suscitam as 
düvidas da sociedade civil e dos 
prôprios politicos. A propôsito das 
declaraçôes do ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, Castro Caldas, que afir- 
mou que o Présidente da Repùblica 
"estava ao corrente de tudo o que se 
passava", apesar de Jorge Sampaio 
jurar a pés juntos que sô na primeira 
semana de Janeiro ficou ao corrente 
dos acontecimentos, levam Ferreira do 
Amaral a considerar toda esta polémi- 
ca "extraordinâria". Em declaraçôes 
aos meios de comunicaçâo social, na 
quarta-feira ao inicio da noite, o can- 
didato presidencial considerou que 
neste momento nâo é possivel manter 
a confiança no Governo. "Em quem é 
que devemos confiar?", questionou, 
dizendo que nâo se sabe quem estâ a 
falar a verdade. 
Em plena campanha eleitoral, a con- 
trovérsia gerada em torno da possivel 
contaminaçâo de soldados portugue- 
ses pelas radiaçôes de urânio empo- 
brecido, quando estavam colocados no 
Kosovo, continua a dominar as 
atençôes e a condicionar estes ültimos 
dias de campanha antes das eleiçôes. 
Depois de Sampaio ter garantido que 
sô teve conhecimento do relatôrio da 
NATO (que alertava para os riscos da 
contaminaçâo) na primeira semana de 
Janeiro de 2001, no inicio da campan- 
ha eleitoral, Castro Caldas desmente o 
Présidente da Repùblica numa entre- 

vista ao Diârio de Noticias. Uma situa- 
çâo inédita na Histôria da democracia 
portuguesa, como fez questâo de frisar 
o candidate presidencial apoiado pelo 
PSD. "É extraordinârio a forma como 
um ministro do Governo desmente o 
Présidente da Repùblica", referiu, 
dizendo que tal "nunca aconteceu em 
Portugal". Defendendo que uma 
matéria "tâo delicada como esta nunca 
deveria ser objecte de suspeitas", 
Ferreira do Amaral nâo tem dùvidas 
em considerar que todo este processo 
leva ao descrédito das instituiçôes 
democrâticas nacionais. "Os portugue- 
ses nâo sabem em quem hâo-de acred- 
itar" e "nâo sabemos quem estâ a falar 
a verdade", declarou aos jornalistas, 
em Leiria. Acrescentando que estas 
situaçôes têm vindo a repetir-se ao 
longo dos meses, como é o caso das 
suspeitas sobre a criaçâo da Fundaçâo 
para a Prevençâo e Segurança, sus- 
peitas essas que motivaram um 
inquérito parlamentar na Assembleia 
da Repùblica, o candidate presiden- 
cial "laranja" afirma que, mais uma 
vez, "os responsâveis atiram as respon- 
sabilidades para outres" e os por- 
tugueses "nunca ficam a saber ao certo 
quem diz a verdade". As afirmaçôes de 
Jaime Gama, que contradizem o que 
foi anteriormente dite pelo Présidente 
da Repùblica, "revelam um enorme 
desrespeito pelas instituiçôes mais 
altas" de Portugal, acabou por concluir 
Ferreira do Amaral. 

Meus caros compatriotas: 

Nesta altura em que decorre a campanha para as Eleiçôes Presidenciais de Portugal, que para nos, émigrantes, se realizam nos dias 12, 13 e 14 de 
Janeiro, quero dirigir-vos uma breves palavras a propôsito deste tâo importante acto. 

Como représentante da campanha do Dr. Jorge Sampaio no Canada, entendo que todos deveremos apoiar este candidato. 

De facto, o Dr. Jorge Sampaio demonstrou, ao longo do primeiro mandato, ser o Présidente de todos os portugueses, nâo sô daqueles que o elegeram 
hà cinco anos atrâs. Esta atitude foi comprovada pela sua permanente abertura ao diàlogo corn todos os cidadâos residentes no pais, bem como a sua 
atençâo para os problemas e anseios dos que residem fora de Portugal. 
Nesta area -a que mais nos intéressa- o Dr. Jorge Sampaio tem sido um exemple da ligaçâo desejàvel entre a diaspora e os orgâos de soberania 
Portuguesa. A sua presença em diversas Comunidades Portugusas espalhadas pelo mundo, comprovou a compreensâo e o carinho do Dr. Jorge 
Sampaio para corn todos os que, por qualquer motive, um dia decidiram procurar um future melhor, para si e para os seus, em outres paises. 

O Dr. Jorge Sampaio tem, igualmente, demonstrado a sua vontade em ver Portugal progredir, no sentido de uma sociedade mais justa e progressiva, 
de modo a melborar a condiçâo de vida de todos os Portugueses, em particular a dos grupos mais desfavorecidos. 
Neste sentido, a acçâo do Dr. Jorge Sampaio sempre se guiou pela manutençâo da estabilidade governativa em Portugal -um valor imprescindivel para 
que se possa alcançar, no mais curto prazo e corn os menores custos sociais e econômicos, o desejàvel m'vel de vida que nos equipare aos outros paises 
nossos parceiros na UE. 

Por outro lado, numa altura em que a Uniâo Europeia se prépara para alargar as suas fronteiras a outros paises periféricos, é importante que Portugal 
tenha como seu principal magistrado uma pessoa corn a experiência politica e a credibilidade internacional, aos mais diversos niveis, como as do 
Dr. Jorge Sampaio. 

A 12, 13 E 14 VAMOS VOTAR NO Dr. JORGE SAMPAIO! 

Antônio Dionisio 
Mandatàrio da campanha do Dr. Jorge Sampaio 
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Marcelo ao lado de Ferreira para calar as criticas de Sampaio 
Os "notâveis" do PSD uniram-se em 

peso numa frente de ataque ao 
Governo, como ficou provado no 
decorrer de mais uma almoço-comi- 
cio de apoio à candidatura de 
Ferreira do Amaral. Como forma de 
resposta a Jorge Sampaio, que criti- 
cou as grandes figuras do PSD, como 
Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de 
Sousa por nâo apoiarem publica- 
mente o candidato "laranja", a con- 
centraçào de quarta-feira provou o 
contrario. Freitas do Amaral e 
Marcelo compareceram ao lado do 
candidato presidencial, repetiram os 
mesmo argumentos contra o 
Présidente da Repùblica e candidato 
socialista a Belém, e provocaram o 
entusiasmo da assistência, contras- 
tando corn os comicios dos primeiro 
dias de campanha. 
Na recta final da campanha eleitoral, 
Ferreira do Amaral multiplica-se em 
acçôes de campanha, agora acom- 

panhado pelos principals nomes do 
seu partido e nâo sô. No Bombarral, 
o fundador do CDS, Freitas do 
Amaral, preferiu resguardar-se para 
o comicio da noite, tendo por isso 
sido apenas uma figura de corpo pre- 
sente. Jâ o ex-lider do PSD, Marcelo 
Rebelo de Sousa, voltou a repetir as 
posiçôes conhecidas publicamente. 
Tecendo um paralelo entre o cargo 
presidencial e as funçôes de um arbi- 
tre, o social-democrata nâo tern düvi- 
das de que o Présidente da 
Repùblica falhou. "Porquê?", pergun- 
tou à assistência, tendo de imediato 
lançado a resposta. 
"O dr. Jorge Sampaio, por meia 
düzia de vezes, vestiu a camisola do 
PS", começou por explicar, acrescen- 
tando que um arbitre, à semelhança 
do que acontece corn um Présidente 
da Repùblica, "tem de apitar a 
tempo, tem de marcar as faltas, 
senâo perde o contrôle do jogo". 

O paralelismo pareceu dar resultado, 
tendo a assistência "bebido" as 
palavras de Marcelo, que continuou. 
"Se nâo marca as faltas, se nâo 
mostra o cartâo amarelo ou verme- 
Iho deixa de arbitrar", que foi o que 
sucedeu ao candidato presidencial 
socialista. Mais à frente, Marcelo 
Rebelo de Sousa sublinhou que, se 
Jorge Sampaio "nâo arbitrou, se nâo 
aprendeu as regras do jogo em cinco 
anos, concerteza que nâo sera nos 
prôximos anos que as irâ aprender". 
A deixa foi lançada, e o ex-lider do 
PSD passou entâo a dirigir-se a 
Ferreira do Amaral. Depois dos elo- 
gios obrigatôrios, frisou que o can- 
didato "laranja" demonstrou no pas- 
sado que "entre escolher o partido ou 
o interesse nacional, escolhe sempre 
a ùltima hipôtese". 
O contrario de Sampaio que, segun- 
do o social-democrata, "esta ligado à 
mâquina socialista". "O Coverno sô 

estâ vivo porque o présidente nâo 
decide, porque nâo governa, porque 
nâo arbitra", concluiu. Afirmando 
que a campanha eleitoral comprovou 
isso mesmo, Marcelo Rebelo de 
Sousa afirmou que, caso Jorge 
Sampaio seja eleito para exercer um 
novo mandate presidencial, "tudo 
ficarâ na mesma". E, para exempli- 
ficar as suas palavras, recordou a 
reaeçâo do Chefe de Estado à 
ameaça de Ferreira de dissoluçâo do 
Parlamento, uma questâo que para 
Sampaio estâ fora de causa. "Mesmo 
no caso de uma crise grave", acres- 
centou o social-democrata. Antes, 
Marcelo havia apelado ao combate 
da abstençâo no dia 14 de Janeiro. A 
este respeito, declarou que votar, 
mais do que um dever democrâtico, 
représenta combater a resignaçâo, 
représenta um voto de indignaçâo e 
um sinal de preparaçâo para o 
futuro. 

Regiào da Guarda altamente radioactiva 
Mediçôes em minas de 
urânio abaxidonadas, no 
distrito corn maior 
incidência de cancro do 
estômago do pais, 
mostram niveis 
alarmantes 

O distrito da Cuarda possui a maior 
mancha de urânio em Portugal, e hâ 
testes, promovidos pela associaçâo 
ambientalista Quercus, a provar que 
os indices de radioactividade sâo ele- 

vados. E se, nos Balcâs, os casos de 
cancro estâo a preocupar os militares, 
as estatisticas revelam maior incidên- 
cia de cancro de estômago na Cuarda 
do que em qualquer outra regiâo do 
Pals. 
O responsâvel pelo nùcleo da 
Quercus da Cuarda mediu os indices 
de radioactividade da Mina da 
Cranja, freguesia do Jarmelo. 
Os resultados foram assustadores: a 
agulha do contador Ceiger encostou 
varias vezes ao vermelho, o nivel mâx- 
imo. É certo, que estes valores foram 
verificados nos montes de escombros. 
Todavia, os efeitos propagam-se. 

segundo explicou Agostinho Ferreira. 
"No Verâo, é hâbito as crianças virem 
para a cratera desta mina tomar 
banho. Mas hâ também os pastores, 
que passeiam por este local corn os 
seus rebanhos; os caçadores, que vêm 
para aqui caçar; e as âguas vâo para as 
culturas", assegurou. 
De acordo corn aquele membre da 
Quercus, "pelo facto de as minas 
terem sido abandonadas sem serem 
devidamente encerradas, vedadas, e 
sem tratamento adequado, cons- 
tituem perigo". E o perigo passa, asse- 
gura aquele ambientalista, "pela cont- 
aminaçâo dos lençôis freâticos, conta- 

minaçâo das cadeias alimentares 
(rega de cultives) e pastoricia". 
A estes, acrescentou outre risco, 
como a "utilizaçâo das areias oriun- 
das da mina para construçâo de 
casas". Por isso, alerta: "Nâo podemos . 
fechar os olhos às minas, como tam- 
bém nâo podemos ignorar o cancro 
do estômago. 
Têm que ser feitos os exames 
necessaries pelos verdadeiros espe- 
cialistas da matéria", disse, aconse- 
Ihando anâlises "sérias" à qualidade 
da âgua das torneiras, dos chafarizes, 
e que também ai sejam medidos os 
niveis de urânio. 

riRRIfllIO CflCO: 

Cenârio de contaminaçâo no Kosovo é faiso 
A alegada "contaminaçâo generaliza- 
da" do Kosovo corn urânio empobre- 
cido nâo passa de um "cenârio false", 
considerou na quarta-feira o ministre 
da jCiência e Tecnologia, Mariano 
Cago, regressado de uma visita às 
forças portuguesas no territôrio para 
acompanhar a crise em torno da ale- 
gada contaminaçâo de militares corn 
urânio empobrecido. 
O ministre falava em conferêneia de 
imprensa, no final de uma reuniâo 

entre o primeiro-ministro e os min- 
istres da Defesa, da Administraçâo 
Interna e da Ciência e Tecnologia, 
que regressaram também Kosovo. Na 
visita participou também o Chefe do 
Estado-Maior General das Forças 
Armadas, general Alvarenga. 
Todos os resultados das mediçôes, 
efectuadas em 52 locals diferentes do 
Kosovo onde estâo ou estiveram 
tropas portuguesas "foram negatives" 
à excepçâo de um, revelou o ministre. 

O ùnico local que registou um nivel 
de radiaçâo acima do nivel ambiente 
foi no interior de um buraco provoca- 
do por uma muniçâo corn urânio 
empobrecido. 
O ministre da Ciência e Tecnologia 
adiantou que foram recolhidas em 50 
locals diferentes amostras de alimen- 
tes recolhidos nos mercados locals, 
poeiras atmosféricas, âgua dos rios e 
da torneira, as quais estâo jâ no labo- 
ratôrio do Institute de Tecnologia 

Nuclear. 
Serào feitas anâlises de toxicidade e 
radioactividade às amostras recolhi- 
das para detectar rastos de urânio 
empobrecido usado nas muniçôes 
corn que a NATO bombardeou os 
Balcâs na segunda metade dos anos 
90. "Posso garantir o que medimos" 
no terreno, salientou Mariano Gage, 
adiantando que os resultados foram 
negatives em matéria de radioactivi- 
dade. 

Brandes manifestaçôes previstas para a tamada de passe de Bash 
Nova lorque - As manifestaçôes de 
proteste previstas para a tomada de 
posse do présidente eleito dos Estados 
Unidos, George W. Bush, a 20 de 
Janeiro, serâo "as mais importantes" 
desde 1973, quando Richard Nixon 
iniciou o seu segundo mandate. A 
afirmaçào foi feita em Nova lorque 
pelos organizadores. O Centro de 
Aeçào internacional, que participa na 
organizaçâo dos protestes, indicou 
que a policia lhe tinha "finalmente 

dado" a autorizaçâo para a manifes- 
taçâo, autorizaçâo esta pedida desde 
hâ très meses. "Foi realmente 
necessârio que nos batêssemos e que 
exercêssemos pressées legais para 
obtermos esta autorizaçâo. Mas agora 
temo-la, e vamos deslocar-nos no dia 
20 de Janeiro a Washington para a 
praça da Liberdade", situada a meio 
caminho entre a Casa Branca e o 
Congresso, afirmou Sarah Sloan, 
uma das responsâveis do Centro. 

Cerca de 450 organizaçôes e figuras 
emblemâticas apelaram à manifes- 
taçào em Washington contra George 
W. Bush, acrescentou, afirmando que 
"milhares e milhares de pessoas" 
preparam-se para ir (a Washington) 
de autocarro, comboio e automôvel... 
de todo o pais". 
Na tomada de posse de Richard 
Nixon em 1973, cerca de 100.000 pes- 
soas participaram nos protestos, 
exigindo principalmente o fim da 

guerra no Vietname, recordou. 
"Muitos dos manifestantes que irâo a 
Washington sâo militantes anti-globa- 
lizaçâo" que participaram no ano pas- 
sado em Seattle nos protestos contra a 
OMC (Organizaçâo Mundial do 
Comércio) e na primavera em 
Washington contra o FMI (Fundo 
Monetârio Internacional). "Mas 
haverâ milhares de pessoas que nunca 
participaram numa manifestaçâo", 
afirmou ainda Sloan. 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

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

O milénio começou bem para os clientes e amigos de 
Joe da Costa e Addison on Bay. 
Os compradores dos Montana'2001 -curiosamente, os 
mesmos gostos-, Artur Barbosa e Deolinda Sereeira, 
ambos residentes em Mississauga, foram os vencedores 
das viagens e estadias em Varadero-Cuba, integrados 
no "Winterfest-2001" da 
CIRV/Happy Travellers. 
Parabéns aos 
simpàticos amigos 

Artur Barbosa e 
Deolinda Sereeira. 

832 Bay Street em Terento (a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 

a 
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“GANTIGAS AOS REIS” 
PEU CASA DOS POVEIROS 

Os elementos do grupo de "Cantares 
aos Reis" da Casa dos Poveiros de 
Toronto, integrados por outros dos 
"Searas de Portugal", estiveram a can- 
tar na CIRV-fm, como é jâ tradi- 
cional. Foi, mais uma vez, um 

momento para ir ao baù das recor- 
daçôes, vasculhar bem no fundo, ou- 
tros momentos passados em seme- 
Ihantes situaçôes e em outros locais... 
Locais mais familiares, mais queri- 
dos, relacionados corn a infância mais 

ou menos distante. 
Além de cantar na CIRV-fm, o 
grupo ainda animou os frequen- 
tadores das Padarias Caldense, 
dos ouvintes da Radio Asas do 
Atlântico e aos sôcios e amigos 
présentes na sede-social da Casa 
dos Poveiros, em Toronto. 
Um abraço é um agradecimento 
sincero da CIRV-fm ao 
Laurentino, Esteves e todos os 
seus companheiros. 

Até p'rô ano! 

Pina Moura efectua visita 
de trabaiiio à Madeira 
O ministro das Finanças, Pina Moura, 
efectuou esta quarta-feira uma visita 
de trabalho à Regiâo Autônoma da 
Madeira, incluida num conjunto de 
deslocaçôes que o governante efectua 
pelas direcçôes distritais das Finanças 
e Alfândegas. Os aspectos relaciona- 
dos corn a reforma fiscal serâo abor- 
dados nos encontros que o ministro 
manterâ na regiâo. Na reuniâo que vai 
manter corn o présidente do governo 
madeirense, Alberto Joâo Jardim, 

deverâo ser discutidos problemas re- 
lativos à lei das finanças regionais, 
regionalizaçâo de alguns serviços na 
dependência daquele Ministério e à 
situaçâo de atraso na transferência de 
algumas verbas do Estado para a 
Madeira. Entre estes encontram-se os 
cerca de cinco milhôes de contos cor- 
respondentes aos custos da electrici- 
dade e o meio milhâo afecto à insta- 
laçâo do novo centro logistico de com- 
bustiveis. 

Vice-presidente da Câmara de 
Ponta Delgada deixa autarquia 
o vice-presidente da Câmara de 
Ponta Delgada, Antonio José Ferreira 
(PSD), deixou de exercer funçôes na 
maior autarquia açoriana invocando 
"motivos pessoais". Vereador social- 
democrata desde 1993 no Executivo 
liderado por Manuel Arruda, 
Antonio José Ferreira era représen- 
tante da autarquia nos ôrgâos sociais 

da Associaçâo de Municipios dos 
Açores (AMRAA) e da Associaçâo 
Regional Para o Desenvolvimento 
(ARDE). Assumiu, ainda, a presidên- 
cia da Câmara quando Manuel 
Arruda suspendeu o mandato para 
concorrer, enquanto lider do 
PSD/Açores, às eleiçôes regionais de 
Outubro. 
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Manuel Subtil entra em grave 
de fame e “acampa” na RTP 
(Lisboa) - Manuel Subtil, o individuo 
que na semana passada se barricou na 
RTF, entrou em grève de fome e vai 
deslocar-se para as instalaçôes da tele- 
visâo pùblica, onde ira "acampar". 
"Estou farto de perseguiçôes" e da 
"campanha contra mim e contra a 
minha familia" levada a cabo pela 
RTP, disse Manuel Subtil à Agência 
Lusa. Acusando a RTP, corn quem 
mantém um diferendo hâ uma déca- 
da, de estar a fazer uma campanha 
difamatôria e de o perseguir e à 
familia. Manuel Subtil disse vai ficar 
em greve de fome, dentro duma car- 
rinha, em frente às instalaçôes da 
RTP, na avenida 05 de Outubro. 
Foi nessas mesmas instalaçôes que 
quinta-feira da semana passada se 

barricou mais de oito horas corn duas 
mulheres e duas crianças, afirmando 
que carregava explosives. O caso que 
opôe Manuel Subtil à RTP esta em 
Tribunal, tendd'a televisâo sido con- 
denada em primeira instância mas 
recorrido. Subtil disse à Agência Lusa 
que desde o dia .em que se barricou 
nâo teve mais qualquer contacte corn 
a televisâo, corn vista a um eventual 
acordo. 
Manuel Subtil barricou-se na passada 
quinta-feira na sede da RTP, em 
Lisboa, tendo-se entregue às autori- 
dades policiais oito horas depois de 
ter forçado a entrada no edificio 
empunhando uma arma e ameaçando 
suicidar-se e fazer explodir uma 
bomba. Acompanhado pela actual 
companheira, pela ex-mulher e por 
duas filhas menores. Manuel Subtil, 
ex-emigrante e empresârio em Paris, 
entrou no edificio da 5 de Outubro 
cerca das 07:30, depois de apontar 
uma arma à cabeça de um dos segu- 
ranças, e barricou-se numa das casas 
de banho do piso térreo da sede da 
RTP. Manuel Subtil, 47 anos, que 
anunciou estar na posse de "duas 
armas, de uma bomba e de uma gar- 
rafa corn gasolina", ameaçou suicidar- 
se e fazer explodir o alegado engenho, 
se até às 16h00 nâo fossem cumpridas 
exigências suas relacionadas corn um 
conflito judicial que o opôe à RTP 
desde 1993, por causa de uma 
reportagem em Paris difundida pela 
televisâo pùblica hâ 10 anos. Subtil e 
a mulher eram proprietârios de uma 

empresa de apoio a émigrantes em 
Paris, de nome "A Luz Portuguesa", 
que foi encerrada depois de uma 
reportagem divulgada pela televisâo 
pùblica em Junho de 1990, no bloco 
noticioso "24 horas". Na sequência da 
reportagem e do encerramento da 
empresa, a sua mulher. Maria Odete 
Subtil, avançou corn um processo 
civel contra a RTP em Outubro de 
1993 e a decisâo, que lhe foi favorâvel 
em primeira instância, foi proferida 
em Janeiro de 2000. Avançaram tam- 
bém corn uma queixa-crime contra a 
RTP, mas esta acabaria por ser 
arquivada. 
A RTP interpôs recurso da decisâo de 
primeira instância junto da Relaçâo 
de Lisboa, em Março daquele ano. A 

apreciaçâo desse recurso estâ agenda- 
da para o proximo dia 01 de 
Fevereiro. Durante o periodo em que 
esteve barricade, em declaraçôes 
pùblicas, via telefone, e em conversas 
corn as autoridades. Manuel Subtil 
ameaçou vârias vezes suicidar-se, rev- 
elando sempre grande nervosismo, 
mas os responsâveis da PSP no local 
assumiram sempre que as negoci- 
açôes "estavam a correr bem". O 
advogado de Subtil, Costa Carvalho, 
que se encontrava na Figueira da Foz, 
foi chamado a Lisboa pelas autori- 
dades para ajudar nas tentativas de 
dissuasâo do seu cliente. Cerca das 
13:00, o ex-emigrante e empresârio 
em Paris deixou sair as filhas, de 6 e 
15 anos, invocando que as mesmas 
"estavam corn fome", e anunciou que 
libertaria a actual e anterior compan- 
heiras, às 15:30, para, meia hora 
depois, fazer explodir a bomba que 
alegadamente tinha em sua posse. 
Manuel Subtil exigia, designada- 
mente, uma indemnizaçâo provisôria 
de 100 mil contos (até à fixaçâo pelos 
tribunals das compensaçôes definiti- 
vas pelos prejuizos que alegadamente 
sofreu), o direito de resposta à 
reportagem da RTP de hâ 10 anos, a 
garantia de meios de subsistência até 
à conclusâo do processo na Relaçâo e 
a demissào do ministro dajustiça. O 
ex-emigrante foi entretanto informa- 
do pela Agência Lusa, em contacte 
telefônico, de que o desfecho do con- 
flito que o apôe à RTP poderâ ser 
conhecido jâ a 01 de Fevereiro (data 

agendada para o julgamento do 
recurso da RTP na Relaçâo), noticia 
que o surpreendeu e a que reagiu corn 
satisfaçâo. Os mediadores da PSP, 
apoiados pelo advogado Costa 
Carvalho, prosseguiram o diâlogo e 
as negociaçôes corn Manuel Subtil, 
que acabaria por se entregar pouco 
antes das 16:00. Poucos minutes 
depois. Subtil abandonou as insta- 
laçôes da RTP, pela porta principal, 
por entre aplausos de populares que 
se haviam concentrado no local, 
seguindo num carro da PSP para a 
Policiajudiciâria. O acto desesperado 
de Subtil surpreendeu os seus vizi- 
nhos e conhecidos de Cernache, local- 
idade perte de Coimbra onde reside, 
para os quais o comportamento 
recente do ex-emigrante em nada 
fazia prever tal atitude. No entante. 
Manuel Subtil é uma figura conheci- 
da das forças de segurança, bem 
como da RTP, uma vez que jâ reali- 
zou outras acçôes, nomeadamente 

uma greve de fome à porta da tele- 
visâo pùblica, para chamar a atençào 
para o seu conflito corn a estaçào da 5 
de Outubro. Além disse. Subtil jâ 
uma vez havia ameaçado suicidar-se 
numa casa de banho das instalaçôes 
da Alfândega de Lisboa, em 1984, de 
acordo corn o ex-jornalista Alfredo 
Faustino, do Comércio do Porto, que 
entâo o entrevistou. O acto de 
Manuel Subtil levou à evacuaçâo da 
sede da RTP, que assegurou a emis- 
sâo corn recurso à sua delegaçâo do 
Porto, e provocou um verdadeiro pan- 
demônio na zona, corn acumulaçâo 
de populares e jornalistas e corn a 
interdiçâo do trânsito automôvel em 
parte da avenida 5 de Outubro e em 
acessos à mesma. Dois carres do regi- 
mento de Sapadores Bombeiros de 
Lisboa, uma viatura de reanimaçâo 
do INEM, ambulâneias e numerosos 
agentes da PSP permaneceram 
durante mais de oito horas junto às 
instalaçôes da RTP. 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRObüTOS NATURAIS E MEMCIMA HOMÉOPATICA 

Manjue uma eiitrevista corn o Naturi^ta Homeopata 
Antonio Medeiros, jd com niuitos anos de experiêcia, 
ijue o poderd ({ judar na solnçdo dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Sampaio nâo deslinde 
em Areas de Valdevez 
Tal como hâ cinco anos, o Largo da 
Lapa e as suas ruas de acesso enche- 
ram-se, na quarta-feira, para receber 
Jorge Sampaio. O candidato apoiado 
pelos socialistas lembrou o mar de 
gente de 1996. No local onde Sampaio 
voltou a apelar ao voto, um enorme 
cartaz podia ver-se na praça: "Seja 
solidario com as gentes da Valeta. 
Nâo vote". 
Com a praça completamente cheia, 
Jorge Sampaio quis prestar uma ho- 
menagem aos que tâo bem o receber- 
am hâ cinco anos atras. No passado, 
tal como no presente, a palavra de 
ordem foi a solidariedade, neste caso 
com as populaçôes afectadas pelas 

inundaçôes dos ültimos dias. 
Entretanto, no largo onde se encon- 
travam muitas bandeiras do candida- 
to, uma especial chamou a atençâo de 
Sampaio: a bandeira nacional, "o sim- 
bolo que esta naçâo foi, é e continuarâ 
a ser". Um simbolo que sô tem sentido 
"porque abarca o conjunto dos por- 
tugueses." Sampaio voltou a apelar ao 
voto nas eleiçôes do proximo dia 14 
porque "nâo se ganham eleiçôes corn 
sondagens mas corn votos. No entan- 
to, a contrariar o apelo de Sampaio, 
um cartaz de solidariedade "corn as 
gentes da Valeta" apelava para os 
cidadâos de Arcos de Valdevez nâo se 
deslocarem às urnas. 

Europa pode crescer 
mais se o preço do 
petrôleo estagnar 
A Uniâo Europeia (UE) poderâ 
cresCer em 2001 acima do pre- 
visto se o preço do petrôleo nâo 
subir mais, anunciou na quarta- 
feira a Comissâo Europeia (CE). 

As afirmaçôes de quarta-feira 
têm como base a mudança con- 
juntural verificada desde à ulti- 
ma projecçâo do Bruxelas para 
o crescimento econômico em 
2001 na UE, que datava de 
Novembro e tinha como base 

um preço médio do petrôleo a 
30 dôlares por barril. Segundo 
essa projecçâo, a UE iria apenas 
crescer 3,2% em 2001, valor 
abaixo dos 3,5% inicialmente 
previstos. 
Esta projecçâo deverâ agora ser 
revista, garante a CE, devido à 
recente descida de 23% do preço 
do brent para 24,54 dôlares por 
barril desde Novembro, bem 
como ao aumento do consumo 
nos paises-membros da UE. 

Dear Friends, Now that the Holiday 
season is over, 1 think its important to 
reflect on the wonderful times we've 
just experienced especially within the 
Portuguese Community. I'm still in 
the midst of making countless number 
of visits to friends and family and am 
loving every minute of it. The holiday 
season provides us with extra incen- 
tive to go out and be with family and 
friends. 
This is so important, for anything that 
we wish to see to continue takes effort. 
Families and friends grow closer together when 
they spend time with each other, simple right. 
Here is my point that the opposite is true as well, 
families and friends that don't spend time toge- 
ther grow farther a part. Yes, family is always 
family no matter what, but these relationships 
need to be nurtured. Love is something that 
develops and grows with time and yes love is 
what 'makes for fulfilling relationships with 
friends and families. Just think of the difference 
between family members that you regularly com- 

Steve de Quintal 

municate with and those who don't 
even if the only factor for that is geo- 
graphical distance. 1 mean 1 have fami- 
ly in Portugal who are great but 1 really 
can't say we are close and really it is 
because 1 don't see them all the time. I 
mean really those that are in my lives 
all the time are the ones that I share my 
experiences with and I hear and care 
about events in their lives. I mean 
everything, like what they are interest- 

  ed in, what they want to do, what is 
bothering them, what it important to 

them, etc., the things of close relationships. It is 
different from those relatives in a far away place 
where I only get life changing news about like 
weddings, births, sickness and others of that 
nature. 
Tell me what you think are you not closer to 
fami-ly that lives within walking distance even in 
comparison to those who say are an hour drive 
away. So now that the holiday season is over let 
us not forget till next year all those we call com- 
prades or familia. For they are in our lives and 

should not be taken for granted. I would stron- 
gly recommend planning events with them. I 
know once and a while we'll do event as a group 
especially celebrating birthdays. Push the bor- 
ders on these events. 
For my mom's 51st Birthday we took her bowl- 
ing, she had never done this in her life and pos- 
sibly may never again. But boy did she and my 
entire family including aunts, uncles and cousins 
have fun that night. 
Our lives are filled with so many distractions, so 
many things that way us down. Let us not forget 
the fountain of strength that our families can be 
to us all year long. Let us also not forget the foun- 
tain of strength that we can be to our families all 
year long. 

Thank You, 
Steve De Quintal 

As always your comments and ideas are appreci- 
ated so please let me know what you think by 
contacting me at 530-9967 or email me at 
sdequitnal@oise.utoronto.ca 
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SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

n Casacos de 3/4 
a Casacos de pele compridos e de 3/4 
D Sobretudos e casacos de 3/4 
a Casacos, saias, caiças, coletes e bombers 
o Casacos por medida e directamente das prateleiras 
a Tamanhos normal e grande 

►Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

.0' s''. PELE DE OVELHA 
Fabricado com o melhor cabedal italiano em instalaçâo prôpria 

Ladies’ Fashions 
UMA NOVA C0LECÇÀ0 DE.. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAçÀo COM OS MELHORES MATERIAIS!!! 

Vestidos - Modèles para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Classicos 
IMITAÇAO DE PELE - Luxuoso e confortàvel 

L.37O3.X0rn 11*3. - casacos compridos e de 3/4 

ImUaçâo de seda c micro fibras 
Casacos de Outono e Inverno compridos e de 3/4 

DesGontos até 
o màximo em 

classe e 

sam GST ou toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Absrto de 

Si’ a S* Fatra 
das 10 am • S pm 

a Sâb. » Oom. 
9:30 am * T pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Mel lastman desagradade 
corn amalgamento 
“E um desastre”, disse o Mayor, acrescentando que foi a sua vontade 
que fez corn que o piano funcionasse até agora. 

Toronto - O Mayor Mel Lastman 
voltou as costas, esta semana, ao 
amalgamento que fez nascer a 
maior cidade do Canada em 
1997. 
"Nâo existem dois critérios acer- 
ca disso. O amalgamento em 
Toronto resultou num desastre. 
Muitissimo obrigado.” Palavras 
do Mayor Lastman no final da 
sua conferência de imprensa, esta 
semana. 
Logo apôs as declaraçôes do 
Mayor de Toronto, o seu porta- 
voz Jim Warren tratou de des- 
dramatizar a situaçâo e mini- 
mizar o impacto das suas palavras, explicando que, 
“o que ele quis dizer é que se trata dum desastre, 
quanto ao que agora a provincia nos esta a fazer.” 
Segundo um responsâvel municipal que pediu o 
anonimato, o facto do Mayor nâo ter sido bem 
explicito nas suas convicçôes, indica que ele se deve 
encontrar bastante nervoso. 
O Mayor Lastman, segundo outras fontes fidedig- 
nas, atravessa um periodo grave, começando pelo 
orçamento municipal, passando pelo seu enfraque- 
cimento motivado pela partida de Rod Phillips, o 
seu ex-chefe de gabinete que mantinha estreitos 
laços corn o Queen's Park. 
Embora a competência de Alan Slobodsky, na sub- 
stituiçâo de Phillips, nâo esteja em causa, este nâo 
pode prover Lastman corn a visâo que o seu ante- 
cessor tinha do Queen’s Park quanto a problemas 

relacionados corn a provincia do 
Ontario, visâo que poderia ter 
sido muito ütil ao Mayor nas 
passadas duas semanas. 
Entretanto Chris Stockwell, o 
Ministro do Trabalho do 
Ontario rejeitou as declaraçôes 
de Mel Lastman, quanto à dis- 
cussâo sobre quem tem a culpa 
do aumento do imposto predial, 
a provincia ou o municipio. 
A troca de insultos jâ entrou no 
segundo mês, uma altura em 
que, tanto o Ontario como a 
Câmara Municipal de Toronto, 
deveriam estar a ultimar os por- 

menores do seu esforço conjunto em conquistar a 
realizaçâo dos Jogos Olimpicos de 2008 em 
Toronto. Relembre-se que a candidatura oficial de 
cerca de 600 pâginas tem de ser entregue esta se- 
mana. 
Finalmente o governo da provincia parece ter-se 
cansado de Mel Lastman. Chris Stockwell disse que 
os représentantes da provincia nâo querem conti- 
nuar as conversaçôes corn o Mayor, por nâo 
poderem confiar na exactidâo das declaraçôes de 
Lastman, depois de terem lugar reuniôes privadas. 
O Ministro do Trabalho acrescentou que o facto do 
Mayor Lastman ter declarado que o amalgamento 
foi um desastre financeiro, pôe em perigo a sua 
credibilidade. Stockwell foi mais longe, dizendo 
ainda que “detesto ter de o dizer, mas nâo se pode 
confiar no Mayor Lastman”. 

Bomba 
anesanal 
explode junto 
a residência 
do polfcia 
basco 
Uma bomba de fabrico artesanal explodiu 
sem fazer vitimas na noite de sâbado em 
Vitôria, no Pais Basco espanhol, perto da 
residência de um policia. O engenho explosi- 
ve, composte por uma botija de gâs e um 
foguete destinado a fogo-de-artificio, provo- 
cou apenas danos materiais, mas uma pessoa 
foi hospitalizada devido a uma crise de ner- 
ves. 
O policia, jâ na reforma, é pai de Eduardo 
Borro, membre das Juntas Gerais de Alava 
(Pais Basco) pelos socialistas do PSOE. 
Segundo o présidente da Câmara de Vitôria, 
Alfonso Alonso, nâo é a primeira vez que 
ocorre um acontecimento deste tipo na zona. 
"Hâ pouco, visaram corn um engenho explo- 
sive um policia nacional numa rua prôxima", 
disse, sem outres pormenores. 

t)(umfi0aA WkohicJk 
Doniingos Meat Packers Ltd. 

o ünico matadouro português 
de suinos no Canada. ! 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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ILLLL l^aLlUV 
0 “Mr. 16 milhOe^ 

O canadianojim 
Carrey conquistou 
mais um recorder E 
agora o "Mr. 16 mil- 
hoes de contos" 
porque, com o contra- 
to firmado para o 
filme "Grinch" , essa 
soma foi atingida... 
Jim Carrey garantiu 5 
milhôes de contos 
antes de iniciar as fil- 
magens e mais 17% nos 
lucros do filme. Uma 
proeza graças à graça 
do actor e ao gracioso 
contrato estabelecido. 
Assim, vale a pena 

fazer caretas e outras coisas 
mais...! E, segundo um direc- 
tor de estüdio, Jim Carrey 
quer ser o grevista mais caro 
da historia do cinema. E que 
Jim Carrey jâ avisou que vai 
entrar em greve no proximo 
Verao, anuindo ao movimen- 
to dos sens colegas que 
reivindicam melhores orde- 
nados para actores e para 
guionistas. Ora, toma! 

Tem por titulo genérico de "Dâ-l^^tlï£Éé"^ 
CD de Jorge Palma. É um trabal^j^^trao: 
do autor, compositor e intérpret 
"Pôe-me o braço no ombro/ Eu pl^^ô de 
alguém/Dou-me corn toda a gent^^nÂo me dou 
a ninguém.", quadra com que Joi 
inicia a cantiga "Frâgil..." e que define o poeta ’ 
e o cantor. 
Jorge Palma é um caso raro de sensibilidade 
artistica no nosso pais. No tema |£ternamente 
Tu", canta: "O tempo nâo sabe nada, o tempo 
nâo tem razâo/O tempo nunca existiu, o 
tempo é nossa invençâo/Se abandonarmos as 
horas nâo nos setimos s6s/Meu amoJ;,--0 
tempo somos nôsl". Para quê mai^ÿàlat 
para définir o valor deste ûltimo Jrabd^ 
de Jorge Palma? 
Adquiram-no e escutem-no, a sôs 
tempo... 

Atlindo Andrade 
voila corn "Baila Amor 

o jovem Arlindo Andrade, autor e intérprete 
luso-americano, gravou um novo trabalho para 
a sua editora, intitulado "Baila Amor". 
Temas simples, populares e bem à nossa 
maneira, estâo inseridos neste trabalho onde, 
para além do jâ mencionado "Baila Amor", 
destacam-se as cantigas "Querida Mae", 
"Saudades de Sâo Miguel", "Madeira Lindo 
jardim" e "Amor da minha vida", todas da auto- 
ria do prôprio Arlindo Andrade. 
Este trabalho gravado no Estüdio Goldtracks, 
em East Providéncè, esta em distribuiçâo na 
USA e Canada, pela Henda Records and 
Video. 

O romântico NILTON CÉSAR 
no Canada No Sâo Valentim-2001, nâo perça a oportunidade 

de ver e rever o romântico dos românticos, 
 NILTON CÉSAR!  

Nilton César vai actuar no salâo do OASIS C. Centre, em 
Mississauga, sàbado, dia 10 de Fevereiro, Oia dos Namorados. 

As portas abrem às 19h00 e o jantar sera servido pelas 19h30. 
Adultes: $38. dôlares 

, t ~ Criancas: $30. dôlares Informacoes e réservas: 
I ou 4i &937-1 

va. 
Nilton César, actuarà também no CLUSE PORTUGUÊS 

OE LONDON, domingo, dia 11 de Fevereiro. 

A sala do Clube 
Português de 
London abrirà 
as portas 
às 14h00. 

Bilhetes à venda na Acadia Travel, 
Ocean Food e R S J Travel, casas 

situadas na Hamilton Road, em London. 
Adultes: $20. dôlares 

Criancas: $10. dôlares 

Informacoes e réservas: 
(31@| 493^330 ma (@I39| m'l-7777 



O MILéNIO 

 [7 
ARTES E ARTISTAS 

Quinta-feira, 11 Janeiro, 2001 

“Grito llhéu” na voz de 
JZuLs yKendûnça 

mencionâmos, dojoâo Luis 
Mendonça. 
Joâo Luis Mendonça começou a 
cantar pelos 8 anos de idade, o 
fado, foi vocalista de vârios con- 
juntos e um dos membros fun- 
dadores do "Trio Adântico". Com 
O Trio actuou varias vezes no con- 
tinente português e gravou uma 
K7. 
Joâo Luis Mendonça é também 
realizador/produtor e apresenta- 
dor de Programas Radiofônicos e, 
como autor/compositor, par- 
ticipou em Festivals Infantis, 

tendo conquistado o 
primeiro lugar no 
Festival da Cançâo do 
Faial em 1999. 
Em 1997, Joâo Luis 
Mendonça iniciou a pro- 
moçâo do espectâculo 
"Madeira em Festa", que 
prossegue corn grande 
sucesso. 
Este "Grito llhéu", corn 
10 cançôes, um grito 
d'alma do prôprio Joâo 
Luis Mendonça, é um 
trabalho que gosta- 
riamos de ver em dis- 
tribuiçâo pela 
diaspora. 

Joâo Luis Mendonça, natural da 
Ilha da Madeira, onde vive e tra- 
balha, concretizou o seu mais 
antigo sonho. Apôs uma carreira 
"sem altos nem baixos", nas canti- 
gas, finalmente gravou o seu 
primeiro CD, corn um naipe de 
cançôes agradâveis de escutar, 
parte delas da sua autoria. Este 
"Grito llhéu", tem composiçôes de 
Antonio M. Castro, Fâtima Pitta 
Dionisio, Ricardo Aveiro, 
Henrique Vieira, Ricardo Miguel 
Alves, Lara Nôbrega, Ana 
Barbosa, Xico Martins e, como jâ 

Joâo Quintino é um 
jovem artista 

madeirenses, natural 
do Funchal e resi- 

dente no Conselho de 
Câmara de Lobos. 

Gravou em 1994 uma 
cassete intitulada "Fui à 
Venezuela" e, depois, 
très CD's: "Pais, um 
amor eterno", em 1997; 
"Vamos namorar", em 
1998 e, este ùltimo, 
"Venezuela do meu 
coraçâo", no findo ano 
de 2000. 
Joâo Quintino, jâ actuou 
na França, Africa do Sul 
e Venezuela, onde tem 
muitos admiradores. 
As sua fans podem contactâ-lo pelo 
E-mail: 
joaoquintino@portugalmail.pt 
O tema "Venezuela do meu coraçâo", 
da autoria de Nuno Soares e 
Gonçalo José -tal como a maioria dos 
temas-, versa a recente catâstrofe na- 
tural na Venezuela e a certeza de que 
"depois da tempestade a bonança". 

A cançâo de Nuno Soares e Gonçalo 
José, "Pais um amor eterno", que lhe 
deu um "Disco de Prata", também 
esta incluido neste trabalho, tal 
como "Meu querido pai (amigo)", dos 
mesmos autores. 

Joâo Quintino canta o amor, a 
amizade e a familia. 
Um artista talhado à medida das fes- 
tas populares portuguesas. 

ni) 
; 

Informaçoes e réservas: 
(SSil Sil-7777 OU rai 

Pela primeiro vez os irmâos 

Nelson e Sérgio "05 ANJOS", 

deslocam-se ao Canada para um ünico concerto 

Os ANJOS vdo octuor, em exclusive, 

no OASIS C. Centre, em Mississauga, 

domingo, dia 18 de Fevereiro. 

O almoço sera servido pelas 13H30, 

seguindo-se o espectdculo. 

Bilhetes, preço ünico: $42. dolares. 



18 
ClÊNCIAS 

Quinta-feira, 11 Janeiro, 2001 
O MILéNIO 

Mamute esconde segredos 
Cîentistas ainda nâo sabem se o mamute 'Jarkov", encontrado na Russia, 

é uma grande descoberta que permitîrà fazer estudos genéticos ûnicos 

O mamute Jarkov, desenterrado por 
uma expediçâo franco-russa em 1999 
na Sibéria e transportado num bloco 
de solo gelado para a vila de 
Khatanga, esta a deixar descobrir os 
seus segredos aos sâbios, mas "muito 
lentamente", revelou esta semana à 
AFP O coordenador desta missâo. 
"Até hoje, uma camada de cerca de 
quinze centimetros foi retirada deste 
bloco corn perto de 23 toneladas de 
permafrost e grandes quantidades de 
pêlos de mamute foram encontradas 
em toda a superficie", disse, por seu 
lado, no regresso da Russia, Bernard 
Buigues, O chefe da expediçâo 
"Mammuthus", da associaçâo Cercles 
Polaires Expéditions. A équipa de tra- 

balho sô agora "chegou" ao corpo do 
seu "animal", que foi encontrado con- 
servado num enorme "congelador" 
natural numa falésia do Khatanga 
(Grande Norte russo). 
"Estamos ainda muito longe de toda e 
qualquer conclusâo definitiva", disse 
O cientista, reagindo a certas infor- 
maçôes, difundidas em Moscovo, 
segundo as quais as anâlises de 
Jarkov, apresentado como extrema- 
mente promissor para a ciência, tin- 
ham tido resultados decepcionantes. 
Jarkov, que deve o seu nome aos 
descobridores locais, é um paqui- 
derme pré-histôrico, morto hâ 20 000 
anos. Nâo é o primeiro mamute 
encontrado no Grande Norte russo. 

mas é o ünico a ser recuperado 
sem ter havido rotura na cadeia 
de frio, o que evitou a decom- 
posiçâo da carcaça, permitindo 
assim a recolha e estudo de célu- 
las preservadas para fins genéti- 
cos. 
O corte da sua mortalha de terra 
gelada, cujos bordos foram 
determinados para o efeito a par- 
tir de indicaçôes fornecidas por 
um radar especial que detectou mas- 
sas importantes, deixa a esperança de 
se vir a encontrar um mamute intei- 
rinho no seu interior, mesmo que os 
mais cépticos digam que os sinais 
recolhidos via râdio podem resultar 
somente das diferenças de densidade 

das diversas camadas do solo. 
Analisada de uma forma svave e 
paciente, o facto é que a dura camada 
de solo nâo vai revelando corn facili- 
dade os seus segredos. "Deixemos os 
cientistas trabalhar", pede Bernard 
Buigues. 

“BUG” DO MIllNIO DB GlTIMAS DENTADAS 
Um ano depuis do caos previsto, o 
famoso "Bug" do Milénio (Y2K) 
apareceu e "mordeu" os sistemas 
informâticos de algumas empresas 
em diverses paises. Bern que Arthur 
C. Clarke avisou que o Milénio sô 
começou em 20001. Um banco 
sueco, a cadeia mundial de lojas de 
conveniência 7-Eleven, comboios na 
Noruega e jurados convocados no 
Estado norte-americano do Oregon 
foram afectados por problemas infor- 
mâticos relacionados corn a data. 
Em Janeiro de 2000 esperava-se o 
caos no Mundo porque se temia que 
os computadores falhassem por 
usarem apenas dois digitos para re- 
gistar datas. 

O "00" de 2000 séria traduzido por 
1900, corn obvias consequências no 
reconhecimento do dia da semana, 
por exemple. 
O medo deu muito dinheiro a ga- 
nhar aos programadores informâti- 
cos, que correram contra o tempo 
alterando a formula de registo de 
datas nos computadores em todo o 
mundo. Aquilo que alguns progra- 
madores parece terem esquecido é 
que 2000 foi um ano bissexto. 
Significa isso que, para alguns com- 
putadores, 2001 chegou um dia mais 
cedo. E âs mâquinas que assim rea- 
giram deixaram de funcionar correc- 
tamente. 
Foi o que aconteceu na maioria das 

19.600 lojas da 7-Eleven espalhadas 
pelo Mundo. No dia 1 dejaneiro, as 
caixas registadoras deixaram de 
aceitar cartôes de crédite por nâo 
reconhecerem a validade dos mes- 
mos. A empresa tinha gasto o équiv- 
alente a quase dois milhôes de con- 
tes para prévenir o Y2K em 2000 e 
acabou por ser "mordida" em 2001. 
Um outre problema informâtico 
aconteceu nos sistemas on-line, tele- 
banking e caixas automâticos do 
banco sueco Nordbanken. 
Os referidos sistemas bloquearam 
cinco vezes entre 27 de Dezembro e 
3 de Janeiro, numa altura de forte 
consume e intensa procura de din- 
heiro vivo. No condado norte-ameri- 

cano de Multnomah, Oregon, cerca 
de 3 mil residentes receberam cartas 
de convocatôria para integrarem um 
juris ... em 1901. Um inquérito revel- 
ou que a anomalia foi causada por 
negligência humana na inserçâo de 
datas. 
Os trabalhadores do tribunal digi- 
taram apenas "01". Se tivessem usado 
os quatre digitos, a data séria proces- 
sada de forma correcta. Na semana 
passada, o sistema ferroviârio 
norueguês bloqueou por erro doas 
computadores de algumas com- 
posiçôes, que nâo identificaram o 
ultimo dia de 2000. A soluçâo encon- 
trada foi arcaica: atrasar os relôgios 
dos comboios um mês. 

ifoos de longe curse 
podem lever à morte 
por embolie 

Novas Tecnoligias: 
Promosoft e link apostam em 
produto de Internet banking 
A Promosoft, empresa de 
software de gestâo, e a Link, 
especialista em soluçôes de 
Internet, lançaram um novo 
produto que permite 
disponibilizar através da 
Rede serviços bancàrios 
traflicionais. 

O "eBanKa" é uma plataforma para 
produzir portais financeiros, que pos- 
sibilita desde simples consultas de sal- 
dos e requisiçâo de cheques até trans- 
ferências e transacçôes bancârias. A 
criaçâo, concepçâo e desenvolvimen- 
to do novo produto implicou um 
investimento de 20 mil contos e 
demorou apenas cinco meses, entre 
Julho e Novembre de 2000. "Temos 
dois clientes bancàrios assegurados e 
estamos em negociaçôes corn mais 

quatre interessados a quem vamos 
apresentar o produto", disse ao PUB- 
LICO.PT o administrador delegado 
da Promosoft, Joâo Brazâo. As poten- 
cialidades do "eBanka" vâo também 
ser adaptadas ao serviço WAP dos 
telemôveis e à televisâo interactiva, 
adiantou o responsâvel. O objective 
avançado pelo présidente da Link, 
Alves Marques, é "concretizar très 
instalaçôes em 2001 e mais 30 ao 
longo dos prôximos dois anos. 

Londres - Um estudo que sugere que 
os voos de longo curso podem levar 
ao aparecimento de coagules de 
sangue nas pernas dos passageiros, 
uma situaçâo que pode levar à morte. 
A denominada "trombose dos via- 
jantes" tem causado, pelo menos, uma 
morte por mês em passageiros de voo 
de longo curso. Mas os médicos 
crêem que este valor é apenas a ponta 
do "iceberg". Nos ültimos très anos, o 
departamento de acidentes e 
emergência situado proximo da sala 
de chegadas do aéroporté de 
Heathrow, teve de assistir 30 pas- 
sageiros que morreram por trombose 
profunda das veias, uma condiçâo li- 
gada a falta de espaço nos lugares. 
Um terço destes passageiros, corn 
idades compreendidas entre 28 e os 
70 anos, tinham voado da Australia 
para Heathrow (aéroporté de 
Londres), em lugares da classe 
econômica. O estudo foi realizado 
pelos cientistas do Hospital de 
Ashford, perto do aéroporté de 

Londres, que consideram que a falta 
de espaço para mover as pernas esta 
na origem de coagules nas pernas, 
que se podem deslocar à saida do voo 
seguindo para os pulmôes e causando 
embolia pulmonar. Sô os cases mais 
graves é que se manifestam logo nos 
aéroportés, uma vez que a maioria 
dos doentes que sofrem de "trombose 
profunda das veias" apresentam a sin- 
tomatologia dias depois, faltando aos 
hospitais o registo da viagem dos 
doentes. A British Airways anunciou 
esta semana que ia fornecer aos seus 
passageiros de longo curso panfletos 
corn todos os bilhetes, alertando para 
a situaçâo e indicando como a po- 
diam evitar. Um famoso jornalista 
britânico, W. F. Deeds, que tem 87 
anos e viaja milhares de quilômetros 
por ano, ofereceu-se como cobaia 
para auxiliar uma équipa de 
pesquisas médicas do Hospital de 
Stamford, também prôximo do aéro- 
porté britânico de Heathrow, sendo 
examinado apôs cada voo. 
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Stress impôe esforço 
excessive ae 
sistema imunalégica 
O sistema imunolôgico do 
corpo humano é um ver- 
dadeiro combatente - prote- 
gendo as pessoas contra 
doenças e impedindo que 
viroses e bactérias 
assumam o contrôle e 
arruinem nossa saùde. 

Mas um inimigo contra o quai o sis- 
tema imunolôgico nem sempre 
pode lutar é o stress. Estudos 
mostraram que o sistema 
imunolôgico trabalha enfraquecido 
quando esta sob o efeito do 
estresse, tornando o corpo mais 
vulnerâvel a resfriados, viroses e 
outras doenças. O efeito pode ser 
ainda maior em pacientes cujos sis- 
temas imunolôgicos jâ estâo com- 
prometidos, como as pessoas infec- 
tadas corn o HIV, o virus da Aids, 
que sâo de alto risco para doenças 
letais. Outro estudo mostrou que 
estresses graves ampliam em seis 
vezes a chance de sobreviventes de 
cancer de marna terem uma rein- 
cidência. Mas por que o que pen- 
sâmes e sentimos e o tipo de ambi- 
ente a que estâmes expostos influ- 
encia tanto nossa saùde? A psicôlo- 

ga Janice Kiecolt-Glaser disse que o 
fenômeno tem a ver corn o "equi- 
librio" que nosso sistema 
imunolôgico mantém no combate a 
doenças. O stress pode provocar a 
liberaçào do homônio chamado 
ACTH pela glândula pituitâria. 
Esse homônio acaba por estimular 
a glândula supra-renal a liberar 
outro hormônio, chamado corti- 
sona, que adere as células do sis- 
tema imunolôgico que estâo lutan- 
do contra doenças, dificultando seu 
trabalho. Mas o stress pode ter 
varias origens diferentes. Ficar 
preso em trânsito ruim é de fato 
frustrante. Mas os psicôlogos dizem 
que os viajantes sabem que, em 
algum momento, o engarrafamento 
vai acabar, o que ajuda o sistema 
imunolôgico, em certa medida, a se 
protéger do stress. O stress de 
longo-prazo, como os relacionados 
a processos de divôrcio ou à lem- 
brança de acontecimentos 
traumâticos, no entanto, podem 
debilitar muito a capacidade do 
corpo de enfrentar uma infecçâo. 
Manter esses pensamentos ou lem- 
branças vivas na mente, disse 
Kiecolt-Glaser, permite que o stress 
débilité o sistema imunolôgico de 
uma pessoa. 

Estudo revola que 
teclados de computadores 
e tomeiras sâo sérias 
ameaças para as UTis 
Um estudo recente 
révéla um quadro 
assustador para os 
pacientes internados 
nas Unidades de 
Terapia Intensiva 
(un) dos hospitais: 
teclados de computa- 
dor e torneiras 
abrigam bactérias 
que causam sérias 
doenças e infecçôes. 

Os médicos do Hospital Militar 
Tripler, em Honolulu, no Hawai, 
foram atrâs de teclados de computa- 
dores instalados em quartos de 
pacientes, enfermaria e sala de médi- 
cos, além de varias torneiras da UTI 
do hospital, e recolheram um total de 
144 amostras. Nos teclados de com- 
putadores em quartos ocupados, o 
indice de contaminaçâo foi de 26 por 
cento, enquanto 15 por cento das 
torneiras estavam contaminadas. Jâ 
nos quartos vazios, a contaminaçâo 
nos teclados caiu para 17 por cento, e 
nas torneiras nâo foi detectada qual- 

quer bactéria. Entre as amostras 
recolhidas pelos médicos, .,a bactéria 
mais encontrada foi o 
"Staphylococcus aureus", resistente 
aos medicamentos, e responsâvel por 
infecçôes hospitalares e de pele. A 
pesquisa foi publicada na ediçâo de 
dezembro de American Journal of 
Infection Control. Tendo em vista os 
resultados revelados, o hospital onde 
foi conduzido o estudo passou a uti- 
lizar capas plâsticas, limpas diaria- 
mente, nos teclados da UTI, adotou 
novos procedimentos para lavar as 
mâos, instalando pias sem torneiras, 
acionadas eletronicamente. 

CHbVROLtT 

Ü1.DSW10BILE 

CHEV-OLDS 
Mà, nmito que ^ | 
West York Chev-Olds j . 
serve os portugueses corn I SH 1 
uma grande selecçâo de 
lautoméveis, camiôes e carrinhas de 

passageiros nas melhores 
|Condiçôes de financiamento. 
^^SguA^quer reparaçôes 
^ecânicaS) basta contactar 
Manuel Fonseca: 656-1200. 
;Entrega de peças e acessôrios 
^em toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Macîel ou 

Marcus Vinicius, 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
l^Web: www.toronto.com/westyork « E-maii: westyork@idirect.com 

"A West York Chw-Olds fa^ 
os testes de anti-poluiçâo 

para o Govemo do Ontario. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Poderâ sentir-se mais tenso, mais incompreendido ou com 
menor capacidade de controlo. Procure, por isso, ter cuida- 
do com o amigo com o qual se vai encontrar, pois nem 
sempre os outros aguentam o seu temperamento do tipo 
explosivo. 

TOLRO -21/04 A 20/05 

Vénus, em conflito com Jupiter, fornece-lhe energia para 
lidar com qualquer tipo de problema ou projecto em que 
queira trabalhar. No entanto, é possivel que neste momento 
nao Ihe caia bem que Ihe peçam para fazer algo. 

GfcMCOS -21/05*20/06 

Com a passagem da Lua pela sua Casa XII, uma imensa 
necessidade de evasâo poderâ ser conseguida, sobretudo, 
através de temas ligados ao espirito, leituras, mùsica, poe- 
sia e arte em geral. 

CARANGLICJO - 21/06 A 21/07 

A tensâo entre a Lua e Neptuno pode fazer com que perça 
o contacto com amigos e familiares. Durante este trânsito 
acautele-se para nao sonhar acordado em demasia, pois os 
sens amigos podem bem-estar a contar consigo. 

LEAD - 22/07 A 22/08 

Para si, o ponto de vista mais intéressante deste momento 
é, sem düvida, a sua realizaçâo profissional. Esta com uma 
grande concentraçâo de forças no trabalho, uma certa 
forma de encaminhamento social e profissional. 

A^2/0^ 'V ViRGCM -23/08 A. 
A sua capacidade administrativa, o seu bom senso ou 
mesmo a sua capacidade de ensinar parecem ter chegado a 
um momento muito especial. Se, porventura, sentir um 
pequeno confronta entre as coisas pequenas e grandes da 
vida, nâo hésité: va pelas grandes. 

^ BALANçA - 23/09 A 22/10 

Poderâo surgir novas ideias, ou novas intuiçôes para mudar 
a sua afectividade. Estude as diversas possibilidades e faça 
um piano que lhe traga uma forma diferente de lucro, quer 
no piano da sensibilidade, quer no da vida material. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

A sorte protege os audazes. É, pois, o momento preciso 
para saltar corn confiança para o desconhecido. 
A sua força interior sera a catapulta que o projectarâ para 
o alvo certo. 

SAGITARIO - 22/11 A 21/12 

E altura de dizer que nâo esta disponivel, que também tem 
problemas, que também é frâgil. 
Pense que tem direito a ter vida prôpria e que o seu altruis- 
mo pode ser a causa de algumas perturbaçôes que surgem 
no seu mundo individual. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 M 

Neste momento, a sua capacidade de paixâo nâo vai poder 
estar refreada pela sua racionalidade. 
Os prazeres, os amores e os seus desejos devem ser vividos 
de um modo mais intenso. 

AQLÂRIO -21/01 A 19/02 

Pode mesmo ser mais solicitado a assumir a resoluçào de 
assuntos da sua esfera doméstica. E, também, o momento 
em que as recordaçôes do passado têm tendência para 
virem mais à superfici 

PEIXC8 “ 20/02^0/03 A H- 
Uma relaçâo mais desarmônica entre a Lua e Neptuno 
poderâ criar-lhe um momento mais complicado, corn a 
sensaçâo de que nâo é entendido, que vive mesmo num 
mundo à parte, ou que foi traido. 
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Palavras Cruzadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Horizontais: 

1- Cortina; unir; si'mb. quim. do 
bàrio. 2- Junta; qualidade; 
nome de homem. 3- Ovos 
pequenos; carimba. 4- Rezar; 
rangi'fero. 5- Nome de letra; 
arabe. 6- Nome de homem; que 
pode atrair. 7- Pessoa sem 
importância; olé. 8- Mal seguro; 
brisa. 9- Levantar; espécie de 
sorgo. 10- Divindade Egi'pcia; 
molestara. 11- Força (fig.); 
ôxido de câlcio; taramela^ 12- 
Pedra de moinho; lacrar; sus- 
pires. 

Verticals: 
1- Vazia; termina; seguiam. 2- Gavinha; pen'odo; nojo. 3- Grito (fig.); concer- 
nante a Vénus. 4- Fama (fig.); faldas. 5- Pego; simb. qui'm. do cério. 6- Que 
encanta; familia. 7- Isolados; raspadela. 8- Si'mb. qufm. do Amen'cio; men- 
sagens. 9- Rio Francês; rezar. 10- Melhoro; superficie. 11- Documenta 
Pontffico; pronome pessoal; adv. de lugar. 12- Dama de companhia; interj. des- 
ignativa de satisfaçâo; art. def. fem. plural. 

Soluçâo na horizontal: 

sje ;jBjao ;o|/\i -zv "Biej :|BO ;o5v -tt BJBseï :s!S| -ot a 
iBJop !JBIV -6 JB lopBjBqv V -8 '?|0 looaLUBpeg -i |0ABOOAB îUV -9 o ‘.OU0JB6B 

;0O -g BU0J IJBJO !v -b B|0s :so|nAp -e 'iny ituop IBüV -Z Bg îJBSBO .‘noA -t 

Embora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Com QpresentQÇQO de Jamie Iria 
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Ç K le Scorpions vao gravar um "unplugged" durante os seus concertos 

^ ^ i%l «L I N O em Portugal no proximo mes de Fevereiro. A noticia jd tinha sido 

GRAVA AA ALBUAA adiantada pela Voxpop, depois de esta hipdtese ter sido referida 

ACOsTLCO EAA PORTUGAL durante a entrevista ao grupo alemao, em Julho de 2000. 
Os germânicos Scorpions vcm a 
Portugal gravar um album acüsti- 
co, que resultard dos concertos 
que irSo acontecer no Coliseu do 
Porto, dia 4 de Fevereiro, e no 
Convento do Beato, em Lisboa, 
nos dias 8, 9, e 10 do mesmo 
mes. Conf irma-se assim a 
hipotese que os proprios mem- 
bros dos Scorpions haviam 
avançado numa entrevista conce- 

Wt9 

dida à Voxpop, em 
Julho do ano passa- 
do. "Existem pianos 
para fazer um album 
unplugged' em 

Portugal. Mas c uma 
coisa que a nossa 
editora nos propoe 
fazer hd jd vdrios anos e temos 
dito sempre que nâo. 
Simplesmente porque jd muitos 

O fizeram, e tambem 
porque o podemos fazer 
em qualquer momento 
na nossa carreira", afir- 
maram os Scorpions, em 
entrevista publicada no 
dia 19 de Julho de 
2000. A excelente 

relaçâo que tem havido entre os 
Scorpions e o publico nacional 
foi déterminante na escolha de 

Portugal para a gravaçao do 
proximo dibum do grupo de rock 
germânico. Os bilhetes para os 
espectdculos dos Scorpions em 
Portugal encontram-se jd à 
venda nos locais habituais, e 
custam quatro mil escudos para 
os très concertos em Lisboa, e 
très mil e quinhentos, e quatro 
mil e quinhentos escudos para o 
concerto na Invicta. 

Portugues lidera top 
britânico de singles 

Um müsico portugues, Rui Silva, alcançou domingo a liderança do 
top britânico de singles, o que acontece pela primeira vez na 
historia da müsica portuguesa, noticia hoje o portai de informaçao 
e lazer, NetParque. "Touch Me" entrou directamente para o 
primeiro lugar do top tondrino, ultrapassando as Steps, que corn o 
tema "ItEs The Way You Make Me Feel" se f icaram pela segunda 
posiçao. Rui Jorge Silva iniciou-se no mundo da müsica em 1991, 
depois de ter sido técnico da radio TSF, assinando o "backing 
track" de "MC Holly", dos Pop DelÈArte. No ano seguinte, jd como 
Doctor J, édita o single "Dream Frequency", e, corn Antonio Cunha 
e Td Pereira, cria em Coimbra a editora KAOS, que se dedica tam- 
bém à organizaçao de testas. Em 1993, Rui Silva lança "Nâo", 
baseado num "sample" da voz de Tim em "Nâo Sou o Ünico", da Resistência. Corn DJ Vibe, 
cria o projecto "Underground Sound of Lisbon", cujo primeiro disco, "Chapter One", é edita- 
do em Dezembro. "Touch Me", o tema que levou o portugues à liderança do top britânico, 
nâo se encontre ainda editado em Portugal. * 

GREENDAY ACUSADOS 
DE PLAGIO 

Os norte-americanos éreen Day sâo acusados por uma descon- 

hecida banda ingiesa, os Other garden, de terem utitizado 

uma dos suas müsicQS no seu terceiro album de originais. 

A fatxa em questao é "Warning", precisamente a cançao que 

dd nome ao album. 

Segundo a Music 365, a banda norte-americana fera plagiado 

uma cançQO de um grupo de rock pouco conhecido, os Other 

Garden, de Cambrige, Inglaterra. De ocordo corn os Other 

Garden, o tema "Warning" (inserido no ultimo album de ongi- 

nais dos Green Gay) apresento uma grande similartdode corn a 

cançâo "Never Got The Chonce", tema este editado pela banda 

inglesa em 1997. Em afirmaçoes à Music 365, o vocalisto dos 

Other Garden Colin Merry ofirmdu "fomos alertodos por fSs 

confundidos que pensavam que o tema dos Green Doy era uma 

versao da nossa müsica de 1997", afirmou Colin. 

100% MüSICA 

Top 5 de Portugal 
Top de vendes - Valentim de carvalho 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD 

f. 

I 
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1 
BEATIES 

GREATEST HITS 

NOW 3 

¥AmOS ATOSTAI 

ALL THAT YOU CANT LEAVE BEHIND 

NOVO ALBUM DOS AEROSMITH 
SAI EM MARÇO 
Segundo uma noticia da ediçao online europeia da MTV, o novo 

album dos Aerosmith dard pelo nomc dc "Just Push Play", e 

tem data de lançamento marcada para o proximo dia 12 dc 

Março. Uma semana antes (dia 5 de Março) é lançado 

"Jaded", o primeiro single de apresentaçao do novo trabalho 

da banda dc Steven Tyler. Pela primeiro vez na historia dos Aerosmith, a com- 

posiçao e a produçao de um album da banda contou corn a participaçao de dois dos 

eicmentos do grupo; o excèntrico vocalisto Steven Tylcr c o guiterrista Joe 

Perry, juntamentc corn os produtores Marti Frederiksen e Mark Hudson. A par da 

ediçao do novo album, os Aerosmith tèm jd preparada uma digressao mundial de 

apresentaçao de "Just Push Play". O primeiro concerto acontece jd no proximo dia 

i 28 de Janeiro, em Tampa, na Florida (E.U.A). 
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Vende-se em Burlington, lugax calmo 
e seguro, uma casa de PIZZA, 

estabilizada ha 8 anos e com sucesso. 
Bom negôcio e oportunidade 

de Franchise. 
Tel: n C9053 Gn7-654B 

Pessoal para a limpeza comercial e residencial 
com experiência. 
Contactar Diana. Tel.: 416-359-1600 

Pasteleiro. Contacte José Fernandes: 
(905) 896-7245 

Conductor para distribuiçâo de produtos de 
Padaria, que fale português e inglês. Contacte, 
Sam Falcon: 742-6745 

Vendedores, fluentes em português e inglês, para 
companhia de Markting. 
Contacte: 485-5633, ou 207-7614 

Pessoal para limpeza. Contacte Jaime Neves: 
(905) 874-0018 

Vendedores, fluentes em Português e Inglês para 
Companhia de Marketing 
Tel.: 485-5633 ou 207-7614. 

Cozinheiro de preferência corn experiência, para 
trabalhar de terça a sâbado, contactar Maurice ou 
Robert Tel. 416-363-4247. 

Pessoal para limpeza de carros, e preparadores 
para oficina de bate chapas, contactar Joe ou 
John. Tel.: 416-503-0041. 

Empregada que fale e escreva fluentemente 
Inglês e Português, para trabalhar em escritôrio 
de Advogado, contactar Gloria Alves 
Tel.: 905-274-4370 ou 416-456-3591. 

Pessoal para limpeza. Contacte Rufino: 
416-986-3190, ou 905-785-9708 

Pessoal para limpeza, se possivel, corn transporte 
prôprio. 
Contacte: 1-877-226-2536. 

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 trabalhar na construçâo, contactar 
Carlos Rodrigues. 
Tel: 905-274-4370 ou 416-722-8103. 

Pessoal para limpeza, que fale Inglês, para area de 
Mississauga. 
contactar Tel: 416-723-2635. 

Pessoal para companhia de cogumelos. 
Tel: 905-878-9375. 

Empregado corn experiência para trabalhar em 
equipamentocomercial de gâs, contactar 
Tel: 416-763-7429. 

Electricistas corn bons conhecimentos da profis- 
sâo, especializadosem motores e aprendizes corn 3 
- 4 anos de experiência. 
Tel: 416-534-7933. 

Empregada de balcâo para Padaria. 
Contacte: 905-278-2392 

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 corn 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 materiais de 
construçâo para acabamento de casas. 
Tel: 905-660-7701 ou depois das 18 horas 
905-893-8770. 

Assine e divulgue 

O MILÉNÏO 
Assinatura anual no Canada, 

I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ) ' 

rrango na Cataplana 
In GREDItriTES: 

Dois frangos pequenos 
2 dl de vinho da Madeira 
1,5 Kg de conquilhas 
2 dl de azeite 
4 dentes de alho 
Uma folha de louro 
Piripiri 
Sal 

(On»CCflO: 
Cortam-se os frangos em pedaços regulares, 
temperam-se corn sal e fritam-se no azeite corn 
os cientes de alho esmagados e a folhas de louro. 
Depois de ter o frango irito coloca-se um pouco 
de vinho da Madeira no fundo do recipiente 
onde se procedeu à fritadûra. Introduzem-se os 
bocados de frango na cataplana, assim como o 
molho da fritadûra. Acrescenta-se o vinho 
restante, tempera-se corn o piripiri e, por fim, 
juntam-se as conquilhas muito bem lavadas e 
escorridas de âgua e sal onde estiveram algumas 
horas. Fecha-se a cataplana e leva-se a lume 
brando, virando de vez em quando até as con- 
quilhas abrirem. 

SO&RIMISfl: 

Olhos de Sogra 
IhCPCDICnTti: 

100 grs de miolo de amêndoa pelada 
e moida 

1 gema de ovo 
80 grd de açucar 
ameixas secas q.b. 
passas corinto q.b. 

COf1»CCflO: 
Escolhem-se ameixas secas bem grandes. Pôem-se 
numa tigela e deita-se âgua a ferver. Tapa-se a 
tigela e deixa-se de molho até estarem inchadas. 
Leva-se o açùcar ao lume corn um pouco de âgua e 
deixa-se ferver até engrossar. Deita-se o miolo da 
amêndoa moida, mexe-se bem e retira-se do lume. 
Junta-se a gema de ovo batida e, leve novamente ao 
lume para engrossar, mexendo sempre para nâo 
pegar. 
Retire do lume e reserve. Retiram-se as ameixas da 
âgua, enxugam-se num pano, abrem-se de um dos 
lados, e tiram-se os caroços. Ajeitam-se bem para as 
deixar abertas. Enchem-se corn bolinhas que se ten- 
dem nas palmas das mâos, feita corn a massa das 
amêndoas. Vâo-se passando por açücar e, por fim 
espeta-se no meio uma passa de corinto. Deixa-se 
secar um pouco e dispôem-se num prato de serviço. 

Para nos enviar a sua assinatura, 

oportunidade de emprego ou qualquer 

outra informaçâo: 

(416)538-0084 
Tfits (416) 538-0940 
[l°[][rûgiS0s info@omilenio.com 
(ê®[T[r©Q®s 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 
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% mus GST & PST I l Informaçôes pelo tel: (416) S37-106S i 
i Estes radios estao à venda nos sequintes iocaîss | 
I EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Mauata - 846 I 
I Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas | I St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Caivttira Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vî-Ana Gifts - 289 Dundas | 
I St East Unit 4 Tel:'(905) 279-9997 EM BBIIMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMUTON: - | 
I Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON: 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. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 | 

Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KiTGHENEB: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 f 
1 EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 I 

Sanyo DC-CIO 

Citizen ITR1819 
$QQ 00* 

Portable RadioAlV^FM 
Cassette/Recorder Player 

$245.®»* 

Sanyo MCD-Z190 

^150 *»* 
CD Portable, Dgital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Cltiien 
eo 

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

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

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

125. 00’ 

Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Horas por dia 
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Unhiersidade comemora 
“bedas da prata” 
A inauguraçâo do novo complexo 
cientifico cuja construçâo implicou 
um investimento de dois milhôes de 
contos deu inicio em Ponta Delgada 
ao programa de celebraçôes das 
"bodas de prata" da Universidade dos 
Açores (UA). Criada como instituto 
universitârio quando nas ilhas o sis- 
tema autonômico dava os primeiros 
passos, a UA dispôe de departamen- 
tos em S. Miguel, Terceira e Faial. 
Corn cerca de très mil alunos de licen- 
ciatura e 280 professores, o ùnico 
estabelecimento de ensino superior 

do arquipélago arrancou corn cerca 
de 400 matriculas. As comemoraçôes 
das suas "bodas de prata" prolongam- 
se por todo o ano, prevendo o progra- 
ma festivo o lançamento de uma asso- 
ciaçâo de antigos alunos e a realiza- 
çâo de exposiçôes e conferências. 
A "oraçâo de sapiência" do dia de 
arranque das celebraçôes, a que se 
associam o ministro da Educaçâo, 
reitores de diversas universidades 
portuguesas e responsâveis regionais, 
estarâ a cargo de José Enes, primeiro 
reitor da UA. 

Câmara invoca melhoria da 
circulaçâo para viabilizar 
centra comercial 
A Câmara Municipal de Ponta 
Delgada (PSD) justificou a viabiliza- 
çâo do novo centro comercial na 
cidade corn as alternativas apresen- 
tadas para a circulaçâo viâria na zona 
em que sera realizado o empreendi- 
mento. O projecto, a executar em 
parceria pelo grupo Nicolau Sousa 
Lima e pela SONAE, havia sido 
chumbado por unanimidade numa 
primeira apreciaçâo em Novembro 
devido a problemas de congestiona- 
mento de trânsito e limitaçôes 
impostas pelo Piano Director 
Municipal. Hoje, a aprovaçâo do pro- 
jecto foi assegurada por quatro votos 
da vereaçâo social-democrata, tendo 
votado contra très vereadores do PS. 
Um vereador social-democrata 
absteve-se, o mesmo acontecendo em 
relaçâo a outro do PS. Segundo o 
présidente da Câmara, Manuel 
Arruda, o grupo Sousa apresentou 

"alternativas viâveis" que permitem 
"melhorar a circulaçâo automôvel" no 
local, até agora a funcionar como par- 
que de estacionamento do hipermer- 
cado Modelo. 
O grupo Sousa Lima, que pretende 
construir o centro comercial em 
colaboraçâo corn a SONAE, propos, 
agora, o aumento de vias nas artérias 
circundantes, a construçâo de uma 
rotunda, um parque de estacionamen- 
to corn 1.120 lugares e a colocaçâo de 
semâforos em toda a zona, referiu o 
présidente da câmara. Para o autarca, 
o novo empreendimento levarâ a uma 
"maior agressividade" do comercial 
tradicional de Ponta Delgada, ao 
mesmo tempo que possibilita o 
aparecimento de jovens empresârios 
do sector. 
O centro comercial disponibilizarâ 90 
espaços comerciais, seis cinemas e 
areas de ocupaçâo multi-usos. 

Administraçâo Regional 
investe 210 milliôes até 2004 
A Administraçâo Regional vai inves- 
tir nos prôximos quatro anos nos 
Açores cerca 210 milhôes de contos 
(1.050 milhôes de euros), anunciou o 
subsecretârio regional Adjunto da 
Presidência, Francisco Coelho. 
Segundo Francisco Coelho, esse mon- 
tante consta do projecto de Piano de 
Médio Prazo (PMP) da regiâo para 
2001/2004, debatido no conselho do 
Governo Regional realizado em 
Ponta Delgada. Segundo referiu, o 
primeiro piano anual incluido no 
PMP, respeitante ao ano em curso, 
prevê investimentos nas ilhas de cerca 
de 52 milhôes contos (260 milhôes de 
euros). 

O executivo regional aprovou, por 
outro lado, uma resoluçâo que cria 
uma comissâo para o estudo da pro- 
blemâtica da revisâo da Lei das 
Finanças das Regiôes Autônomas, 
que sera presidida por Gualter 
Furtado, um antigo secretârio das 
Finanças de um governo do PSD. O 
gabinete de Carlos César decidiu tam- 
bém atribuir um financiamento adi- 
cional de 160 mil contos (800 mil 
euros) para a conclusào das obras de 
construçâo de um Centro 
Ocupacional e Lar de Apoio da 
Associaçâo de Pais e Amigos das 
Crianças Déficientes do Arquipélago 
dos Açores. 

Governo comparticipa o 
envio de residues urbanos 
o secretârio do Ambiente açoriano 
anunciou a intençâo do Governo 
Regional em comparticipar os custos 
do envio para o Continente de alguns 
tipos de residuos sôlidos urbanos do 
arquipélago. Helder Silva, que falava 
apôs uma visita as obras do aterro 
sanitârio de Sào Miguel, reconheceu 
o impacto financeiro nos orçamentos 
camarârios da ilha decorrentes da 
colocaçâo no exterior de vârios tipos 
de residuos, comprometendo o execu- 
tivo num esforço para a sua mini- 
mizaçâo. Segundo indicou, o 
Governo Regional poderâ, parcial- 
mente, comparticipar nos custos do 
envio de ôleos, vidro, baterias e plâs- 
ticos. O governante considerou, por 
outro lado, que o aterro sanitârio, 
uma obra da responsabilidade da 
Associaçâo de Municipios da Ilha de 
S.Miguel (AMISM), constitui um 
investimento que dévia ter sido efec- 
tuado "hâ cerca de dez anos". Apesar 

dos "percalços" por que passou, o 
empreendimento constitui "uma das 
maiores obras em curso ao nivel 
ambiental na regiâo", disse Helder 
Silva. Corn uma ârea de 20.000 me- 
tros quadrados, o aterro sanitârio de 
Sâo Miguel, que servirâ todos os con- 
celhos da ilha, corn excepçâo do 
Nordeste, entra em funcionamento 
em Março. Orçado em 1,3 milhôes de 
contos (6,5 milhôes de euros), estâ 
projectado para uma vida ùtil de oito 
anos. 

Escolas formaçâo profissiopal 
desaiustadas do mercado 
o dirigente do Sindicato dos 
Professores da Regiâo Norte, 
Henrique Borges, alertou para o 
desajuste dos cursos das escolas de 
formaçâo profissional face às necessi- 
dade do mercado de emprego em 
Portugal. Num encontro de profes- 
sores, em Angra do Heroismo, sobre 
a revisâo curricular do ensino 
secundârio, o sindicalista sublinhou 
que " essas escolas estâo a formar 
alunos corn uma saida muito limitada 
, porque demasiadamente especifica". 
"As formaçôes tecnolôgicas sâo muito 
especificas e as formaçôes profissio- 
nais sâo efectuadas em banda muito 
estreita, o que leva a que as oportu- 
nidades de emprego que aparecem 
nâo coincidam exactamente corn a 
formaçâo recebida", advertiu. Assim, 
considerou Henrique Borges, pode 
estar a perder-se outra oportunidade 

"de efectuar uma revisâo curricular 
mais acertada tendo em conta o aler- 
ta lançado pelo Conselho Nacional de 
Educaçâo no sentido de que se estâ a 
obrigar os jovens de 14 e 15 anos a 
tomar uma opçào profissional 
demasiado cedo". 
O sindicalistas disse esperar que "a 
revisâo curricular leve a que os cerca 
de 20 por cento de alunos que deixam 
de frequentar o ensino secundârio o 
passe a fazer pela via do ensino 
secundârio tecnolôgico , dirigida a 
uma formaçâo para o emprego". 
Henrique Borges manifestou, ainda, 
"todo o seu apoio à abertura para a 
inclusâo das componentes curricu- 
lares locais de forma a que nas disci- 
plinas de formaçâo gérai seja possivel 
incluir as especificidades de cada 
regiâo motivando mais os alunos para 
o ensino". 

ifitimas mortais 
sâo cabo-verdianos 
As duas vitimas mortais do acidente 
corn o barco que encalhou junto à 
freguesia da Relva sâo cabo-ver- 
dianas, apurou a Agência Lusa junto 
de fonte hospitalar. Um outro tripu- 
lante continua desaparecido, enquan- 
to que outros dois deram entrada no 
hospital de Ponta Delgada corn feri- 
mentos. O "Areia Açores" encalhou 
junto à falésia da Rocha da Relva, 
arredores de Ponta Delgada, apôs ter 
saido do porto da maior cidade açori- 

ana. A embarcaçâo, que se encontra 
imobilizada, estâ sujeito à rebentaçào 
na zona. O "Areia Açores" encalhou 
cerca das 08:00 locais (09:00 em 
Lisboa), junto à Relva, arredores de 
Ponta Delgada, e transportava cinco 
tripulantes. Desconhecem-se ainda as 
causas do acidente, disse fonte da 
Capitania, ao indicar que a embar- 
caçâo trabalhava em permanência 
junto â costa na extracçào de areia 
destinada à construçâo civil. 
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COMO CONTROIAR A FORÇA 
REPRODUOTIVA OA NATUREZA 
A funçào reprodutora do ser 
humano é uma funçào de 
extremos onde o exagero ou o 
nada sâo a regra e a moderaçâo a 
excepçâo. O excesso de fertilidade 
tem de ser controlado, nâo sô com 
disciplina, mas também por méto- 
dos artificiais. Se assim nâo fosse, 
corn o aumento da populaçào, os 
estados de miséria, de doença, e 
infelicidade, que, apesar do avanço 
da civilizaçâo ainda hoje existem 
em quantidades injustificadas e 
inaceitâveis, seriam extremamente 
superiores e corn consequências 
imprevisiveis. 
A contracepçâo é a intervençào do 
ser humano para controlar a sua 
força reprodutora: a natalidade. 
Podemos dividir os métodos anti- 
conceptionais em très tipos: Os 
métodos populares, os métodos 
tradicionais e os métodos moder- 
nos. Existem très métodos popu- 
lares de contracepçâo conhecidos 
desde a antiguidade. Um deles, 
altamente efectivo se o homem 
tiver autocontrolo suficiente, é o 
coito interrupto, que consiste em 
retirar o pénis da vagina antes da 
ejaculaçào. Outro método; o dos 
duchés vaginais, é sô uma crença 
que falha quase sempre. Um ter- 
ceiro método: o prolongamento da 
amamentaçào materna por longos 
périodes, partindo da observaçâo 
de que as mâes que dâo marna 
estâo menos sujeitas a engravidar, 
esta a entrar em desuso; 6% das 
mulheres a amamentar os filhos 
podem ovular, mesmo sem men- 
struaçào, o que contribui para 
uma grande falha deste método. 
Dos métodos tradicionais um dos 
mais usados é o método do cal- 
endârio. Como a mulher sô pode 
conceber num periodo de dois 
dias depois da ovulaçào, esse 
tempo é determinado pelos dias 
do periodo. As relaçôes sexuais 

nâo se efectuam entre o nono e o 
vigésimo dia do periodo para evi- 
tar o periodo de fertilidade. Este 
método pode ser melhorado pela 
determinaçâo do dia da ovulaçào 
baseado no aumento da temper- 
atura do corpo, medida corn um 
termômetro especial; nâo sô estas 
medidas sâo dificeis, mas também 
outras causas de aumento de tem- 
peratura, tais como altas temperat- 
uras do ambiente, ou as infecçôes 
ligeiras, podem criar confusâo. 
Este método tem, em mulheres 
instruidas e nas melhores circun- 
stâneias, apenas uma efectividade 
de 80 a 90%. 
O uso do preservativo pelo 
homem é o método tradicional 
mais seguro. Tem a grande van- 
tagem de protéger de contami- 
naçôes venéreas, e deve ser usado 
sempre que a possibilidade duma 
infecçào possa existir, mesmo que 
seja bastante improvâvel. Embora 
as doenças venéreas sejam hoje 
muito menos frequentes nos paises 
desenvolvidos, elas continuam a 
flagelar e a causar mortes 
evitâveis. As possiveis falhas do 
preservativo, embora infrequentes, 
sâo devido ao facto de muitos 
homens nâo usarem a técnica 
necessâria: Podem colocar o 
preservativo tarde, depois do pénis 
jâ ter derramado algum sémen; ou 
podem retira-lo tarde de mais, 
depois de perderem a potêneia e o 
volume necessârio para permitir o 
ajustamento ao pénis e evitar der- 
rames. Se a boa técnica for 
respeitada, o uso do preservativo, 
juntamente corn cremes ou 
espumas medicamentadas contra 
a aeçào dos espermatozôides, vâo 
aumentar a efectividade anticon- 
cepcional para quase 100%. Très 
em cada mil preservativos podem 
ter defeitos e, por isso, a reputaçào 
do f^bricante é um factor impor- 

tante para a segurança desde 
método. 
Os diafragmas sâo coberturas 
especiais que cobrem a parte 
saliente do utero: o colo uterino, 
como se fosse um preservativo 
feminino. Estes aparelhos necessi- 
tam de ser colocados por um médi- 
co, ou enfermeira, corn experiên- 
cia neste tipo de aparelhos; por 
isso sâo muito pouco usados. 
Muito mais simples é a intro- 
duçâo, pela prôpria mulher, de 
esponjas especiais embebidas em 
medicamentos contra a aeçâo dos 
espermatozôides, que sâo efectivas 
por um periodo de 24 horas. 
Algumas vezes estes métodos 
podem falhar. 
O método moderno mais fre- 
quentemente utilizado, virtual- 
mente cem por cento efectivo, é o 
da pilula anticonceptional. E o 
método piais simples, e seguro se 
houver disciplina por parte da 
mulher. As pilulas sâo hormonas 
femininas sintéticas, semelhantes 
às hormonas naturals, mas que sâo 
capazes de suprimir a ovulaçào. 
Pequenas doses de hormona sâo 
suficientes para evitar a ovulaçào e 
possibilidade de gravidez. Embora 
os efeitos secundârios nocivos 
sejam poucos e menores, em mul- 
heres fumadoras, ou aquelas que 
tiveram flebite ou trombose nas 
veias das pernas, hâ um risco sig- 
nificante de problemas sérios; um 
cigarro por dia é suficiente para 
aumentar o risco de trombose. 
Estas complicaçôes sâo raras, 
sobretudo antes dos vinte e cinco 
anos, mas aumentam progressiva- 
mente corn a idade. Contudo, a 
pilula pode também protéger a 
mulher: Nâo sô évita as possiveis 
complicaçôes duma gravidez, mas 
reduz também a frequêneia do 
cancro da cavidade uterina e do 
ovârio para metade, sem afectar a 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

frequêneia do cancro do colo do 
utero. A pilula pode reduzir as 
doenças dolorosas da marna, as 
dores da menstruaçào, e diminuir 
a perça de sangue: a maior causa 
de anemia na mulher em idade 
reprodutiva. A gravidez fora do 
utero: um problema perigoso e 
muitas vezes fatal, praticamente 
nâo aparece em mulheres que 
tomam pilula. Quando a mulher 
nâo tem capacidade, ou possibili- 
dade, de tomar um comprimido 
diariamente, existe uma alternati- 
va: a inserçâo duma capsula corn 
medroxiprogesterona, que, deposi- 
tada debaixo da pele, vai fazer 
efeito inibidor da ovulaçào por um 
periodos prolongado. -- 
A inserçâo de objectos estranhos 
dentro da cavidade do utero vai 
fazer corn que o ôvulo fecundado 
nâo se possa fixar e desenvolver. 
Estes objectos: os aparelhos anti- 
concepeionais intra-uterinos, sâo 
altamente efectivos. Embora nâo 
sejam drogas e sejam geralmente 
bem tolerados, sâo objectos estran- 
hos que, nâo sô podem aumentar a 
perça de sangue menstrual e origi- 
nar anemias, mas podem também 
causar um aumento do desconfor- 
to menstrual, ou aumentar a possi- 
bilidade de certas infecçôes no 
utero e trompas, capazes de origi- 
nar infertilidade futura. A possibil- 
idade de uma gravidez fora do 
ùtero, uma complicaçào rara mas 
bastante perigosa, é mais fre- 
quente em mulheres corn aparel- 
hos anticoncepeionais. 
As geraçôes sâo ciclos de vidas e o 
progresso é a força que as vai aper- 
feiçoar. Travar a força procriadora 
da natureza, corn conhecimento, 
disciplina e ponderaçào, vai actuar 
nesses ciclos e, nâo sô vai melhorar 
a felicidade pessoal do ser 
humano, mas também melhorar o 
futuro da sociedade. 
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leoes e Càceres 
acertam par cinco anas 
O Sporting, se o 
jogador agradar 
durante o periodo de 
experiência, poderâ 
exercer o direito de 
opçâo, pagando 550 
mil contos ao 
Colo-Colo. Agora, 
é a vez de Câceres 
se mostrar... 

o SPORTING e o chileno Mario 
Câcerès jâ estabeleceram as bases do 
acordo que os pode vincular para os 
prôximos cinco anos e meio. Se o fute- 
bolista agradar durante os seis meses 
de empréstimo (que custa ao Sporting 
22 mil contos), e o clube de Alvalade 
tiver disponibilidade para pagar cerca 
de 550 mil contos ao Colo-Colo, 
Câceres assinarâ um contrato de très 
anos, corn mais dois de opçâo, a 
exercer pelo Sporting. Assim, para 
jâ, serâ Fernando Mendes a ter uma 
palavra decisiva na contrataçâo deste 
avançado que, embora chegado a 
Lisboa com a équipa B como destino, 
tem integrado os trabalhos do plantel 

principal. Entretanto, um obstâculo 
foi ultrapassado terça-feira e Mârio 
Câceres nâo vai jogar o Campeonato 
Sul-Americano de sub-20 que decor- 
rerâ, a partir da prôxima semana, no 
Equador. Os leôes venceram o braço- 
de-ferro e poderâo testar Câceres sem 
mais demoras. A SAD leonina fez- 
Ihe saber que nâo fazia sentido que 
parte do tempo que tem para testar 
no Sporting fosse passado ao serviço 
da selecçâo. Perante esta posiçâo de 
força, o avançado recuou na intran- 
sigência de jogar o Torneio de sub-20 
e aceitou iâ nâo regressar à América 
do Sul. 
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Everton «liberta» 
Abel Hauler 
o Everton, clube de Liverpool da 

I Liga inglesa, onde actua Abel 
Xavier, decidiu abrir mâo do 

defesa internacional português. 
Abel Xavier, que jâ cumpriu a 
sua pena de suspensâo a nivel 
internacional, devido aos inci- 

dentes registados no final do jogo 
França-Portugal, do Euro-2000, Lpode ser negociado a partir de 
uma verba a rondar os 1,2 mi- 

Ihôes de contos. 

Maritimo à sua imagem 
nâo tem nada a temer 
Nelo Vingada pronunciou-se sobre o 
jogo corn o Sporting, garantindo que 
o Maritimo nâo tem nada a temer se 
for igual a si prôprio e negando que 
dois jogos em cinco dias condi- 
cionem a équipa fisicamente. 
Nelo Vingada garante que se o 
Maritimo jogar à sua imagem nâo 
tem nada a recear no jogo corn o 
Sporting. 
O técnico maritimista começa por 
referir que «vamos ter o Maritimo 
habituai» e révéla que «aquilo que 
mais temo no jogo é que possamos 
nâo ser iguais àquilo que somos. Se 
formos uma équipa igual a si 
propria, nâo hâ nada a temer». 
Numa outra perspectiva ao encontro 
de sexta-feira, Nelo Vingada diz que 

«é um jogo para tentar jogar bom 
futebol e, obviamente, para ganhar. 
Agora sabemos que nâo vai ser fâcil 
e que o Sporting tem sido melhor 
que o Maritimo, na Madeira, nos 
ültimos anos e vamos tentar con- 
trariar esse sucesso». Interrogado 
sobre a hipôtese de voltar a fazer 
alteraçôes no "onze" titular, o técnico 
"verde-rubro" foi evasivo nas 
respostas, admitindo que «o adver- 
sârio, as condiçôes de tempo e outras 
circunstâncias» sâo factores que 
podem levar a mudanças em qual- 
quer altura. Quanto ao facto de a 
équipa ir fazer dois jogos em cinco 
dias e poder apresentar algum des- 
gaste fisico, o técnico nâo se mostra 
muito preocupado. 

Euro2004 / Aveiro: 
Regiâo de Turlsmo 
prépara evento 
Aveiro - A Regiâo de Turismo da Rota 
da Luz vai elaborar programas promo- 
cionais centrados no Campeonato 
Europeu de Futebol de 2004 e jâ 
começou a contactar as câmaras 
municipals da regiâo de Aveiro. A 
Rota da Luz anunciou, em comunica- 
do, que jâ contactou as 15 câmaras que 
integram a Regiâo de Turismo a solici- 
tar informaçôes sobre o que esta pro- 
jectado quanto a acessibilidades, 
novas unidades hoteleiras e de restau- 
raçâo, empreendimentos de animaçâo 
ou quaisquer outras iniciativas corn 
interesse para o acontecimento. "E 
importante articularmos o que vai 
aparecer de novo para facilitarmos 
vindas e estabelecermos programas", 
considéra o présidente da Regiâo de 
Turismo da Rota da Luz, Encarnaçâo 
Dias, sublinhando a necessidade de se 
começar, atempadamente, a reunir 
todos esses elementos em materials 

promocionais. Encarnaçâo Dias lem- 
bra também que o Euro2004 terâ 
repercussôes em toda a regiâo, ainda 
que a maioria das pessoas que se 
deslocam propositadamente para assi- 
stir aos jogos fique alojada em Aveiro 
ou nas proximidades. "Os jogos da 
série centrada em Aveiro serâo dis- 
putados no futuro estâdio aveirense, 
mas as selecçôes estagiam e treinam 
em outros estâdios", explicou. "Se 
tivermos a felicidade de termos aqui a 
série que inclua a selecçâo de Espanha 
teremos, na regiâo de Aveiro, milhares 
de espanhôis, especialmente de Galiza 
e de Castela", frison Encarnaçâo Dias, 
acrescentando que a importância do 
Euro2004 vai muito além do aconteci- 
mento desportivo em si: "Cada jogo 
nâo demora mais de duas horas, pelo 
que hâ muito tempo para visitar, 
passear, corner, divertir e conhecer a 
regiâo", concluiu. 
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Aveirenses «derrotados» 
ià prepararam recurso 
A Sanjoanense val ter de 
esperar pela decisâo do 
Conselho de Justiça antes 
de deitar foguetes. 
O certificado nâo chegou e 
O brasileiro José Carlos 
adia estreia pelo Beira Mar 

O Beira Mar reagiu coin naturalidade 
à pena de derrota deliberada sexta- 
feira à tarde pelo Conselho de 
Disciplina da Federaçâo Portuguesa 
de Futebol relativamente ao encontre 
da Taça de Portugal disputado com a 
Sanjoanense. O encontre, realizado 
em S. Joâo da Madeira, nâo foi con- 
cluido pelo facto de a équipa de 
Aveiro ter ficado reduzida a seis ele- 
mentos. Alguns jogadores comanda- 
dos por Antonio Sousa lesionaram-se, 
O ultimo dos quais o defesa-direito 
Rolo, e O arbitre Paulo Paraty decidiu 
cumprir os regulamentos e dar por 

terminado o jogo, que na altura regis- 
tava uma igualdade a um golo. A 
Direcçâo do Beira Mar sera notifica- 
da na prôxima segunda-feira do 
acôrdâo lavrado pelo CD, mas Mano 
Nunes tece desde jâ uma critica. ”Nâo 
foram escalpelizadas todas as ocor- 
rêneias, nomeadamente a que se réf- 
éré à lesâo do ùltimo jogador, no caso 
o Rolo. Segundo os regulamentos, o 
jogador deveria ser observado 
durante 15 minutes e o arbitre deci- 
diu logo terminar o encontre”, acusa. 

Estarreja indignado 
corn penallzaçâo 
Carlos Varum, présidente do 
Estarreja, nâo se conforma corn as 
sançôes pecuniârias aplicadas de 
forma diferenciada ao Beira Mar e ao 
clube que lidera. Na sua opiniâo, exis- 
tem “dois e pesos e duas medidas” 
para os mesmos cases, résultantes da 
forma como as duas équipas foram 
eliminadas da Taça de Portugal. 
“Quero manifestar a nossa indi- 
gnaçâo pelo facto de o Beira Mar ter 
sido penalizado corn uma multa de 
500 contes e o Estarreja no dobro. 

quando o acôrdâo da Federaçâo foi 
exactamente o mesmo”, frison. 
Segundo o dirigente, ao Beira Mar foi 
aplicado o regulamento da Liga e ao 
Estarreja o da FPF. “Nâo se percebe 
bem, porque sendo o Beira Mar um 
clube profissional, a penalizaçâo 
tenha sido exactamente a metade da 
nossa, quando apenas somos uma 
équipa amadora”. 
Carlos Varum aguarda, agora, a reso- 
luçâo do recurso enviado para o CJ da 
FPF. 

b£n;icfl: 
Assembleia Gérai 
realiza-se a 26 de Janeire 
A Assembleia Gérai do Benfica desti- 
nada à apresentaçâo do novo modelo 
de Sociedade Desportiva para o fute- 
bol preconizado por Manuel 
Vilarinho deverâ realizar-se no dia 26, 
ultima sexta-feira do mês, estimam os 
responsâveis benfiquistas. A hipôtese 
de a reuniâo se efectuar no dia 19 foi 
colocada de parte pelos Orgâos 
Sociais, devido ao facto de a auditoria 
às contas do clube e da SAD, que esta 
a ser levada a efeito pela Deloitte & 
Touch, ainda nâo estar concluida. De 
resto, os responsâveis benfiquistas 
contam que este processo esteja 
definido no inicio da prôxima sem- 
ana, segundo tudo indica, na terça- 
feira. Nesta altura decorrem ainda 
negociaçôes corn potenciais investi- 
dores como a Portugal Telecom e a 
Media Capital, contactes também 

Olavo Cunha, Près, da Assembleia Gérai do SLB 

dependentes, em parte, dos resulta- 
dos da auditoria que esta em curso. 
Na assembleia gérai, os diligentes 
benfiquistas esperam apresentar nâo 
apenas o modelo de SAD, mas dados 
concretes quanto aos nomes dos 
investidores. 

FIFA propôe revoluçâo 
laboral dos jogadores 
"Bomba" no futebol mundial. Um 
polémico documente que ameaça re- 
volucionar por complete 
o sistema actual da lei 
das transferêneias vai ser 
apresentado, sâbado, 
pela FIFA para dis- 
cussâo e aprovaçâo junto 
da Comissâo Europeia. 
O documente assemel- 
ha-se a uma revoluçâo 
laboral dos futebolistas 
pois permite que estes 
possam rescindir por 
justa causa em caso de 
nâo serem utilizados em 
20 % dos jogos oficiais 
agendados pelas suas 
équipas ou, ainda, se a tâctica do 
treinador nâo lhes agradar. Sobre a 
“ideia” da FIFA, o director executive 

da Liga de Clubes reagiu consideran- 
do-a “inaceitâvel”. Ta! medida colo- 

caria em causa as 
intençôes das ligas 
europeias e da UEFA de 
conseguirem a especifici- 
dade desportiva para o 
futebol, por isso nâo hâ 
razôes para ficar entusias- 

1 ™ado. “Merece o nosso 
répudié”, afirmou 
Guilherme Aguiar, à 
Radio Renascença. A pro- 
posta apresentada pela 
FIFA, de acordo corn o 
director executive da Liga, 
“altera substancialmente 
as linhas mestres do docu- 

mente base que foi apresentado a 31 
de Outubro, e é, no minime, irra- 
cional do ponto de vista ético.” 

Taça de Portugal 
F. Ferraira nos auartos-de-flnal 
O Paços de Ferreira logrou passar aos 
quartos-de-final (ficou isento nos 
"oitavos") da Taça de Portugal. A 
équipa pacense recebeu e venceu por 
3-2 o Alverca, em jogo de desempate, 
depois de ambos terem empatado a 
um golo no Complexe Desportivo do 
FC Alverca. A équipa da casa 
procurou desde o inicio tomar o 
comando do encontre. Corn um 
Alverca remetido â defesa, os pacen- 
ses chegaram ao golo à passagem do 
38° minute. Leonardo cobrou uma 
grande penalidade, mas permitiu a 
defesa de Ernesto. Na recarga, surgiu 
Zé Manel a inaugurar o marcador, 
corn que se chegou ao intervalo. No 
reatamento, o conjunto ribatejano 
apareceu mais afoito, e conseguiu os 
intentes, aos 48 minutes, por inter- 
médio de Viveros. Mas Leonardo 
acabaria por sentenciar o jogos por 
duas vezes. Primeiro, aos 53 minutes. 

ao cabecear corn êxito apôs centre de 
Paulito, e depois aos 73 minutes, 
depois de ser desmarcado por Marco 
Paulo. 
O Alverca ainda iria reduzir por 
Ramires, aos 82 minutes, através de 
uma grande penalidade, mas jâ era 
tarde para encetar a recuperaçâo. 

José Lello: «Se houver iUcitos 
enviem-me dados» 
o ministre que detém a pasta do 
Desporto diz estar atento ao que se 
passa no futebol e revelou que até jâ 
respondeu às questôes levantadas pelo 
“querido amigo Dias da Cunha” . 

José Lello comentou no Porto, as mais 
recentes polémicas em relaçào à arbi- 
tragem portuguesa. O ministre da 
Juventude e do Desporto nâo quis 
comentar as declaraçôes proferidas 
por Pinto da Costa apôs o jogo de 
Felgueiras, referindo apenas que ”nâo 
é possivel andar permanentemente a 
comentar questôes avulsas deste ou 
daquele”. Depois, num âmbito mais 
gérai, explicou: “Em relaçâo às 
questôes que têm sido ultimamente 
levantadas, designadamente pelo meu 

querido amigo dr. Dias da Cunha, jâ 
respondi em sede prôpria. Mas é pre- 
cise que se diga que, se houver quais- 
quer ilicitos criminais, qualquer delito 
ou fumo de corrupçào, serei o 
primeiro a agradecer que me enviem 
todos os dados para que eu os possa 
enviar à Procuradoria-Geral da 
Repüblica para posterior investigaçâo. 
Agora, acho que o Desporto nâo pode 
continuar neste conflito permanente. 
Hâ que aproveitar tudo o que de mel- 
hor temos”. José Lello manifestou-se 
ainda ’’totalmente disponivel” para 
sugestôes; ’’Posso certamente falar 
corn quem me apresentar soluçôes vâl- 
idas, para que possa intervir ao nivel 
do quadro legislative. A minha pre- 
ocupaçâo sào as questôes estratégicas”. 
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Mundial de Futebol 
2006 na Alemanha 
As capacidades e talento de Franz 
Beckenbauer, o Kaiser, vâo ser 
postas à prova, no Mundial-2006. Se 
nos Estâdios foi o maior, agora, 
como gestor, tem de começar tudo 
de novo... 
A Alemanha é o primeiro pais 
europeu a receber o Mundial de 
Futebol pela segunda vez. 
O Mundial-2006 é o maior aconte- 
cimento desportivo em solo alemâo, 
depois dos Jogos Olimpicos de 1936 
e 1972, e do Campeonato do 
Mundo de futebol em 1974. 
Franz Beckenbauer foi escolhido 
para presidir ao Comité de 

Organizaçâo do Campeonato do 
Mundo de futebol em 2006, "um 
amador para gerir milhôes", como 
menciona a revista alemâ. Focus. 
O Kaiser nâo se fez rogado e, jâ 
disse publicamente, espera tfer tudo 
pronto no primeiro semestre de 
2002 embora a FIFA tenha dado 
como prazo-limite, o ano de 2003. 
Franz Beckenbauer, ex-jogador, ex- 
seleccionador vencedor do 
Mundial-90, présidente do Bayern 
de Munique e dirigente federativo e 
da FIFA, vai ter que lutar muito 
para ultrapassar os obstâculos que 
irâo surgir pelo caminho... 

4** logo Annal das 
“Estrelas” de Hockey 

Os interessados em assistir ao jogo - por $50-00 - terâ. a oportunidade 
das “estrelas” de hockey em directe de ver o jogo em directe, dtalogar 
desde Denver, no Colorado, poderào corn celebridades do desporto, de 
dirigir-se ao 126 John Street, em ganhar prémios e petiscar as delicias 
Toronto, no domingo, 4 de Fevereiro, deste bar. Os interessados deverâo 
pelas 13:30. Este evento é organiza- contactât a Susan Macartney pelo 
do pela divisâo do Ontario da telefone 416-977-5580, ext. 4136 ou 
Associaçâo Canadiana de Saüde através de e-mail 
Mental. Joe Bowen, porta-voz dos smacartney<®ontario.ca ou ainda 
Leafs, sera o mestre de cerimônias através da pâgina de internet 
da tarde. Corn a compta do bilhete www.ontario.cmha.ea/act/hockey.html 

TRÂNSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV A 
R A D I 
INTERNATIONA 

o fm88.9 
\ L J TORONTO 

„rULT0ML SUPER UIX 
TORONTO’S UUl-TlCU 

SERVINDOMAIS 
:'' ', :. :'";; '., ■ DOZE GRUPOS 

^ ÉTNiCOS 

, AOSULDO 
ONTARIO 

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

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

ÏÏSIÏÏALPORTUGUÊSRÂDIOETEIIVISÂO 

26^Ediçâo 
da S. Silvestre 

0 atleta português, Paulo Guerra, (2° classificado) compôe a faixa ao 
queniano, Robert Kipchumba, vencedor da 26“ Ediçào da S. Silvestre, 

que percorreu algumas ruas da cidade da Amadora, durante a 

cerimônia de entrega de prémios. 

Podium corn as très primeiras classificadas da 26“ Ediçào da S. 

Silvestre da Amadora. Da esquerda para a direita: Ana Dias 

(2“ classifîcada), Zahia Dahmani (1“ classifîcada) e a russa, 

Galina Aleksandrova (3“ classifîcada). 

O grande jogador francês Zidane, o jogador do 
ano da FIFA, foi "caçado" no meio de uma 
guerra de marcas de automôvel. O dinheiro 
cega, segundo parece. 
Zidane fez um anûncio publicitârio televisivo à 
marca de automôveis americana Ford. Até aqui 
nada de mal... 
O problema surgiu em Italia quando foi posto 
em equaçâo que "Zidane joga najuventus que 
tem ligaçôes à Fiat italiana, corn sede em 
Turim"... e faz publicidade à Ford? 
Oh, diabo, choque de interesses? 
Para compensar, Zidane conduz um Fiat à 
segunda-feira, um Ford à terça-feira, e por ai 
fora... 

ZIDANE em promoçâo 
errada? 
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Folha e Domingos renascidos 
Foi com O recurso a Folha e Domingos, 
jogadores corn um contributo importante para 
conquista do histôrico e inigualâvel "penta", que 
O FC Porto conseguiu recuperar da desvantagem 
de um golo e vencer o Estrela da Amadora, nas 
Antas, na ultima jornada. Foi da tal mistica dos 
dragôes que surgiu a soluçâo para um momento 
critico, garantindo a liderança da I Liga na 
deslocaçâo que se segue, ao Bessa 

Dificilmente se poderia ter mais acerto do que o 
que FC Porto conseguiu nas apostas que fez para 
tentar resolver os sérios problemas que enfren- 
tou nas ultimas semanas. Duas derrotas nos ülti- 
mos très jogos da I Liga e a perda, por lesâo, de 
Drulovic e Paredes, dois dos mais influentes ele- 
mentos da équipa, colocavam os portistas numa 
posiçâo muito desconfortâvel à entrada para um 
periodo competitivo de grande exigência. 
Na falha dos argumentas convencionais, o FC 
Porto apostou nas velhas guardas. Fez regressar 
Folha do Standard de Liège para a titularidade 
ante o Lstrela da Amadora e, face à desvantagem 
de 1-0, recorreu a Domingos. L foi na inspiraçâo 

destes jogadores, verdadeiros embaixadores da 
mistica que os dragôes construiram nos ültimos 
anos, coroada corn a conquista do histôrico e 
inigualâvel "penta", que a équipa portista encon- 
trou a soluçâo para vencer os amadorenses. 
Folha e Domingos, com um golo cada, foram 
decisivos para o triunfo, justificando, e de que 
maneira, a confiança neles depositada. 

VIIARINHO jà tem garras? 
o présidente benfiquista foi feliz 
no Natal. Ofereceram-lhe um 
Tigre de garras afiadas. 
Sera piada? 
Como o boato de que Manuel 
Vilarinho nâo tem "garras" para 
dirigir o S.L. e Benfica corre por 
todo o lado alguém, amigo?, fez o 
favor de lhe oferecer um 
Tigre/bebé. Vilarinho, nâo "afi- 
nou", nem sequer pestanejou... 
Vamos a ver se os Aguias da Luz, 
em 2001, vâo ter garras suficientes 
para "arranhar" o Porto, o 
Boavista, o Sporting, etc. 
Ah, Tigre! 

A Taça de Portugal val animai 
Para começar, o sorteio ditou um clâssico do 
futebol português, o BENFICA - FC PORTO! 
Os oitavos-de-final da Taça de Portugal vâo dar 
um ânimo diferente pois, basta um Benfica - 
Porto, para que tudo possa acontecer. 
Além do clâssico, temos ainda entre "pri- 
moliguenses", o Farense-Maritimo. O campe.âo 
Sporting recebe o Nacional da Madeira, o 

Boavista desloca-se a Penafiel e o Gil Vicente 
visita o Famalicâo. 
E preciso contar também corn os clubes que 
ainda nâo decidiram a sua continuaçâo na 
prova, devido a empâtes e a processes discipli- 
nares. 
Os jogos terâo lugar no dia 17 de Janeiro de 
2001. 

RESULIADOSDETERçA-FEIRA 
CHA 10S, CHI 95 
HOU 110, TOR 91 
PHI 104, NJN 87 

5EA 95, ATL 86 
SAS 118, ORL 95 
MIL 99, WAS 95 
UTH 103, IND 99 
□EN 118, VAN 105 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

  

Charlotte 88 14 .611 
Milwaukee IS IS .559 
Cleveland 17 15 .531 

Toronto 16 IB .471 
Indiana 16 80 .444 
Detroit 

Atlanta 

14 80 .418 
18 88 .353 

Chicago 6 88 .176 

RONAIDO 
voltou aotreino 

Serâ que o novo ano, 
este bébé 2001, vai ser 
de novo o ano de 
Ronaldo? 
O jogador, animadissi- 
mo, voltou a treinar, 
depois da cirurgia ao 
joelho. Iniciou no 
Brasil a recuperaçâo 
fisica e, sem se ressen- 
tir, brincou com a bola 
e exercitou-se com 
arcos... 
Ronaldo, que continua 
ligado contratualmente 
ao Milâo, anseia voltar 
aos jogos do campeona- 
to italiano e tem espe- 
rança de que a entrada 
no terceiro milénio seja 
com o pé direito e de 
plena recuperaçâo. 
Ronaldo quer voltar a 
ser o melhor do mundo 
em 2001... 
Força, brazuca! 

PORTUGUlS 
FERIDO EM 
EXP10SÂ0 DE MINA 
O português José Ribeiro, que tripula um Land Rover 
Defender, veiculo de assistência de Carlos Ala, 
Elisabete Jacinto e Pedro Machado, ficou ferido depois 
de ter passado sobre uma mina, revelou Hubert 
Auriol, responsâvel pela organizaçâo do rali Paris- 
Dacar. Tudo aconteceu durante a oitava etapa do even- 
to quando José Ribeiro saiu do caminho correcto e pas- 
sou por cima de uma mina, pouco depois de ter passa- 
do o Muro, entre Marrocos e a Mauritânia. O por- 
tuguês sofreu graves ferimentos no pé e ficou sob os 
cuidados médicos da Minurso, Missào das Naçôes 
Unidas para o Saara Ocidental. 
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dJïassL^iiuiçâo 
Equipas 

lie PORTO 
2B0AVISTA 
OSPORTINO 
4 SP. BRAGA 
SBENflGA 
6BELENENSES 
7SALGUEIR0S 
B P. FERREIRA 
OMARinillO 
10 UHIAO LEiRIA 
11FARENSE 
12BEiRA-MAR 
ISAUfERGA 
14GUIMARAES 
ISeAMPONIAiOR 
16 DESP.AWES 
17 Oil VICENTE 
10EST.AMAD0RA 

I V E D M S P 

16 12 
16 10 
16 10 
16 9 
18 0 
16 0 
18 B 
16 6 
16 6 
16 
16 
16 
18 
16 
16 
16 
16 
16 

5 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

1 
5 
3 
4 
4 
4 
0 
5 
5 
6 
5 
4 
3 
4 
7 
4 
4 
2 

3 36 
1 36 
3 27 
3 
4 
4 

29 
24 
19 

0 19 
21 
m 
18 
20 
19 
19 
19 
14 

10 16 
10 10 
12 12 

3 37 
12 35 
15 33 
20 31 
15 28 
14 28 
28 24 
15 23 
14 23 
25 21 
23 20 
25 19 
28 18 
26 16 
26 13 
28 10 
23 10 
28 8 

(16“jornada) 
Aiverca - Paços Ferreira 2-0 

FC Porto - Estrela Amadora 2-1 
Sporting - Campomaior, 2-1 

Dosa Aves - Boauista, 1-2 
Sp. Braga-Farense. 3-0 

Gil Vicente - Beienensea 2-1 
Beira-Mar - Uniâo leiria 3-1 

Saigueiros-Benfica1-2 
V. Guimarâes - MariUmo, 1-1 

(17“jornada) 
Beienenses - Saigueiros 

Maritime-Sporting 
Est. Amadora-Beira-Mar 

Campomaiorense - Aluerca 
Paços Ferreira - Gil Vicente 

Benfica-BesaAves 
Uniâo leiria-Sp. Braga 
Farense-Vit. Guimarâes 

Boavista-FC Porto 

PORTUCUCSfi DE fUTEBOL 
^ PROEISSIOnflL 

Resultados Proximalornada 

elhores ■llarcadores 

14 golos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

HASSAN Nader (Farense) 

12 gQltDS 

MikiFEHER (Braga) 

Joâo Tomàs (Benfica) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

Incidentes na visita de 
Nàpoles à lazi 
O jogo entre Lazio e Nàpoles Hcou marcado por 

vàrios incidentes protagonizados pelos adeptos das 
duas équipas, que se envolveram em confrontos antes 
e durante a partida, ganha pelos napolitanos (2-1). 

Os desacatos começaram bem cedo, na estaçâo de com- 
boios de Nàpoles, com a força de segurança a ter que inter- 
vir, tendo-se registado ferimentos em cinco policias. 
Depois, jâ perto do local da partida, um simpatizante do 
Nàpoles foi esfaqueado na coxa, antes de entrar no estâdio 
Olimpico de Roma, tendo ficado ligeiramente ferido. 
A intervençâo da Policia voltou a ser necessâria no decor- 
rer do encontro, nomeadamente apôs o segundo golo do 
Nàpoles, que ditou a derrota da Lazio, a nova équipa do 
ex-benfiquista Karel Poborsky, que ainda nâo se estreou. 

Penguins 2 Bruins 5 
Blackiiawks 6 Islanders 3 
Panthers 3 nurricaiics 7 
Coyotes 2 Rod WIng.s 2 
Sabres 1 Sharks 2 

CONF=EFlÊNCIA 
ORIENTAL 

 < cj. p ; 

OTTAWA go 50 

TORONTO AS A3 

BUFFALO A1 AB 

BOSTON"-""'   AS AO 

MONTREAL AE 30 

CONFERENCIA 
ORIENTAL 

   

COLORAOO AE’ 60Ï 

VANCOUVER AS SS 

EOMONTON AA A7 

AS AO CALGARY 

MINNESOTA A1 36 

O MILéNIO 

POPTUCUESfl DE fUTEBOL 
PROElSSIOnWL 

dâassifïicaçâû l^^sultados 
Equipas Sn.Espinho-Naval. VO 

1SAN1ACURA 16 33 
2VARZIM 16 33 
3NACI0NAL 16 30 
4RI0AVE 16 28 
5PEHAFIEl 16 27 
6MAIA 16 27 
7VIISET0BAL 16 24 
8 UNIAO LAMAS 16 24 

9 NAVAL 16 23 
10ACADÉMICA 16 21 
11 CHAVES 16 20 
12 MARCO 16 20 
130VARENSE 16 19 
14ESPINH0 16 18 
IStEÇA 16 18 
16FREAMUNDE 16 12 
iFEIOUEIRAS 18 H 
18IMORTAL 16 11 

Penaiiel-Maia.0-0 
imortal-0varense,1-0 
Varâm-Felgueiras.2-1 

Freamunde - Hacional, 2-2 
Uniâo lamas-Bio Ava. 1-1 
Marco - Oesn. Chaves, 0-1 

Vit Setübai-laça, 1-1 
Académica - Santa Clara, 1-1 

leça-lmortal 
Ovarense-Varzim 

Felgueiras - Freamunde 
Bio Ave-Marco 

Naval-Vit. Setùbal 
Nacional-Académica 

Santa Clara-Uniâo Lamas 
BesD.Chayes-Penafiel 

Maia-Sn.Esoinho 

DiflS Dfl CunHfl: 
«Colo do 
Campomaiorense 
fei inventade» 
Dias da Cunha nâo 
resistiu mais do que 24 
horas sem falar sobre 
arbitragens, Depois de, 
no final do jogo corn o 
Campomaiorense, ter 
deixado clara a sua 
intençâo de nâo anali- 
sar a actuaçâo do juiz 
da partida, o présidente 
do Conselho Directive 
do Sporting aproveitou 
a festa de encerramento 
dos relvados 
secundârios de 
Alvalade para dizer que 
o golo alentejano foi 
"inventado". 

"Sim... Inventado! Porque, a baver falta, ela tinha sido 
cometida contra o Sporting", asseverou o lider leoni- 
no, criticando também a atitude passiva de Francisco 
Ferreira, no capitulo disciplinar: "Houve faltas que 
foram, nitidamente, lances de antijogo, que nâo foram 
sancionadas pelo ârbitro. 
O Joâo Pinto foi um sacrificado, durante todo o jogo. 
Decidam-se. Ou se quer espectâculo ou estâ-se a 
favorecer o antijogo." 
O présidente do Sporting nâo deixou, todavia, de sub- 
linhar a boa atitude dos jogadores do ampomaiorense, 
que mostraram grande "garra" e muita "força". "O que 
fez corn que, em certes mementos do jogo, tivessem 
dez homens dentro da grande area do Sporting. Isso 
mostra qualidade, mostra confiança. Alias, o 
Campomaiorense jogou sempre aberto, atitude difer- 
ente da adoptada por équipas corn outras aspiraçôes, 
corn outras ambiçôes", observou o lider leonino. 
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Campeonatïo Nacional de Futebol - QQ © 
O, xcQjijaipi^ 

1 MOREIRENSE 
2 FC PORTO B 
3 VIZELA 
4 LEIXÔES 
5 INFESTA 
6 FAMALICÀO 
7 ESPOSENDE 
8 PAREDES 
9 S. JOÀO VER 
10 VILANOVENSE 
11 SP.BRAGA B 
12 TROFENSE 
13 CANELAS 
14 SANDINENSES 
15 LOU ROSA 
16 FAFE 
17 PEVIDEM 
18 GONDOMAR 
19 ERMESINDE 
20 BRAGANÇA 

JJ D> 

15 33 
15 31 
15 29 
15 25 
15 25 
15 24 
15 23 
15 22 
15 22 
15 20 
15 20 
15 19 
15 18 
15 15 
15 
15 

14 
13 

15 13 
15 12 
15 
15 

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

16* Jornada 
Gondomar - Sào Joào Vêr 

Ermesinde - Esposende 
Infesta - Famalicào 
Fafe - Sandinenses 

Moreirense - FC Porto "B" 
Vilanovense - Bragança 

Lourosa - Trofense 
Paredes - Pevidém 
Vizela - Leixôes 

Canelas Gaia - Sp. Braga "B" 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÂ 
3 TORREENSE 
4 FÀTIMA 
5AC. VISEU 
6 FEIRENSE 
7 SANJOANENSE 
8 SP.POMBAL 
9 VILAFRANQUEN 
10 ARRIFANENSE 
11 ALCAINS 
12 CALDAS 
13 MARINHENSE 
14 OLI.BAIRRO 
15 U. COIMBRA 
16ÀGUEDA 
I7CUCUJÀES 
18 LOURINHANENS 14 
19 TORRES NOVAS 14 

Resultados 
Àgueda - Vilafranquense, 3-3 
Oliveirense - Sanjoanense, 3-0 
Sp. Pombal - Feirense, 2-1 
Sp. Covilhà - Fâtima, 5-1 
Acad.Viseu - Lourinhanense. 3-0 
Torreense - U. de Coimbra, 0-0 
Torres Novas - Alcai'ns. 2-2 
Marinhense - Caldas, 2-2 
Arrifanense - Cucujàes, 4-1 
Folga: Oliveira do Bairro 

16* Jornada 
Sanjoanense - Àgueda 
Feirense - Oliveirense 
Fâtima - Sp. Pombal 

Lourinhanense - Sp. Covilhà 
U. Coimbra - Ac.Viseu 

Alcains - Torreense 
Caldas - Torres Novas 
Cucujàes - Marinhense 

Oliveira do Bairro - Arrifanense 
Folga: Vilafranquense 

(CIL 

1 SEIXAL 
2 U.MADEIRA 
3 PORTIMONENSE 
4 CAM.LOBOS 
5 OLHANENSE 
6 BENFICA B 
7 LOULETANO 
8 OPERÀRIO 
9 CASA PIA 
10 MACHICO 
n ATLÉTÏCO 
12 MARITIMO B 
13 BARREIRENSE 
14 ESTORIL 
15 SPORTING B 
16 ORIENTAL 
17 LUS. ÉVORA 
18CAMACHA 
19MICAELENSE 
20 SESIMBRA 

15 30 
15 27 
15 27 
15 26 
15 26 
15 26 
15 23 
15 23 
15 22 
15 22 
15 22 
15 21 
15 21 
15 20 

16 
16 
14 
11 
10 

7 

Resultados 
C. de Lobos - Olhanense, 0-0 
Seixal - Louletano, 1-0 
Micaelense - U. Madeira, 1-2 
Atlético - Casa Pia, 0-2 
Operârio - Sporting "B", 3-1 
L. Évora - Maritime "B", 0-1 
Barreirense - Machico, 1-1 
Camacha - Estoril-Praia, 1-1 
Oriental - Sesimbra, 2-1 
Benfica "B" - Portimonense, 4-1 

16* Jornada 
Olhanense - Benfica "B" 
Louletano - C. de Lobos 

U. Madeira - Seixal 
Casa Pia - Micaelense 
Sporting "B" - Atlético 

Maritime "B" - Operârio 
Machico - L. de Évora 

Estoril-Praia - Barreirense 
Sesimbra - Camacha 

Portimonense - Oriental 

■NIacional de F^u-tebol - GQQ 
Sérié A Sérié B Sérié C 

€1LIK($II7IIIPA 
1 JOANE 
2 SERZEDELO 
3 MARIA FONTE 
4TA1PAS 
5 TER.BOURO 
6 VIANENSE 
7 FÀO 
8 VALENCIANO 
9 AMARES 
10 MIRANDÊS 
11 LIMIANOS 
12 VILAVERDENSE 
13 MONÇÀO 
14 MONTALEGRE 
15 CABECEIRENSE 
16 NEVES 
17 MERELINENSE 
18 P.SALGADAS 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

29 
29 
29 
28 
25 
22 
21 
20 
19 
19 
18 
15 
15 
15 
13 
12 

8 
5 

Maria da Fonte - Monçào, 4-0 
Valenciano - Merelinense, 3-0 
Fào - Vianense. 1-0 
Amares - Cabeceirense, 1-1 
P. Salgadas - Mirandês, 1-2 
Taipas - Montalegre, 2-1 
Vilaverdense - Serzedelo, 1-1 
Neves - Joane, 0-3 
Terras Bouro - Limianos, 2-2 

Sérié □ Sérié E 
CIL SQUJUPA 
1 P.RUBRAS 
2 DRAGÔES SAND 
3 VILA REAL 
4 LAMEGO 
5 ESMORIZ 
6 REBORDOSA 
7 T.MONCORVO 
8 AMARANTE 
9 RIBEIRAO 
lOTlRSENSE 
11 P.BRANDAO 
12 PEDROUCOS 
13 AVINTES 
14 LIXA 
15 FIAES 
16R10T1NTO 
17 LOUSADA 
18S.MART1NHO 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

27 
26 
25 
25 
23 
23 
21 
19 
19 
19 
18 
18 
16 
16 
16 
13 
11 
10 

Vila Real - Avintes, 3-0 
Paços Brandào - Rio Tinto, 4-3 
Lixa - Lousada, 2-1 
Sào Martinho - Ribeirào, 1-2 
Tirsense - Torre Moncorvo, 5-3 
P. Rubras - D. Sandinenses, 4-2 
Amarante - Esmoriz, 2-1 
Rebordosa - Pedrouços, 2-0 
Lamego - Fiàes, 1-1 

Serie F 
CIL xti^iainPA 
1SOURENSE 
2 VALECAMB. 
3 ESTARREJÀ 
4-OL.HOSPITAL 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 AVANÇA 
8 OL. FRADES 
9 SATAO 
lOCESARENSE 
11 F.ALGODRES 
12 GAFANHA 
13 MANGUALDE 
14 MIRANDENSE 
15 AN ADI A 
16GOUVE1A 
17GUARDA 
18 LOUSANENSE 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
14 

33 
29 
28 
27 
26 
19 
19 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
9 
7 

01. Frades-01. Hospital, 1-0 
Valecambrense - Avança, l-O 
Sourense - Fomos Algodres, 3-1 
Guarda - Lousanense, 2-1 
Penalva Caslelo - Satào, 0-1 
Gafanha - Mangualde. 1-0 
Mirandense - Cesarense. 0-2 
Gouveia - Sào Roque, 2-3 
Estarreja - Anadia, 2-0 

CIL SQMIPA 
1 BENFICA CB 
2 BENEDITENSE 
3 EST.PORTAL. 
4 PORTALEGRENS 
5 FAZENDENSE 
6 PENICHE 
7 U.TOMAR 
8 ALCANENENSE 
9 SERTANENSE 
lOSERNACHE 
11 PORTOMOSENSE 
12 BIDOEIRENSE 
13 MIRENSE 
14CARANGUEJEIR 
15 U. SANTAREM 
16ALME1R1M 
17 BOMBARRALENS 
18 FERROVIÀRIOS 

38 
30 
28 
24 
23 
23 
21 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
U 
11 
10 

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

CIL SQUJIIFA 
1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 ODIVELAS 
4 AG.CAMARATE 
5 PORTOSANTENS 
6 RIB.BRAVA 
7ALCOCHETENSE 
8 r MAIO 
9CORUCHENSE 
10 SACAVENENSE 
11 CALIPOLENSE 
12 PONTASSOLENS 
13 S.VICENTE 
14S1NTRENSE 
15 ELVAS 
16 LOUREL 
17SAM.CORRE1A 
18FANHOES 

JJ 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

29 
27 
23 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
19 
18 
18' 
17 
15 
14 
12 
8 

Sào Vicente - Fanhôes, 3-0 
01. Moscavide - S. Correia, 1-1 
Sintrense - Àguias Camarale, 4-0 
Calipolense - Pontassolense. 2-1 
Mafra - Alcochetense, 3-4 
Odivelas - Sacavenense. 2-0 
Ribeira Brava - T Maio, 1-2 
Portosantense - Lourel, 8-2 
Elvas - Coruchense, 0-0 

CIL ÏQOTPA 
I PADERNENSE 
2AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 ESTRELAVN 
5 FUT.BENFICA 
6 0URIQUE 
7 PINHALNOVENS 
8 F.BARREIRO 
9QUARTE1RENSE 
lOBEJA '' 
II LUS. VRSA. 
12 ALMANSILENSE 
13CASTRENSE 
14 JUV.EVORA 
15 VASCO GAMA 
16 PALMELENSE 
17 PESCADORES 
18 ALMADA 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
14 

30 
30 
26 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
17 
16 
15 
14 
12 
1! 
11 

Almansilense - Pinhalnovense, 2-1 
Palmelense - Amora, 1-2 
Lusitano VRSA - Beja, 0-2 
Esperança Lagos - F. Benfica, 3-0 
Almada - Castrense, 1-3 
Ourique - Pescadores, 1-1 
Juv. Evora - Vasco Gama, 2-2 
Est. Vendas Novas - Pademense, 0-1 
Fabril Barreiro - Quarteirense, 2-1 

Depois de estar a perder por 1-0 jâ na 
seg^unda parte, o Benfica conseg^u dar a 
volta ao marcador com golos de Marchena e 
Van Hooijdonk e ganhou justamente ao 
Salgueiros em Vidal Pinheiro. 

A expulsâo de Litera aos 62 m ajudou a destruir o dique 
salgueirista, mas as substituiçôes que Toni fez também tive- 
ram um papel importante. 
O Benfica de Toni conseguiu domingo a primeira vitôria 
para a I Liga e apenas a segunda, na prova, fora do Estâdio 
da Luz. Uma vitôria justa em Vidal Pinheiro. sobre a équipa 
da casa, mas sofrida, porque o Salgueiros esteve a ganhar e 
depois foi jâ corn apenas dez homens (por expulsâo de Litera) 
que cedeu completamente ao poderio dos adversârios. 
Marchena e Van Hooijdonk conseguiram os golos que 
viraram o resultado, que tinha sido desbloqueado por Basilio 
jâ na segunda parte, num jogo em que os très tentos aconte- 
ceram na sequêneia de cantos. 

SU' 

BENFICA SOMA SECUNDO 
TRIUNFO FORA 

Açores 

ll“Jomajda 
Madalena - Santiago, 1-0 
Angrense - Lajense, 2-0 
Sto. Antonio - Vila Franca, 3-0 

Vilanovense - Flamengos, 1-1 
Praiense - Lusitânia, 2-1 

12‘jomada 
Lajense - Santiago 

Vila Franca - Angrense 

Flamengos - Sto. Antonio 

Lusitânia - Vilanovense 

Praiense - Madalena 

Equipa 

1 MADALENA 

2 LUSITANIA 

3 ST.ANTONIO 

4 PRAIENSE 

5 SANTIAGO 

6 ANGRENSE 

7 FLAMENGOS 

8 VILANOVENSE 

9 VILA FRANCA 

10 LAJENSE 

Fernanda 
Ribeiro 
no Canada 
^ Continuaçào da pàgina 1 

Sô depois dos Mundiais 
de Edmonton é que a 
Fernanda Ribeiro irâ 
dedicar-se às Maratonas. 
Assim que regressou dos 
Jogos Olimpicos de 
Sydney, onde conquistou 
a Medalha de Bronze, 
depois da Medalha de 
Ouro em Atlanta, 
Fernanda Ribeiro andou 
num rodopio em home- 
nagens, colôquios e até 
passagens de modelos... 
Em Novembre, venceu a 
corrida Jean Bouin, 
mesmo sem treinos. Em 
Dezembro, iniciou a preparaçâo diâria e nas 
très competiçôes em que entrou (Meia- 
Maratona de Aveiro, S. Silvestre do Funchal e 
S. Silvestre do Porto) ganhou! 
Bom, agora que ela vem ao Canadâ, nâo 
haverâ um grupo de Minhotos que faça uma 
"maratona de autocarro ou aviâo" até 
Edmonton -nos, em O Milénio, damos todo o 
apoioi- para aplaudir e "puxar" pela nossa 
Fernanda Ribeiro? 
Despachem-se, pois o tempo corre... 
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Quinta-feira, 11 Janeiro, 2001 
O MILéNIO 

As lOam, E. Amadora-Beira Mar. 
As llam, Campomaiorense-Alverca; 
Paços de Ferreira-Gil Vicente; 
Benfica-D. das Aves, com transmis- 
sâo na SIC; e, Uniâo de Leiria-Sp. 
Braga, com transmissâo na RTPi. 
Ainda, às ll:30am, Farense- 
Guimarâes, corn transmissâo na 
SporTV e o Boavista-FC Porto, às 
12:00, corn transmissâo na RTPi. 
Mais uma jornada de prognôstico... 
reservado! 
E por isso que o futebol nos domina. 
Antes dos jogos se efectuarem 
ninguém tem a certeza dos vence- 
dores... 

0 N0 
Os clubes do Norte estâo em força no topo da tabela 

classificativa e, sinceramente, nâo vemos clubes coin 
"garros" sufîcientes para evitar esta realidade. 

Sô o Sporting CP consegue estar 
"entalado" entre dois nortenhos: Estâ 
na terceira posiçâo, corn 33 pontos,. 

tendo à sua frente o FC Porto corn 
37 pontos, e o Boavista, corn 35 pon- 
tos e, estâ à frente do Sp. de Braga, 

que o segue com 31 
pontos. 
Desalojar Porto e 
Boavista dos primeiros 
lugares, nâo serâ tare- 
fa fâcil, embora os 
azuis-e-brancos nâo 
nos pareçam tâo fortes 
como em anos anteri- 
ores. Os axadrezados, 
corn boa équipa e con- 
fiantes, vâo ser um 
"osso" duro de roer... 
para todos! 
Do Norte futebolistico, 
nem bom vento nem 
bom casamento... 
Depois destes, na 5a. 
posiçâo, seguem 
Benfica e Belenenses, 
ambos corn 28 pontos 
cada. Na ultima jorna- 
da, os "encarnados" 

ganharam ao Salgueiros, por 2- 
1, e Os belenenses, perderam 
pelo mesmo resultado corn o 
Gil Vicente. 
Até ao lOo. lugares, estâo 
Salgueiros (24 pontos); Paços de 
Ferreira (23); Maritimo (23) e 
Uniâo de Leiria (20). 
Seguem-nos, corn maior ou 
menor grau de afliçâo, Farense, 
Beira Mar, Alverca, Guima.râes, 
Campomaiorense, D. das Aves, Gil 
Vicente e E. da Amadora. 

A prôxima jornada, a 17, ultima da 
primeira volta, tem os seguintes 
jogos: 
Quinta-feira, dia 11, às 4pm, 
Belenenses-Salgueiros, corn transmis- 
sâo na SporTV. 
Sexta-feira, dia 12, às 4pm, o 
Maritimo-Sporting, corn transmissâo 
na SporTV. 
No sàbado, dia 13, véspera das 
eleiçôes presidenciais em Portugal, 
os restantes jogos: 

Jâ experimentou dar aima às suas festas 

corn a cerveja CARLSBERG? 

De aos seus familiares e amigos cerveja 

geladinha Carlsberg e vai perceber a 

razào de tanta alegria. 

Neste novo milénio ofereça aos sens 

companheiros festivos a cerveja 

que reforça a amizade. novo représentante de vendas 
da S£aS€iit para a comunidade portuguesa. 


