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No VOS Cardeals 
Portugueses 
O actual Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, e o Arcebispo 
Saraiva Martins, Prefeito da Congregaçào para as Causas dos 

Santos, foram nomeados Cardeals no passado Domingo. 

Bush vai alterar poli'tica de 
fundos para organizaçôes 
que encorajem aborto 
O présidente norte-americano, George W. Bush, anunciou que 
"muito em breve" vai assinar uma ordem executiva de suspensâo 
dos fundos fédérais atribuidos a grupos de planeamento familizu* 
internacionais que encorajem o aborto. Esta ordem anulara uma 
decisâo do antecessor de George W. Bush, Bill Clinton. Enquanto 
anunciava esta 
intençâo, mi- 
Ihares de mani- 
festantes a favor 
do direito ao 
aborto cele- 
bravam nas ruas 
de Washington o 
28/o aniversario 
do veredicto do 
Supremo 
Tribunal que 
legalizou esta 
prâtica nos 
Estados Unidos. 

^ Pagina 3 

■Bai-' 

BSE 
aumenta 

Agricultores dizem que 
ministério retarda abate 
de animais para nâo 
pagar indemnizaçôes e 
receiam que aumente a 
importaçâo de Espanha 
e França, onde se faz a 
despistagem 

^Pagina 8 

CiRV-fm e Ondas Hispanas 
irmanadas na aiuda a 

^^Pàgina 7 
José Negrete, Arturo Gutierrez e Abdiel Hernandez 
em pleno apeh a favor de Sâo Salvador, no Canal 2. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SilVITONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMACÀO PERMANENTE. www.ciRVFM.coM 
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sem vér1;ebras 

A advocacia é hoje uma das profissoes menos 
prestigiadas nos Estados Unidos da América. 
Numa sondagem recente, conclui-se que pior do 
que essa forma de vida so mesmo a dos vende- 
dores de automôveis. 
"O ôdio contra os advogados advém do facto de 
eles se constituirem num exército de pressâo 
sobre a sociedade". 
Longe vâo os tempos em que a profissâo de 
advogado era de prestigio social e profissional. 
Agora, nesta sociedade de consume atroz, onde 
sô O dinheiro é rei, todos se subjugam ao maga- 

Tu crt 

no que dâ poder e conforto... Até a classe dos 
advogados, segundo a sondagem püblica nos 
EUA. 
Nos EUA a anedota mais vulgar, mesmo corn 
"barbas", que continua a correr de boca-em- 
boca, é: 
"-0 que é que se chama a 100 (cem) advogados 
acorrentados no fundo do Oceano? 
-Um bom começo!". 
Quarenta por cento dos americanos têm uma 
opiniâo "ma ou muito ma" sobre a honestidade 
e ética deles, segundo uma sondagem da Gallup 
revelada no passade mês de Novembre. 
Segundo a Gallup, sào muitas as razôes pelas 
quais os americanos odeiam os advogados. Uma 
delas encontra-se na avenida principal da capi- 
tal, a chamada K Street. A rua esta cheia de 
escritôrios de advogados cuja ünica actividade é 
comprar politicos e subverter a legislaçâo a favor 

Lfl 

das empresas multinacionais, dos ditadores do 
Terceiro Mundo e dos "grupos de interesse espe- 
ciais" sens clientes. 
Muita coisa mais explica esta situaçâo de ôdio 
aos advogados mas, uma frase do senador 
democrata Torn Harkin do lowa, define a situ- 
açàp: "Séria uma estupidez dizer que os mem- 
bres do Congresso vendem os votes, mas um 
cheque de 50.000 dôlares é uma garantia segura 
de que o seu telefonema sera atendido e ouvido 
corn atençâo." 
Contra isto, batatinhas. Assim, percebe-se me- 
Ihor as eleiçôes presidenciais nos EUA e aquela 
telenovela da Florida. 
E, como sabemos, o actual circule da sociedade 
esta tâo bem "apertado" que nâo podemos dar 
um passo... sem eles! 

JMC 

corn os leitores 

Olà, companheiros! 
Mais uma ediçâo de O MUénio 
esta convosco e, naturalmente, 
fîco na espectatîva que seja do 
vosso agrado. 
Nâo se pode agradar a "gregos e a 
troianos" mas, se conseguir atin- 
gir uma maioria razoâvel, fîco 
muito feliz. 
Trabalhamos no O MUénio com a 
boa intençâo de servir e agradar. 

Ja sabiam que eat;âo 
programados voos 

para a Madeira, 
com passagem por 

Ponba Delgada? 

De fontes dignas da maior confiança, podemos 
informar a comunidade portuguesa e, em especial, 
a comunidade madeirenses de que a partir de 
Junho e até fins de Agosto, vamos ter voos directos 
de Toronto para o Funchal, uma vez por semana. 
Uma boa noticia para os ilhéus, madeirenses e aço- 
rianos pois, este voo directo para o Funchal terâ 
paragem -sempre que necessârioi- em Ponta 
Delgada, Sâo Miguel. 
Vamos, assim, deixar de fazer mudanças de aviâo e 
de ter que baixar o direito aos 50 kilogramas de 
bagagem (para 20 Kg), sempre que queiramos no 
periodo mencionado, viajar para a Madeira ou para 
os Açores. Uma boa prenda neste inicio de 2001, 
um prémio justo para madeirenses e açorianos. 
Idas à terça-feira e regressos à quarta-feira. Na prô- 

xima ediçâo de O Milénio daremos mais detalhes 
sobre esta iniciativa tâo necessâria para todos nos. 

A "Casa do Benfica of Toronto" vai realizar na sua 
sede-social, 1 Robina Avenue, duas Assembleias 
Gerais Ordinârias, dia 28 de Janeiro e 11 de 
Fevereiro, respectivamente. 
Na primeira Assembleia serâ apresentado o 
relatôrio das contas de 2000 e, a segunda, para 
eleiçâo dos novos Corpos Gerentes 2001-2002. 
José Maria Eustâquio, présidente da Assembleia 
Gérai da Casa do Benfica, apela aos sôcios para que 
compareçam e participem. 

O Associaçâo Luso-Canadiana "Portuguese 
Canadian Democratic Community Centre" elegeu 
os Corpos Gerentes para 2001. 
A Mesa da Assembleia é presidida por Marilia dos 
Santos, o Conselho Fiscal, por Eduardo Barra 
Pinto e a Direcçâo Administrativa, por Conceiçâo 
Baptista. 
A estes amigos e todos os restantes membres dese- 
jamos uma boa gerência. 

O FC Porto de Toronto realiza no dia 3 de 
Fevereiro, Sabado, uma festa de angariaçâo de fun- 
dos para apoio à secçâo de futebol da colectividade. 
Nesta festa serâo entregues os troféus correspon- 
dentes aos vencedores do anterior Torneio de 
Cartas. 
Esta festa "portuense" terâ inicio às 19h30. 

Sabado, dia 27, grande festa na sede-social do 
Canadian Madeira Club/Madeira House 
Community Centre, na celebraçâo do 17o. aniver- 
sario do Rancho Folclôrico Madeirense. 
O Jantar sera servido pelas 19h00 e muita mùsica 
pelo conjunto Tropical 2000. 
Havera o tradicional corte do Bolo de Aniversârio 
que serâ servido com champanhe. 
Os nossos sinceros parabéns aos elementos do 
Rancho Madeirense e aos sens responsâveis, pelo 
muito que têm dado à cultura popular da Madeira 
e à comunidade portuguesa. Info: 416-533-2401. 
Os Ranchos Folclôricos Madeirenses da casa irâo 
actuar e apresentar novas danças regionais. 
Nâo faltem! 

Começamos corn viagens à Madeira e acabamos 
corn o aniversârio do Rancho Folclôrico 
Madeirense. 
Fica tudo em familia. 
Obrigado, e até p’râ semana. 

JMC 
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Novos Cardeais Portugueses 
O anûncio foi feito pelo Papa Joâo Paulo II, na cerimônia do Angélus, durante a divulgaçâo 
da lista dos novos 37 Cardeais, 4 de lingua portuguesa, dois de Portugal e dois do Brasil. 
Os novos Cardeais vâo ser agora confîrmados no Consistôrio, dia 21 de Fevereiro. 

Novos Cardeais: desde o séc.XIII 
houve 3S cardeais por-tugueses 

Lisboa - Mestre Gil foi o primeiro cardeal português no séc. XIII - ao todo jâ 
houve 39 portugueses que ocuparam o cargo, dos quais 15 foram também patri- 
arcas. 
É a seguinte a lista dos cardeais portugueses nào patriarcas: 

- Mestre Gil, principios do séc. XIII 
- Paio Galvâo, 1206 
- D. Pedro Juliâo (Pedro Hispano), 1273 
- D. Ordonho Àlvares, 1278 
- D. Pedro da Fonseca, 1409 
- D. Joâo Afonso de Azambuja, 1411 
- D. Antào Martins de Chaves, 1439 
- D. Jaime de Portugal, 1456 
- D. Jorge da Costa, 1476 
- Infante D. Afonso, 1517 
- D. Miguel da Silva, 1541 
- Infante D. Henrique, 1545 
- D. Verissimo de Lencastre, 1697 
- D. Nuno da Cunha e Ataide, 1712 
- D. José Pereira de Lacerda, 1719 
- D. Joâo da Mota e Silva, 1727 
- D. Paulo de Carvalho e Mendonça, 1770 
- D. Joâo Cosme da Cunha, 1770 
- D. Miguel José de Noronha e Abranches, 1803 
- D. Pedro Paulo de F. da Cunha e Melo, 1850 
- D. Américo Ferreira dos SantoS Silva, 1879 
- D. Teodôsio Clemente de Gouveia, 1946 
- D. José da Costa Nunes, 1962. 

O Papa Clemente XI, pela bula In Supremo Apostolatus Solio, de 
Novembre de 1716, elevou à dignidade de igreja e basilica patriarcal 
a Real Capela corn o titulo de S.Tomé na Cidade de Lisboa. 
De entâo para câ, houve 15 cardeais portugueses patriarcas: 

- D. Tomâs de Almeida, 1737 
- D. José I Manuel da Câmara, 1747 
- D. Francisco I de Saldanha, 1756 
- D. Fernando de Sousa e Silva, 1779 
- D. José II Francisco Miguel Antonio de Mendonça, 1788 
- D. Carlos da Cunha Meneses 1819 
- D. Fr. Patricio da Silva, 1824 
- D. Fr. Francisco II de S.Luis, 1843 

Bush vai alterar poHtica de 
fundos para organiiaçôes 
que encorajem aborto 

A Comissâo Europeia e a presidência 
sueca da Uniâo Europeia criticaram a 
decisâo do novo présidente norte- 
americano de suspender o financia- 
mento de programas que aconselham 
o aborto como método de planeamen- 
to familiar em paises menos desen- 
volvidos. "É um passo para trâs", afir- 
mou Anna Diamantopoulou, comis- 
sâria europeia encarregada dos 
Assuntos Sociais em conferência de 
imprensa em Norrkoeping (sul), onde 
estâo reunidos os ministros dos 
Assuntos Sociais e Igualdade de 
Oportunidades dos Quinze. "Os 
Estados Unidos nâo sâo um pais can- 
didate (à adesâo à UE)" e a Uniâo "nâo 
pode influenciar George W. Bush, mas 
pode expressar a sua preocupaçâo", 
acrescentou. "Apoio totalmente a 
comissâria", afirmou, por seu turno, a 
ministra para a Igualdade de 
Oportunidades sueca, Margareta 
Winberg. "Nâo se trata de uma 
questâo mener. Lutâmos muitos anos 

para obter a nossa prôpria legislaçâo", 
tanto na Suécia como no seio da UE, 
explicou. Margareta Winberg asse- 
gurou que iria discutir o assunto corn 
o primeiro-ministro sueco, Goran 
Persson, para que este aborde a 
questâo na prôxima cimeira UE- 
Estados Unidos, cuja data ainda nâo 
foi marcada, mas que se realizarâ sob 
a presidência sueca da Uniâo 
Europeia, que termina em Junho. 
George W. Bush decidiu segunda- 
feira, no seu primeiro dia na Casa 
Branca, cortar toda a assistência finan- 
ceira a programas que encorajem o 
recurso ao aborto em paises menos 
desenvolvidos. 
A decisâo de nâo financiar este tipo de 
programas, adoptada pelo présidente 
republicano Ronald Reagan em 1984 
e depois mantida pelo seu sucessor 
George Bush (pai), fora suspensa pelo 
présidente democrata Bill Clinton 
pouco depois de chegar ao poder, em 
1993. 

- D. Guilherme Henriques de Carvalho, 1846 
- D. Manuel I Bento Rodrigues, 1858 
- D. Inâcio do Nascimento Morals Cardoso, 1873 
- D. José III Sebastiâo Neto, 1884 
- D. Antonio I Mendes Belo, 1919 
- D. Manuel II Gonçalves Cerejeira, 1929 
- D. Antonio II Ribeiro, 1973. 

Actualmente existem 143 cardeais (69 na Europa, 42 na América, 15 em Africa, 
4 na Asia e 3 na Oceania), dos quais 45 deixam de ser eleitores até ao 
Consistôrio ordinârio de 22 de Fevereiro. Outros cinco deixarâo de o ser entre 
22 de Fevereiro e Dezembro. 
Hâ 22 vagas no Colégio Cardinalicio para eleitores. Existem duas espécies de 
consistôrios: ordinârios e extraordinârios. No primeiro caso, o Sumo Pontifice 
catôlico convoca todos os cardeais ou sô os présentes em Roma mas, no segun- 
do caso, chama todos os cardeais. 
Os consistôrios extraordinârios sâo convocados, segundo o côdigo canônico, 
“quando as necessidades especiais da Igreja ou a conduta de assuntos mais 
graves sugere que deve ter lugar”. 
Joâo Paulo II convocou o seu primeiro consistôrio extraordinârio, um ano 
depois de da sua eleiçâo, para debater, em Novembre de 1979 a reforma da 
Cüria Romana; a igreja e a cultura; as finanças da Santa Sé”. 
Très anos depois fez reunir um outre para discutir “a organizaçâo da Cüria 
Romana; as finanças do Vaticano, corn especial atençâo para o banco do 
Vaticano; a revisâo do Côdigo de Direito Canônico”. 
A reforma da Cüria Romana voltou a ser pretexto para um outre consistôrio 
extraordinârio, em 1985. Em Abril de 1991, teve lugar um outre consistôrio 
extraordinârio para debater as “ameaças à vida humana, especialmente o abor- 
to” e as novas seitas religiosas. 
A ültima destas reuniôes extraordinârias teve lugar em Junho de 1994 e visou 
discutir a preparaçâo para a celebraçâo do ano 2000, um relatôrio sobre as 
relaçôes ecuménicas, o ano internacional da familia e uma melhor utilizaçâo dos 
bispos aposentados. 

Descontos de 20 a 30% 
em mobflias importadas directamente 

das fàbricas "off-shore”. 
IPIlins 

e veja corn os seus prôprios olhos: 
môveis para criança corn desconto de 25%; 

mobflias canadianas de quarto, leva 8 peças e sô 
paga 7 ; na compra de qualquer sofa leva o 

"love seat" por metade do preço e, 
ao comprar uma mobflia para sala de jantar 

leva 9 peças e sô paga 8. 

Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Terento 
416-535-1 133 

e, no 930 Woodlawn Rd„ em Guelph. 
5 1 5-766-0444 
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Pequenas historias de |\| ~[~^ grande 
Viveu entre santos e pecadores. 
Manteve-se vertical e humano, simples- 
mente. 
Manuel Teixeira, natural da freguesia 
de Ribas, Celorico de Basto, Minho, 
nasceu no dia 1 de Junho de 1927. De 
estatura meâ, é rijo como um pero e 
active como uma Lebre... 
Estudou no Seminârio Freiào, em 
Braga, até aos 18 anos. For essa altura 
consideraram que nào tinha vocaçâo e 
partiu para o "mundo exterior", para 
completar o Curso de Agronomia, em 
Santarém. 
Trabalhou no Posto Agrârio de Braga 
e, depois, no Grémio da Lavoura de 
Amares e Terras do Bouro. Conheceu a 
Rosalina de Fâtima da Costa Machado, 
"a mais linda da regiâo", como frisou 
corn orgulho. Casaram em 29 de 

Novembre de 1953. Em Amares, 
nasceu-lhes a primeira filha. Maria de 
Fâtima Teixeira. 
Como bom catôlico, e por ter bons co- 
nhecimentos de francês e inglês, passou 
alguns tempos em Fâtima, corn outres 
dois pupilos, Joaquim Tavares de 
Matos e Manuel Lourenço, como intér- 
pretes dos visitantes estrangeiros. 
Solidificou os seus conhecimentos de 
linguas corn a prâtica adquirida e co- 
nheceu O Padre Raul Gagnon, Vigârio- 
Geral da Basilica de Notre Dame, em 
Montreal, corn quem estabeleceu um 
principle de amizade... 
Como nâo conseguiu ser missionârio 
como sonhara em pequeno, interessou- 
se pela emigraçào. Corn os amigos 
Joaquim Matos e Manuel Lourenço, 
Manuel Teixeira partiu para o Canadâ 

no barco grego "Arosa 
Star". Chegaram a Québec 
no dia 20 de Abril de 1955 
e, no dia seguinte, a 
Montreal. Manuel Teixeira 
manteve-se em Montreal, o 
Joaquim Matos (jâ falecido) 
em Québec e, o Manuel 
Lourenço (jâ falecido), em 
Vancouver. 
Como devoto de Nossa 
Senhora de Fâtima e por ter 
consigo O cartâo pessoal do 
Padre Gagnon, dirigiu-se à 
Basilica e corn ele se encon- 

Em 7983, numa visita a Niagara Fall -visita obrigatôria ao 

relôgio-, Maria Jûlia Pinheiro, Rosalina e Manuel Teixeira^ 

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, 

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

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

Tel.; 416-531-5000^ 
Visite a Happy Travellers na Galeria Shopping 

Centre, na Dufferin e Dupont, em Toronto 

John Dias, Présidente da Associaçào Cultural do Minho de Toronto -mentor 

do Congresso dos Minhotos-, Rosalina Teixeira e o Comendador Manuel Teixeira, 

aos microfones de CIRV-fm, em Toronto. 

trou. Entretanto, corn alguma graça à 
mistura, encontrou por interposta pes- 
soa dois portugueses, o Antonio Galego 
e O Domingos Reis (pioneiros dos 
Açores, jâ falecidos), que lhe arran- 
jaram quarto para ficar. Naquela altura, 
em Montreal, de Portugal sô conheci- 
am N. Sra. de Fâtima e Salasar. O seu 
conhecimento de Agronomia e as faci- 
lidades proporcionadas pelo Padre 
Cagnon, permitiram que Manuel 
Teixeira começasse imediatamente a 
trabalhar, no Jardim Botânico da 
cidade, no tratamento e conservaçâo de 
ârvores. Na Faculdade de Agronomia 
da Universidade de Montreal, em 6 
meses de estudos, adquiriu a equivalên- 
cia do seu curso de Agrônomo. Depois, 
ainda na Universidade de Montreal, 
doutorou-se em Ciências, Letras, 
Histôria e Geografia Universal. 

onde esteve vârios anos. 
Manuel Teixeira foi Présidente da 
Associaçào da Imprensa Étnica do 
Québec e Secretârio-Tesoureiro da 
Federaçâo de Imprensa Étnica do 
Canadâ. 
Nos finais dos anos 70, dada a sua 
actividade social e voluntarismo. 
Manuel Teixeira recebeu a "Comenda 
da Rainha" das mâos do Premier do 
Québec e, mais tarde, como animador 
do Canal lO TV, recebeu o "Passaporte 
de Cidadâo do Mundo". 
Ainda, directamente das mâos de 
Pierre Trudeau, recebeu a "Ordem do 
Canada", eiti 1983. 
Corn outros companheiros da época. 
Manuel Mota, Carlos Sousa, seu irmâo 
Serafim Teixeira, Domingos Reis, 
Antonio Galego, etc., o Manuel 
Teixeira fundou a Uniâo Catôlica 

Da esquerda para a direita, os amigos Pinheiro, 

Comendador Manuel Teixeira, John Dias e o 

Cônsul-Geral de Portugal, Dr.Joào Perestrello, 

num alomoço de convivio. 

Leccionou durante vârios anos na 
Comissâo das Escolas Catôlicas de 
Montreal, entre 1960/70, ensinando 
inglês e francês. 
Manuel Teixeira manteve-se no Jardim 
Botânico até I960, transferindo-se para 
a companhia Rothmans, Benson & 
Hedges, até I de Julho de 1987. 
Reformou-se aos 60 anos de idade, 
embora continuasse uma constante 
actividade social. 
Em 1959, Manuel Teixeira foi nomea- 
do Conselheiro de Emigraçào do 
Ministério da Imigraçâo do Québec e, 
em I960, foi para conselheiro do 
Ministério da Educaçâo do Québec, 

Portuguesa do Canadâ. A partir desta 
iniciativa outras nasceram. Passou a 
haver Missa em lingua portugusa corn 
O Padre brasileiro Murilo Sabiâ, corn o 
apoio do Cardeal Lager e do Padre 
Gagnon. Também foram criadas esco- 
las, um grupo folclôrico e um boletim 
informativo, chamado "Iclésia". 
Em 20 de Abril de 1961 foi editado o 
jornal "A Voz de Portugal", que ainda 
existe, sendo o seu primeiro director, 
Domingos Ribeiro. Mais tarde, em 
1975, nasceu o "Jornal do Emigrante", 
propriedade de Manuel Teixeira, que 
passou para Isaias Lopes apôs o 
regresso a Portugal. Também em^ 

20010075 
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► 1975, foi criada a Federaçâo de 
Organismes Portugueses do Québec. 
Antes disse, em 1960, o Comendador 
Manuel Teixeira criou o programa 
radiofônico "Hora Portuguesa" na CKS 
(2 horas por semana) e, depois, na 
CFMB, cimentou-se uma estaçâo para 
grupos étnicos (em 1962), corn o apoio 
do PM John Difenbacker, devido a 
uma promessa caso fosse reeleito. 
Em 1969, Manuel Teixeira criou o seu 
prôprio programa de TV, através de 
cabo, o "Reflexes de Portugal", que 
tinha lugar todos os sâbados e que teve 
o seu fim em 1998. 
O Comendador Manuel Teixeira 
regressou definitivamente a Portugal 
em 1997. Vive em Amares, distrito de 
Braga. Dada a sua condiçào e forma de 
vida, o Comendador Manuel Teixeira 
foi convidado para Vice-Presidente dos 
Bombeiros Voluntaries de Amares (que 
fora fundado pof seu sogro Auguste 
José Machado); Irmâo Honorârio da 
Santa Casa da Misericôrdia de Amares, 
Présidente da Mordomia e membre da 

Mesa Administrativa e Manuel 
Teixeira e sua mulher Rosalina, sâo 
Irmâos Beneméritos de Nossa Senhora 
da Abadia. Manuel Teixeira, como 
independente, é Deputado/Membro da 
Assembleia Municipal da Câmara 
Municipal de Amares. 
O "vicie" de comunicar mantém-se em 
Manuel Teixeira. Assim, continua a 
escrever para varies jornais e revistas. 
Agora, o Comendador Manuel 
Teixeira "anda apaixonado pelo 
Congresso das Gentes do Minho", do 
quai é membre organizador por con- 
vite do Présidente da Câmara de 
Amares e da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas. 
O "Congresso dos Minhotos" imagina- 
do por John Dias, présidente da 
Associaçâo CulturAl do Minho de 
Toronto, tem um seguidor atento e 
interessado em Manuel Teixeira. A 
ültima semana de Julho vai pôr o 
Minho em "reboliço" corn os minhotos 
de todo o mundo a participar no 
Congresso e a procurar servir mais e 

melhor a sua verde regiâo. 
E, para assentar ideias, 
uns bons pücaros de verde 
fresquinho...! 

JMC 

Em 1966, na quinta de Tabaeo 
da Maria do Sameiro de Sâ, 

em Strathroy. Manuel Teixeira, 

Joào Pinheiro e mulher Maria 
Jülia Pinheiro, Maria do 

Sameiro Sd,José Pinheiro, 

e os très Jîlhos do Casai 
Teixeira, ainda pequenos, 

Fâtima, Francisco e Filoména. 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 
1199 Dundas Street West - Toronto - l'el, (416) 533-9245 

Annual Membership 
Meeting 

We advise that the annual general meeting of our Credit Union shall be 
held at 3:30 p.m. of January 28, 2001 at 982 Bloor Street West, in 
Toronto. Copies of the 1999-2000 financial statements will be available 
at our office from January 25 on, as well as the time of the membership 
meeting. 

Order of Business 

1. Registration of members 
2. Adoption of the minutes of the last membership meeting 
3. President s welcome and Report of the Board of Directors 
4. Report of the Audit Committee 
5. Report of the Auditor 
6. Report of the Credit Department 
7. New business: Confirmation by members of an amendment passed by 

the Board regarding Section 7.01 of our By-laws whereby the title of 
President is amended to Chairman, and the title of Vice-President is 
amended to Vice-Chairman; also regarding Section 7.05 whereby the 
position of treasurer is eliminated as a result of the banking system 
now in place. These amendments fall within the new Model of Credit 
Unions’ By-laws set up by Central. 

8. Elections 
9. Adjournment 

DavidJ. M. Rendeiro 
President 

P.S. Finger food and wine shall be served upon adjournment. 

StTÙBflL: 

Recém-nascido 
encontrado morta 
num contentor de lixo 
(Sines) - Um recém-nascido do sexo 
feminino foi encontrado morto num 
contentor do lixo no Bairro do Farol, 
em Sines, disse fonte do 
Destacamento da GNR de Santo 
André. 
Em declaraçôes à Agência Lusa, o 
capitâo Caeiro explicou que a GNR 
foi chamada ao local por uma fami- 
liar dajovem de 19 anos suspeita de 
ser a mâe da criança e autora do 
crime.Essa mesma familiar, que 
recusou identificar-se, disse à Lusa 
que apenas se apercebeu da situaçâo 
quando viu chegar uma ambulâneia 

à porta de casa. 
"Vi chegar a ambulâneia e ques- 
tionei a minha sobrinha, que me 
disse que tinha feito um aborto. Eu 
fiquei aflita, fui ao lixo e encontrei 
uma criança jâ formada enrolada 
numa toalha", explicou. 
A alegada mâe do recém-nascido 
bem como um outro individuo, sus- 
peito de ser o co-autor do crime, jâ 
foram identificados pela GNR, 
adiantou o capitâo Caeiro. Ambos 
foram detidos e présentes ao juiz de 
Instruçâo do Tribunal de Sines, para 
serem èuvidos. 

Uacina contra cancro cervical 
Cientistas britânicos deram inicio à 
primeira experiência em humanos 
de uma nova vacina contra o can- 
cro cervical, uma doença que viti- 
ma milhôes de mulheres no 
mundo. A vacina visa preparar o 
sistema imunitârio para combater 
o virus humano papiloma (HPV), 

ligado à maioria dos casos de 
doença. Mais de 20 mulheres rece- 
berâo doses diferentes numa 
primeira fase, para se perceber de 
que forma o sistema imunitârio 
responde. 
Os resultados dos estudos serâo 
publicados em 2002. 

[ISQS© © C!JGP©[D©GP©[? 

[Daici*© 
Nào percam o lË^JPIUQlAJL, ID)IË UMTMËIBM© 

no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
mm IMTOM© 

que em muito facilitarâ 
O seu casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes de convivio social. 

O Chefe Manuel de 
Paulos tem para si 

um serviço 
proflssional e a 

exposiçâo do Bufete 
corn o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo và, telefone: 416-534-5520 
20010074 
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Bombeiros Voluntarios nao recebem hâ 9 mesas 
Os bombeiros reclamam o pagamento de 1.500 escudos por noite ou por domingo a que têm direito 

Os Bombeiros Voluntarios do Porto 
Santo, mais especificamente os que 
exercem a funçâo em regime de vo- 
luntariado, jâ nâo recebem "um 
tostao" hâ nove meses. A estes "solda- 
dos da paz" sao pagos, ou deveriam 
ter sido, cerca de 1.500 escudos por 
noite ou por domingo, conforme o 
acordado entre a corporaçào e a 
Associaçâo de Bombeiros Voluntarios 
da ilha. A contabilizaçâo dos periodos 
laborais assim funciona dado que a 

maioria so é "soldado da paz" depois 
do seu horario normal de trabalho. 
Vinte e nove elementos compunham 
até hâ bem pouco tempo o corpo de 
bombeiros em regime de voluntaria- 
do. Mas, devido à falta de pagamen- 

tos, dos dezoito elementos que 
tiraram o curso no ano passado nove 
jâ abandonaram a missao. E, se a situ- 
açâo se prolongar, outros abandonos 
se seguirao. Fundados em 1998 e com 
sede no aeroporto local, os Bombeiros 
Voluntârios da Ilha Dourada, ao 
serviço da populaçâo 24 horas por 
dia, contam apenas com sete profis- 
sionais, entre efectivos e contratados, 
a exercer a funçâo a tempo inteiro. E 
nestes sete elementos nâo estâ inclui- 

do o comandante da corpo- 
raçâo, uma vez que o 
serviço que presta é, tal 
como o grosso da colectivi- 
dade, em regime de volun- 
tariado. Embora com os 
ordenados e respectivos 
subsidios e seguros em dia, 
estes sete profissionais têm 
também reclamaçôes a 
fazer, pois hâ jâ alguns 
meses que nâo recebem os 
gratificados nocturnos a 
que têm direito. Se todos os 
bombeiros em regime de 
voluntariado se afastarem, 
dizem os profissionais a 
tempo inteiro, sete fun- 

cionârios nâo chegarâo para assegu- 
rar um serviço de 24 horas por dia. 
Ainda por falta de verbas, o convivio 
do ultimo Natal, habituai em todas as 
corporaçôes de bombeiros da Regiâo, 
nâo se pôde realizar. Segundo noti- 

J J 
J LïouvJ 

ciou o Diârio de Noticias, conseguiu 
apurar junto de fontes ligadas ao sec- 
tor, os subsidios mensais que a 
Câmara Municipal e o Governo 
disponibilizam â Associaçâo de 
Bombeiros local para o pagamento de 
salârios e demais despesas nâo sâo 
suficientes para cobrir todos os gastos 

da corporaçào. E nessas despesas, que 
por vezes ficam em défice, estâo os 
combustiveis e outros materials con- 
sumiveis necessârios às tarefas le- 
vadas a cabo pelos bombeiros. Uma 
vez que a Protecçâo Civil apenas 
fornece as viaturas, a sua manutençâo 
fica a cargo da corporaçào. 

PARQUE ECOLÙGICO DO FUNCHAL 
Centro de Apoio abre no inicio 
do Verâo 
o Centro de Recepçâo 

e Interpretaçâo do 
Parque Ecolôgico do 

Funchal serà inaugura- 
do no inicio do Verâo. 

Esta infra-estrutura vai 
permitir um maior co- 

nhecimento de toda 
aquela ârea segundo 

disse o vereador 
Raimundo Quintal. 

O Centro de Recepçâo e 
Interpretaçâo do Parque Ecolôgico 
do Funchal deverâ entrar em fun- 
cionamento no Verâo, afirmou ao 
Diârio da Madeira o vereador 
responsâvel pelo pelouro do 
Ambiente, Raimundo Quintal. 
O vereador da Câmara do Funchal 
sublinhou que o Centro serâ mais 
um polo de educaçâo ambiental e é 
tido como mais um meio impor- 
tante no sentido de aproximar a 
populaçâo do Funchal, e nâo sô, do 
Parque Ecolôgico. 
Os prôprios turistas que se dirijam 
âquele local terâo acesso fâcil a 
informaçôes sobre aquilo que esta 
ârea protegida do municipio fun- 
chalense oferece. O intuito deste 
local é essencialmente que «as pes- 
soas que ali chegam tenham infor- 
maçôes sobre o Parque, que pro- 
porcionarâo visitas mais elucidati- 
vas. 
A partir do centro existirâo percur- 
sos devidamente demarcados para 
que uma pessoa, mesmo sozinha, 
possa fazer a leitura da flora, fauna 
e da geologia ao longo do percur- 
so», salientou o autarca. O concur- 
so para construçâo deste Centro, 
que fica localizado na subida para 
o Poiso, foi abefto no inicio do ano 
transacto, sendo o investimento ini- 
cial de 70 mil contos. De acordo 
corn Raimundo Quintal, a con- 
struçâo desta nova infra-estrutura 
de apoio ao Parque Ecolôgico estâ 
na sua fase de acabamentos e 
equipamentos, sendo que o ligeiro 
atraso se deve à espera pela 
recepçâo do visto do Tribunal de 
Contas. 
O vereador afirma que as obras que 
faltam concluir deverâo demorar 
cerca de très meses, o que significa 

que a conclusâo do Centro esteja 
prevista para o inicio do Verâo. 
Esta obra vai estar dotada de um 
pequeno auditôrio, um espaço de 
vendas para produtos produzidos 
ou alusivos ao Parque. 
Haverâ igualmente um pequeno 
espaço interactivo de forma a ceder 
informaçôes às pessoas que 
estiverem interessadas em fazer 
percursos no Parque e ainda uma 
aérea de laboratôrio onde se 
realizarâo algumas experiências 
relacionadas corn elementos da 
Natureza que estâo inseridos 
naquele local protegido. Em termos 
de produtos originârios do prôprio 
Parque, o vereador referiu as 
amoras e a oliveira da serra que sâo 
colhidas anualmente pela 
Associaçâo dos Amigos do Parque 
Ecolôgico e por algumas escolas e 
que depois servem para fazer com- 
potas. 
Raimundo Quintal referiu que, 
devido ao facto de existir um 
pequeno viveiro de plantas indige- 
nas naquela ârea, algumas dessas 
plantas serâo reservadas para 
venda ao püblico. 
Ao serviço da populaçâo ou turistas 
que recorrerâo a este serviço 
camarârio estarào técnicos de edu- 
caçào ambiental, que serâo selec- 
cionados através de um concurso 
püblico que serâ lançado em breve 
pela edilidade. 
Hâ que salientar que o Parque 
Ecolôgico do Funchal tem também 
um «patrimônio cultural intéres- 
sante» onde se incluem diversas 
levadas, o poço da neve, nascentes 
dos Tornos Altos, entre outros 
aspectos que jâ estâo a ser difundi- 
dos, segundo sublinhou Raimundo 
Quintal. 

20010078 
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CiRV-fm e Ondas Hispanas 
irmanadas pa aiuda a 
SAP SAIVAPOR 
O violento sismo que 
assolou Sâo Salvador 
causou, até ao momento 
em que escrevemos, 704 
mortos, 3.883 feridos, 
496 casas "engolidas" 
pela terra, 63.195 casas 
destruîdas,104.865 casas 
danificadas e 573.609 
pessoas sem lares e serti 
haveres. Uma desolaçâo. 
A assistência interna- 
cional nâo faltou logo 
que houve conhecimento 
da catâstrofe. Na CIRV- 
fm, logo se pôs em acçâo 
um movimento de soli- 
dariedade, corn um 
Radiothon conduzido pelos compan- 
heiros de Hondas Hispanas. 
Naturalmente, corn a participaçâo de 
todos os elementos que actuam na 
programaçâo portugaesa da CIRV. 
Muita gente de lingua espanhola e de 
lingua portuguesa, latinos de mâos 
dadas, entregaram no passado fim-de- 
semana donativos em dinheiro, para 
cima de 43 mil dôlares, para ajuda as 
vitimas do sismo de Sào Salvador. 
Uma jornada maravilhosa de soli- 
dariedade para quem tanto précisa e 
no momento prôprio. 

Os interessados em minimizar o sofri- 
mento dos Salvadorenhos podem 
continuar a entregar os donativos em 
CIRV-fm, 1087 Dundas Street, West, 
em Toronto. 
Para finalizar o peditôrio, realiza-se 
no Domingo, dia 28, à tarde, um 
grande festival musical para ajuda a 
"Los Salvadorenos", no Driftwood 
Community Center, com a presença 
de artistas sul-americanos e portugu- 
ses que se voluntariaram para tal. 
Um obrigado antecipado a todos! 

JMC 

PIUTÙNI0 E URÂNI0 
A CAMINHO DO JAPAO 
Nâo é conhecida ainda a rota dos 
dois navios britânicos que trans- 
portam urânio empobrecido e 
plutonio entre Barrow na 
Inglaterra, e o Japao. O navio 
Pacific Pintail atracou em França, 
em Cherburgo, no Oeste de França 
e neste momento jâ largou rumo 
ao Japao. O Pacific Teal deveria 
juntar-se ao primeiro navio no mar, 
as suas rotas sâo deveriam ser reve- 
ladas 24 boras depois de se encon- 
trarem em mar alto. De acordo 
com um comunicado do gabinete 
do Chefe de Estado Maior da 
Armada, nâo hâ ainda infor- 
maçôes concretas sobre a rota dos 
dois navios que transportam estes 
materials reciclados para a empre- 
sa de electricidade do Japâo. 
Pensa-se que nâo vâo atravessar a 

zona economica exclusiva de 
Portugal, mas existe de qualquer 
forma alguma preocupaçâo quanto 
à possibilidade da sua passagem 
por âguas açorianas. Os navios, 
um de transporte e outro de apoio 
e segurança, nâo devem passar por 
câ, mas até ao conhecimento de 
dados objectivos sobre as suas 
rotas permanece a preocupaçâo. O 
Pacific Pintail transporta plutônio 
e urânio empobrecido, uma opera- 
çâo de reciclagem de residuos rea- 
lizada pela francesa Cogema, 
Companhia Gérai de Materials 
Nucleares. A Greenpeace tenta 
desde Sâbado bloquear este trans- 
porte. De qualquer forma a marinha 
portuguesa acompanha de perto 
esta situaçâo e mantém um dispo- 
sitive de contrôle destes navios. 

EMANUEL... 
corn os enamorados de 
Toronto e arredores! ^ 

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

IS ©s OlTi^IMJî©IEnr, estarào no Renaissance Convention & Banquet 
Centre, 3045 Southcreek Road, em Mississauga. 

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

Informaçôes e réservas: 
905-238-9666 OU 905-238-8926 

No fîm-de-semana do NAMORADOS, no célébré SÀO VALENTIM, 
estejam corn EMANUEL no Renaissance C. Centre, em Mississauga. 

Vt \'t r r / ^7 
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180 milhôes de pessoas em todo o mundo 
Gonsomem droga - ONU 
(Viena) - Cerca de 180 milhôes de pessoas em todo 
O mundo consomem droga, embora o nûmero de 
paises produtores, liderados pelo Afeganistào, 
Birmânia e Colombia, seja o mais pequeno de sem- 
pre, indicou esta semana a ONU. 
No seu relatôrio anual apresentado em Viena, o 
gabinete das Naçôes Unidas para o controlo das 
drogas e prevençào do crime (UNDCP) congratula- 
se pelo facto de o ümero de paises produtores 
nunca ter sido tâo "limitado" como agora. 
O Afeganistào e a Birmânia sâo responsâveis "por 
90 por cento da produçào total ilicita de ôpio", 
enquanto a Colômbia produz, sozinha, "dois terços 
da produçào de folha de coca", indica o organisme. 
As Naçôes Unidas calculam em 180 milhôes o 
numéro total de consumidores de drogas, maiori- 
tariamente utilizadores de canabis (144 milhôes), 
estimulantes e anfetaminas (20 milhôes), cocaina 
(14 milhôes) e opiâceos (13,5 milhôes, nove milhôes 
dos quais sâo heroinômanos). 
A soma dos diferentes tipos de consumidores de 
drogas ultrapassa os 180 milhôes porque muitos 
toxicômanos utilizam concomitantemente vârios 
tipos de droga, précisa a ONU. 
Sob o titulo "Esperança no horizonte", o UNDPC 
afirma na apresentaçâo do seu relatôrio que "os 
principais mercados de consume (de drogas) esta- 
bilizaram ou diminuiram mesmo". O consume de 
barbitûricos, que constituia um grande problema 
hâ duas décadas, viu reduzida a sua incidência 
graças ao "melhor controlo para evitar o seu uso 
irregular e por ser frequente a substituiçào do seu 

uso pelo de benzodiazepinas, que 
geram mener dependência". Este 
organisme destaca "uma diminuiçâo 
de 70 por cento no 
consume de cocaina nos Estados 
Unidos entre 1985 e 1999", a estabi- 
lizaçâo do consume de heroina na 
Alemanha e uma baixa na Espanha e 
Itâlia. 
O UNDPC sublinha ainda uma 
diminjuiçâo do numéro de mortes 
por sobredose em sete paises 
europeus - França, Espanha, 
Alemanha, Itâlia, Austria, 
Luxemburgo e Suiça. 
Os estimulantes do tipo das anfetaminas foram 
maioritariamente consumidos na Asia (12 por 
cento da populaçâo em tratamento médico), onde 
se destaca o Japâo (corn um aumento de 90 por 
cento), em claro contraste corn os indices regista- 
dos na Europa (8) e América do Norte (5). 
Relativamente ao canabis, Africa é o continente 
em que se regista a maior percentagem de trata- 
mento médico por consumo desta droga - 61 por 
cento -, enquanto na Europa se destaca a Holanda 
e, sobretudo, a cidade de Amesterdâo (21 por 
cento), onde a droga 
estâ despenalizada "de facto". 
O UNDCP congratula-se igualmente corn a 
diminuiçâo da produçào de cocaina em 20 por 
cento entre 1992-93 e 1999 e corn a diminuiçâo de 
17 por cento na produçào de ôpio, "sô no ultimo 

ano". 
Em contrapartida, as rotas da droga nunca foram 
tâo numerosas, devido à globalizaçâo: 170 paises 
registaram um aumento das apreensôes no seu ter- 
ritôrio em 1997 e 1998, contra 120 em 1980, sub- 
linha a ONU. 
A ONU considéra igualmente que "os programas 
de desenvolvimento alternativo" propostos aos 
agricultores para que abandonem a produçào de 
folha de coca e de ôpio tiveram resultados posi- 
tivos. 
Esses resultados levaram o UNDCP a garantir que 
o objective fixado pela Assembleia Gérai das 
Naçôes Unidas em 1998 de "reduzir para metade o 
consumo de drogas e reduzir substancialmente a 
produçào até 2008", parece agora "concretizâvel, 
tendo em vista a experiência adquirida nos dois 
ùltimos anos". 

Até dia 31/01/2001 visite o nosso 
Stand e habilite-se a ganhar uma 
viagem para 2 pessoas e um 
telemôvel. Nào précisa comprar, 
basta inscrever-se. 
Data do sorteio: 
06/02/2001 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

N Grande selecçâo 
de modèles 2000-2001 
a Gasolinae Diesel 
noues, usadose 
demonstradores 

Drivers wanted 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-480-1O1B 

2001 Jetla GLX's, caixa automàtica e 
de mudanças, corn todos os extras 

Golf 2000 GLS TDI, caixa de mudanças (5 velocidades), o ultimo de 2000 

O SMD® 
DiSTE MES Disponivels: 1.8 Turbo e VR6 novos e Comece o Verào mais cedo, corn uma 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. grande selecçâo de Cabrio's 

2000 Passat, caixa de mudanças, corn extras Novos Beatles 2000-2001, caixa automatica 
ou de mudanças. corn todos os extras 

Gl, GIS em Turbo Diesel. 1.8 Turbo a gasolina e 
2000cc, caixa automàtica ou de mudanças 

Down-bown Pine Cars o ^64 Avenue Raadj Toronto 
Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 o WWW.dfCVW.com 
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Jardim exorta comunidade 
a umetar gante na politican 
O présidente do Governo Regional da 
Madeira aconselha as comunidades a 
prepararem o seu futuro, «metendo 
gente na politica». Com casa cheia no 
"Portuguese Club Incorporated", em 
Fremantle, Jardim aproveitou tam- 
bém para pedir investimentos na 
Madeira. Uma terra que esta tâo difer- 
ente que «até jâ importa mâo-de- 
obra». 
«Encaminhem os pequenos para a 
politica». Foi desta forma que Jardim 
exortou terça-feira a comunidade 
madeirense em Fremantle, no Oeste 
da Australia, a intrometer-se mais na 
vida pùblica, de modo a garantir um 
futuro ainda melhor. 
«Temos que ter gente metida na 
politica. Précisâmes de gente corn 
peso. Isso joga a nosso favor. Nâo 
travem a entrada dos vossos filhos na 
politica; antes, dêem-lhes o mâximo 
apoio», reforçou Jardim, terça-feira à 
noite, durante o seu primeiro "banho 
de multidâo" em terras australianas. 
O "Portuguese Club Incorporated", 
em Fremantle, acabou por ser 
pequeno demais para tanta gente 
inscrita. Familias inteiras, maioritari- 
amente oriundas da Madalena do 
Mar, Paul do Mar e Calheta, encher- 
am por complete o salâo do clube pre- 
sidido pelo continental Antonio 
Brandào. Jardim "pegou" nesse por- 
menor para recomendar unidade, 
uma vez que, «sendo tâo pouces num 
territôrio tâo grande, nâo vamos a 
parte nenhuma se nos pusermos aqui 
â "batatada" uns corn os outres». 
Recorrendo insistentemente a 
expressôes populares para simplificar 
a sua mensagem, o présidente do 
Governo Regional descreveu Portugal 
como um pais corn «liberdades e 
garantias consolidadas», no quai se 
pode ter confiança. «Tem as Finanças 
sôlidas, tem uma economia que 
avança. Poderâ ter problemas na 
Educaçào, corn um sistema que esta 

errado, uma Justiça que funciona 
mal, entre outras coisas que nâo sâo 
para aqui chamadas», enumerou 
Jardim. Em relaçâo à Madeira, situou 
o seu l.° mandate. «Tenho uma maio- 
ria confortâvel no Parlamento e, se 
Deus me der vida e saùde, conto 
realizar até 2004 o programa de gov- 
erno que me comprometi corn as pop- 
ulaçôes». 
Jardim falou também da Madeira que 
«hoje é completamente diferente», 
dando o exemple do recrutamento de 
mâo-de-obra para fazer face a tantas 
solicitaçôes. Tomando o cuidado de 
nâo apelar ao regresso definitive dos 
émigrantes à sua terra natal, o gover- 
nante alertou para a necessidade de 
aproximar as comunidades através do 
reforço dos laços culturais e econômi- 
cos. «Os mais velhos ensinando os 
mais novos, despertando neles a 
curiosidade de visitarem a sua terra. 
Os que tiverem algum dinheiro até 
podem la fazer négociés, até porque a 
Madeira dispôe de um centre interna- 
cional financeiro, que nâo paga 
impostos», especificou, antes de 
agradecer a recepçâo de que foi alvo 
corn um «até â vista, na Madeira». 
Durante o jantar de terça-feira â 
noite, usaram também da palavra o 
présidente do "Portuguese Club 
Corporated" e ainda o consul hon- 
orârio Augusto Madeira. 

Portuguese Cultural 
Ceutre of Mississauga Inc. 
Em festa de angariaçâo de fundos 
o Centro Cultural Portugu*s de 
Mississauga (ex-Clube Português de 
Mississauga) realiza sâbado, dia 3 de 
Fevereiro, uma grandiosa festa de 
angariaçâo de fundos a favor da real- 
izaçâo do sonho dos portugueses de 
Mississauga e arredores. Em conjunto 
corn um grupo de amigos de outras 
nacionalidades, realizam um jantar no 
Mississauga Convention Centre, corn 
recepçâo às 17h30 e a refeiçâo a ser 
servida às 19h00. Présentés estarào 
vârios représentantes da politica cana- 
diana aos niveis Federal, Provincial e 
Municipal. 
Informaçôes e réservas: 416- 616-7637, 
ou 416-464-6724. 
Mais uma etapa ao encontre do sonho 

dos portugueses de Mississauga: um 
grande clube corn sede prôpria. 
Jâ hâ terreno, muitas vontades, volun- 
târios, etc. Faltam "apenas" mais uns 
TROCOS para iniciar a obra... 
Compareça e colabore! 

BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Canada College 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 

oportunidade ûnica a jovens estudantes por- 
tugueses que obtenham aproveitamento escolar 
excelente, bem como aqueles que sejam partici- 

pantes enérgicos nas artes, serviços comunitârios 
ou atletismo. O Upper Canada College (UCC) 

esta interessado em jovens estudantes corn 

objectives ambiciosos e, que aceitem novos 
desafîos. 
O programa de boisas de estüdio do UCC é um 

dos melhores do género no Canada e, oferece aos 

rapazes portugueses corn notas excelentes nos 
graus 7, 8 e 9, apoio financeiro e a oportunidade 

de frequentar um dos melhores colégios do pais. 

Este ano, alunos excepeionais de todo o Canéidâ, 

de Vancouver na British Columbia até St.John's 
em Newfoundland, juntaram-se a lista dos recep- 

tores das referidas boisas de estudo. 
Upper Canada College é um colégio que oferece 

imensos recursos e apoio aos seus estudantes. 
UCC é uma das poucas escolas em todo o mundo 

que oferece o bacharelato internacional como 
diploma principal e o aproveitamento dos estu- 

dantes tem sido excepcional. Todos oS graduados 
seguem para universidades no Canada, Estados 

Unidos e também para a Europa, corn destaque 
para instituiçôes como Oxford, Cambridge e a 
London School of Economies. 
Por todas estcis razôes, encorajamos todos os 

interessados a contactar Cirv-fm, tel: 416-537-1088 

ou o Upper Canada College pelo 
tel; 416-488-11-25, extensâo 4123. 

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 

upper Canada College 

Quem pretender a inscriçâo para 
o pedido de Boisa de Estudo preencha 

este cupâo e envie para: 

CIRV fm 
1087 Dundas Street West 
Toronto, ON 
M6J 1W9 

Nome:  

Morada: 

Tel.: 

CiRVf ao 
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0 PESO DO PRECONCEITO 
Estamos todos fartinhos de conhecer 
quer as anedotas que se contain, quer 
os comentarios soezes que se fazem 
acerca dos emigrantes, quando estes se 
encontram de visita a Portugal. Nao 
tenho qualquer pejo em confessar que, 
eu propria, jâ fiz parte do rol daqueles 
que partilharam lugares comuns sobre 
o tema. E tudo isto acontece porque, na 
verdade, so compreendemos uma 
determinada realidade quando a vive- 
mos por dentro. Nao me refiro tanto às 
questôes que se prendem com a arqui- 
tectura das casas, nem aos carros topo 
de gama, que essas sempre as entendi 
perfeitamente. Por alguma razâo se 
havia de largar tudo, nao acham? 
Trocar o tecido de afectos envolvente, 
dando um salto para o desconhecido, 
onde espreitavam boras de solidâo e de 
saudade, nunca foi decisâo fâcil para 
ninguém, mesmo quando a recompen- 
sa se traduz no amealhar de francos, 
marcos, dôlares ou seja la quai for o 
nome que o sonho possa ter. O regres- 
so, ainda que esporâdico, teria que ser 
sempre pautado pela construçâo da 
"maison" onde passar as "vacanças", 
destacando-se esta na geografia do 
povoado pelo paradoxal contraste corn 
a harmonia existente. A casa e o carro 
eram, fatàlmente, os sinais exteriores 
de riqueza que certificavam o triunfo 
de quem cornera o pâo que o diabo 
amassou. Afinal, nâo andamos todos, 
fora ou dentro, a perseguir a utopia de 
uma vida melhor, mesmo que muitas 
vezes embrulhada na mentira de um 
sonho? 

Mas o que eu queria abordar 
era a questào da lingua, porque esta é, 
regra gérai, o maior alvo da chacota 
nacional. E tudo, porque durante anos, 
todos os governos se esqueceram de 
adoptar uma verdadeira politica de lin- 
gua portuguesa voltada para os paises 
da diaspora. Temos agora, como resul- 
tado desta mcüria, geraçôes que jâ nâo 
conseguem falar a lingua dos pais ou 
dos avôs. No entanto, sempre foi fâcil 
para nos catalogar como um certo sno- 
bismo ou sindroma de afirmaçào o 
facto de ouvirmos os pais falarem corn 
os filhos na lingua dos paises que os 
tinham acolhido. Achâvamos que se 
queriam fazer passar por estrangeiros 

jOU se envergonbavam das suas origens, 
porque, de repente, quando se punham 
a falar português, de imediato, vinham 

à superficie as fortes marcas da rurali- 
dade e se desmascaravam os acentua- 
dos sotaques de cada regiào. 

Ainda este ultimo Setembro, 
quando participei num Congresso no 
Porto, depois das sessôes habituais, um 
grupo decidiu ir tomar uma bebida ao 
Solar do Vinho do Porto. Como a 
maioria dos participantes era da ârea 
da Sociologia e Antropologia, a con- 
versa espraiou-se por temas ligados a 
questôes de Identidade, como se 
estivéssemos no prolongamento dos 
painéis tratados durante o dia. De 
repente, dou por mim a ouvir a tâo 
estafada anedota dos pais emigrantes 
que vêm passar férias a Portugal e 
levam os filhos à praia. Estào estes 
entretidos a gozar o prazer dos banhos, 
quando os progenitores, em francês, os 
chamam para almoçar. As crianças 
ouvem-nos, mas o abraço das ondas é 
mais forte e sempre que se preparam 
para sair, quedam-se na magia da 
espuma que lhes acaricia as pernas. É 
entâo, que o chefe de familia, no seu 
mais genuino português, atira corn 
meia düzia de palavrôes, aos quais de 
imediato as crianças obedecem. 

Silenciosa e constrangida, ouvi 
as gargalhadas alarves sem tecer qual- 
quer comentârio. Olhava para aquelas 
bocas e era como se uma delas fosse 
minha também. Sentia-me reflectida 

num espelho. E que eu também jâ pen- 
sara assim! Fora preciso passar pela 
experiência que hoje vivo, para melhor 
entender a elegância de estilo das 
palavras do Padre Manuel Bernardes, 
apesar de remontarem ao século XVII 
"Nâo hâ modo de mandar, ou ensinar, 
mais forte e suave do que o exemplo: 
persuade sem retôrica, reduz sem por- 
fia, convence sem debate, todas as 
dùvidas desata, e corta caladamente 
todas as desculpas". O meu silêncio 
nâo fora mais do que um calado grito 
de révolta, perante a maledicência sem- 
pre tâo prôxima da inveja e o riso gros- 
seiro daqueles que nunca entenderâo 
as idiossincrasias do que é viver entre 
equilibrios precârios de relaçôes de 
pertença indefinidas e adiadas. 

Mas o problema é que, quer 
queiramos ou nâo, tudo isto se encon- 
tra encasquetado nas nossas mentes, 
de tal maneira que, apesar da clariv- 
idência corn que analisamos as coisas, 
damos por nos a obedecer a mecanis- 
mos dos quais nâo conseguimos fugir. 
A 12 de Dezembro, estando eu em 
Portugal sentada numa sala de um con- 
sultôrio médico, tive necessidade de 
fazer um telefonema para este jornal. 
Como sempre me atendem em por- 
tuguês e conhecem a minha voz, dis- 
parei logo um olâ, como vai, estâ tudo 
bem por ai e fui adiantando a razâo da 

minha chamada. Do outro lado, 
alguém respondeu; "I don't speak Por- 
tuguese". Hesitei por segundos, olhei 
de relance para as pessoas que se 
encontravam na sala e a primeira 
reacçâo foi dirigir-me para o canto 
mais escondido da sala, voltar-me de 
costas para todos e ciciar segredando: 
"O.k., I will call later". Estâo a ver o sig- 
nificado desta minha inusitada ati- 
tude? E que, naqueles momentos de 
hesitaçâo, desabaram sobre mim todos 
os clichés das anedotas. Senti que se 
me tivessem ouvido falar em inglês, eu 
denunciaria a minha situaçâo de "émi- 
grante". Ao desligar o telemôvel, uma 
ponta de vergonha apoderou-se de 
mim por tomar consciência de que 
traira um conjunto de prindpios que 
passei a defender. 
O meu subconsciente falara mais alto, 
prova de que, apesar de jâ ter aprendi- 
do tanta coisa, falta ainda libertar-me 
do preconceito. A forma de me peni- 
tenciar e redimir é a confissâo püblica 
que faço através desta crônica. 

Wîolênica Causa 17 Mortos 
e Dezenas de Feridos 
Dezassete mortos e dezenas de feri- 
dos foi o balanço de actos de violên- 
cia registados no Domingo passado 
no estado indiano de Jammu e 
Caxemira onde, pela primeira vez 
em 23 anos, estâo a decqrrer eleiçôes 
nas aldeias, para os ôrgaos locals. A 
policia, citada pela agência Reuters, 
disse que um soldado indiano e très 
civis foram mortos e 35 pessoas 
ficaram feridas quando um autocarro 
de passageiros fez accionar uma 
mina na regào de Tapper, 27 
quilômetros a norte de Srinagar, a 
capital estadual. Outro soldado e 
mais um civil vieram a morrer mais 

tarde no hospital, sem que nenhum 
grupo tivesse reivindicado de imedia- 
to a autoria do atentado. Por outro 
lado, dois civis foram mortos e 20 
ficaram feridos quando individuos 
suspèitos de serem guerrilheiros 
lançaram uma granada contra uma 
patrulha de segurança na zona de 
Rajpora, 32 quilômetros a sul de 
Srinagar. O projéctil errou o alvo e 
explodiu no meio da estrada. Entre 
os restantes mortos destas ûltimas 24 
horas contaram-se seis separatistas, 
que travaram tiroteio corn as forças 
de segurança em Kanachak, perto da 
cidade de Jammu, indicou um oficial 

Eleiçôes locals, 
pela primeira vez 
em S3 anos, 
na Caxemira 

superior do Exército. Os elementos 
que lutam pela independência do 
estado indiano dè Jammu e 
Caxemira tinham atravessado a fron- 
teira perto de Kanachak e sido detec- 
tados pela populaçâo local, que os 
denunciou à policia, segundo a ver- 
sâo dada por aquele oficial. Noutras 
areas, très civis foram abatidos a tiro 
pela guerrilha separatista, enquanto 
uma bomba explodia em Jammu, 
junto à sede do partido que gôverna 
o estado, o Conferência Nacional, 
tendo estilhaçado os vidros dos edifi- 
cios em redor e das viaturas esta- 
cionadas nas proximidades 

Auxüio no salvamento de vidas humanas 
O capitâo Bruno Castonguay coordena o salvamento aéreo das Forças Canadianas 

iCanadtan F()rces / Forces canadiennes). Tanto ele como os sens colegas e colaboradores 

ajudam a salvar a vida de canadlanos em perigo, respondendo 24 horas por dia a 

situaçôes de ernergência em terra ou no mar, Trata-se precisamente de um entre 

centenas de serviços prestados pelo governo canadiano. 

Para mais irüormaçâo em inglês ou irancês sobre os serv'iços do governo; 
• Visite o Centro de Acesso aos Serviços Canadianos (Service Canada 

Access Centre / Centre d'accès Service Canada) da sua ârea 
• Visite o endereço www.canada.gc.ca 
• Teletone para 1 800 O-Canada (1 800 022>6232) 

TTY/TDD: 1 800 465-7735 
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Comunidade 
COMUIMICADO 

A Reuniâo da Assembleia Gérai do Portuguese Credit Union terâ lugar no Domingo, 28 de 
Janeiro, às 3 e meia da tarde, na nova sede do First Portuguese C. Centre, no 982 Bloor Street, 
West, em Toronto. Info: 416-533-9245. 

Sexta-feira, dia SG 

-Novo milénio, nova direcçâo e o "velho" bacalhau em mais uma iniciativa da Academia do 
Bacalhau de Toronto. Esta bacalhauzada-convivio realiza-se na Casa do Alentejo de Toronto e terâ 
exibiçâo do Rancho Folclôrico da Casa do Alentejo, dança corn o DJ Cristina e prémios de porta. 
Réservas: 905-281-2000, ou 905-427-9923 e 416-254-7060. 

Sabado, dia S7 

-Festa do 6o. aniversârio da Comissâo Nossa Sra. da Luz, na Igreja de Sâo Mateus. Pafabéns! Info: 
416-536-6871, ou 653-1297. 
-Baile da Juventude no Asas do Atlântico C. Centre e baile corn o EJ TNT Productions. 
-Noite Regional Terceirense, corn Sopas do Espirito Santo, Alcatra e arroz doce. Modas Regionais 
e baile corn "Os Vadios". 
-Baile do "Dia dos Amigos" no Angrense de Toronto e apresentaçâo da nova Direcçâo. Baile corn o 
Zip-Zip. 
-Baile corn o Duo Brasil no Graciosa Community Centre. 
-Feijoada, variedades corn a artista local Rebeca e baile corn DJ no Vitôria de Setübal. 
-Festa de recolha de fundos para a familia LINHARES, da Ribeira Quente, que tudo perdeu num 
incêndio, incluindo 2 filhos. Leilâo e variedades na Igreja de Sâo José, em Oakville. 

Sabado, 3 de Fevereiro 

-O Amor da Pâtria C. Centre célébra o seu 30o. aniversârio no salâo da St. Helens Parish Hall. 
Jantar, convivio e baile corn Os Vadios. Réservas: 416-656-9481/532-2190 ou 535-2696. Parabéns! 
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COMUNIDADE 

Conceiçâo Roque Alves 
1S53 - S001 + 

A familia da inditosa Conceiçâo Roque Alves, 
filha do casai Maria e Manuel Alves, das Sete 
Cidades, Ilha de Sâo Miguel, e em particular seus 
irmâos. Manuel Alves-director técnico do progra- 
ma Festival PortuguêsTV e Nicolau Alves-propri- 
etârio de Alves Meats em Hamilton, agradecem a 
todos quantos participaram no ultimo adeus â sua 
saudosa filha e irmâ. 
A missa de corpo présente teve lugar na Igreja de 
Santa Maria, em Hamilton. 
Conceiçâo Roque Alves nasceu nas Sete Cidades 
em 28 de Agosto de 1953 e faleceu, vitima de 
doença prolongada, em 2l de Janeiro de 2001. 

Oportunidades 
Uma das mais modernas e progressivas 
fîrmas de construçâo civil de TorontOj 
esta a contratar pessoal para os 
seguintes postos de trabalho; 

1- Pedreiros ( Bricklayers) 
Experientes e aprendizes 

2" Operadores de Empilhadora (Forklift) 

3" Serventes (Labourers), com ou sem experiência, 
para o sector de alvenaria (masonry) 

4" Sub-empreiteiros, corn ou sem equipamento prôprio 

EXCELEIMTES COIMDICôES DE PAGAMEIMTO 

MASONRY CONTRACTORS’ INC. 

Oferecemos um ambiente de trabalho 
completamente sindicalizado, 

com excelentes salàrios e beneficios. 

Melhore o seu emprego e a sua vida 
corn a TRICAN 

Orgulhosos membros da Masonry Contractors 
Association of Toronto 

e da Greater Toronto Home 
Builders Association. 

Os interessados devem 
contactai*: 
JACK Tel.: 905 564-2490 

Fax: 905 564-2821 

Membro da: 

Masonry Contractors’ 
Association of Toronto 

•r’f.R TO/3 

CRS 

20010077 
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FAÇA JA AS SUAS MAIAS 
For 

Denise Guimaràes 

No proximo sabado, dia 27, o progra- 
ma Ritmo Brasileiro vai realizar o 
sorteio da passagem aérea para o 
Brasil! Os nossos ouvintes estâo con- 
vidados para comparecerem ao 733 da 
Bloor St. West (proximo ao metro da 
Christie), na Hispana Travel para con- 
ferirem, ao vivo, quern sera o grande 
vencedor! O sorteio deste espetacular 
presente de Aniversârio de Ritmo 
Brasileiro sera realizado às 3:00h da 
tarde. A passagem é valida para qual- 
quer parte do Brasil, cortesia do pro- 
prietario da Hispana Travel, 

Francisco Cugliari e da Continental 
Airlines. Ainda hâ tempo e numéros 
para voce participar, pois, serâo 
aceitos novos mlmeros até as duas da 
tarde de sabado. Va logo até a 
Hispana Travel, retire um mimero e 
poupe centenas de dôlares! O Cônsul- 
Adjunto do Brasil, Manuel 
Innôcencio jâ confirmou a sua pre- 
sença e eu também, é claro, estarei la 
na Hispana Travel juntamente corn 
Francisco Cugliari para saber quem 
ira passear no Brasil! Boa sorte para 
todos os concorrentes, ouvintes de 
Ritmo Brasileiro! 

Um abraço e até sâbado. 

(Jesus afirmou que a profecia de Isaias se aplicava a Ele). 

Ficaram todos muito zangados na Sinagoga, em Nazaré, quando ouviram 
Jesus dizer aquilo. 
( e rejeitaram-no violentamente). 

A rejeiçâo de Jesus pelo povo da sua terra natal faz prever o que ira acon- 
tecer nos dias futuros: -o povo rejeitarâ Jesus, mésmo violentamente. Nos 
dias présentes o povo continua a rejeitâdo e aos seus ensinamentos. 
Quando perguntaram a um jovem de 17 anos, alüno liceal, porque nâo 
seguia jesus, respondéu adruptamente: 
-Se eu o fizesse muitos dos meus amigos iriam rejeitar-me, tal como 
muitos amigos de Jesus o rejeitaram. 
Eu nâo quero, nem estou preparado no présente momento, sofrer essa 
rejeiçâo!". 

“MAFIABOY” Pergunta; 

DA-SE COMO GÜIPADO 
O jovem hacker canadiano que usava 
a alcunha de 'Mafiaboy' deu-se como 
culpado de 56 acusaçôes das 66 que o 
envolviam pelos ataques DDoS (dis- 
tributed denial of service) que 
causaram avultados prejuizos em 
vârios sites em Fevereiro do ano pas- 
sado. O jovem hacker canadiano, que 
vive em Montreal e que terâ causado 
danos que ascendem a 1,7 mil mi- 
Ihôes de dôlares, foi agora solto 
aguardando sentença, segundo a 

Royal Canadian Mounted Police. A 
maioria das acusaçôes a que 
'Mafiaboy' se deu como culpado 
foram de acesso nâo autorizado a 
computadores. A sentença deverâ ser 
proferida em Abril e pode condenar o 
jovem a 2 anos de prisâo. 'Mafiaboy', 
o hacker canadiano de 16 anos, é con- 
siderado o principal autor dos 
ataques que em Fevereiro deixaram 
inacesslveis sites como o Yahoo, eBay 
e Amazon.com. 

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

Manim uma entn'vistü corn o NahtrisUi HonieopaUi 
Antonio Maîeiras, jii corn imutos tuios de expcriêda, 
que 0 podem ajudar na sohiçâo dos sens problenias. 

Quanta pressâo vinda dos meus amigosj influenciou no passado a minha 
rejeiçâo a Jesus? 
E no présenté? 

MORADORES DA AUGUSTO 
AMARAL REVOITADOS 
Révolta e indignaçâo sâo sentimentos tornou-se um parque privativo para os 
que atingem os moradores da Rua Professores da Escola Secundaria 
Augusto do Amaral, em Ponta Antero de Quental. Uma medida 
Delgada. tomada pela Câmara Municipal de 
É que agora, acima da Rua do Ponta Delgada e que segundo esta 
Castilho, existe uma nova forma de edilidade é "provisôria". Tudo isto 
estacionamento: o aluguer ao mes. porque decorrerem as obras na Rua 
Para agravar a situaçâo o parque dos do Castilho, para a construçâo do 
Pinheiros, junto ao antigo seminârio Silo-Auto. 

ACADIA Travel Agency cm London 
Deseja aos €l^en^es e ami^os 

BON NATAL e f ELIZ ANO NOVO! 
ACADIA tem um cruzeiro com saida a 4 de Fevereiro, 7 

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

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

Preços desde $*1495. dis mais taxas 
Ainda, peregrinaçâo aos Santuârios de Fâtima, Santiago de 
Compostela, Lourdes e Senhora do Pilar e opcâo ao Senhor Santo 
Cristo, nos Açores. Saida a 5 de Maio e regresso a 20, ou dos Açores 
a 27 de Maio, ou outra data a combinar. 

Informaçôes: 15191432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road, London, 9nt. N5Z1R5 
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 13. 
PORTUGAL 

PROPOSTA OA SECRETARIA 
OR EDUCRÇÂO DOS AÇORES 
Escolas aualiam qualidade do ensino 
A qualidade da 
educaçâo escolar vai 

ser alvo de um 
inquérito nos 

estabelecimentos de 
ensino da Regiâo. 

A proposta, da 
Secretaria Regional 

da Educaçâo, jâ foi 
apresentada aos 

responsàveis dos 
consellios directivos, 

pois competirà às 
escolas fazer a sua 

auto-avaliaçâo. 

A Secretaria Regional da Educaçâo, 
seguindo sugestôes europeias, quer 
que, na Regiâo, as escolas façam uma 
avaliaçâo à qualidade da educaçâo 
escolar. Por isso, Francisco Fernandes 
convocou, recentemente, os respon- 
sâveis pelos conselhos directivos de 
diferentes escolas bâsicas e 
secundârias e apresentou-lhes as pro- 
postas da Secretaria para que cada 
estabelecimento de ensino faça um 
inquérito ao ensino que ministra. A 
ideia foi bem recebida e, em alguns 
casos, vai de encontro ao trabalho que 
as escolas estavam jâ a fazer a esse 
nivel. 
Corn este projecto, a Secretaria pré- 
tende, em primièiro lugar, desenvolver 
hâbitos de auto-avaliaçâo nas escolas. 
Essa avaliaçâo deverâ, no entanto, 
fornecer uma imagem de conjunto da 
qualidade do ensino, tal como é vista 
pela comunidade educativa, onde se 
incluem professores, alunos, pais e 
pessoal nâo docente. E, sera corn base 
neste retrato individual de cada esco- 
la, que se tomarâo decisôes, tanto ao 
nivel da escola, como ao nivel da 
administraçâo regional. 
Contudo, antes de chegar ao momen- 
to de tomar decisôes, os estabeleci- 
mentos de ensino terâo que elaborar 
um piano de auto-avaliaçâo onde se 
identifiquem os pontos fortes e fracos 
da instituiçâo. Sô depois se passarâ 
para o «piano de acçâo para a melho- 
ria da Qualidade da Escola» que per- 
mita ao estabelecimento de ensino 
conseguir apresentar, no futuro, 
niveis mais elevados da qualidade. 
Neste processo, serâo estudadas 
varias âreas como o insucesso escolar, 
a assiduidade, as questôes discipli- 
nares e as actividades extracurricu- 
lares. 
O projecto da Secretaria Regional foi, 
de um modo gérai, bem recebido e. 

para algumas escolas, a proposta é 
mesmo um impulso para um trabalho 
que jâ estavam a desenvolver. Essa é a 
situaçâo da Escola Bâsica e 
Secundaria de Sâo Roque (mais con- 
hecida por Escola do Galeâo) que, em 
Outubro, iniciou um inquérito à 
comunidade educativa e ao meio 
externo à escola. 
O objectivo, conforme explica 
Bernardete Barros, directora do 
Conselho Directivo, é saber que 
imagem tem a escola e quais as expec- 
tativas em relaçâo a ela. De acordo 
corn os resultados desse inquérito, a 
Escola do Galeâo poderâ decidir 
sobre os cursos que deverâ leccionar, 
adequando-os âs necessidades do 
mercado de trabalho e do meio onde 
se inséré. E, por isso, o projecto da 
Secretaria da Educaçâo foi bem rece- 
bido, pois serâ complementar a um 
trabalho que estava jâ a ser feito. 
Opiniâo semelhante tem Antonio 
Lucas, présidente do Conselho 
Directivo da Escola Bâsica e 
Secundâria da Calheta. Em primeiro 
lugar, porque irâ criar hâbitos de 
avaliaçâo dentro das escolas e, depois, 
porque vai abrir caminho a uma difer- 
enciaçâo dos estabelecimentos de 
ensino. Ou seja, as escolas terâo que 
adequar o que ensinam às necessi- 
dades do meio onde estào. E isso sig- 
nifica que uma escola do meio rural 
seja diferente de uma escola localiza- 
da numa grande cidade. Ou seja, este 
é o primeiro passo para acabar corn o 
processo de uma escola igual em 
todos os lugares idealizada no perio- 
do revolucionârio. Em ultima instân- 
cia, reconhece o professor, este é o 
primeiro passo para uma regionaliza- 
çâo do ensino, um conceito que hoje é 
aceite de forma pacifica. 
De qualquer modo, antes de se chegar 
a esse nivel de diferenciaçào - que 
nâo pode implicar uma hierarquiza- 
çâo das escolas - é necessârio estab- 
elecer parâmetros de qualidade, que 
deverâo ser aceites por todos de 
forma consensual, seja ao nivel do 
insucesso escolar, seja ao nivel da 
assiduidade. 

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 clientes preferem os sens serviços 

S aoQ(i)§ a® s®QRfa|® (11® (SSïDICDSI]®!]® 

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 

simpâticos amigos 

Artur Barbosa e 

Deolinda Sereeira. 

832 Bay Street em Torento (a noue da College St J 
h Telefone: 416-964-3211 A 

U 
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Madeira importou 300 vacas suspeitas 
Oito vacas para abate foram 
rejeitadas pelo matadouro do 
Funchal.Três nâo estavam 
registadas no SNIKB. 
Outras cinco apresentaram 
"BI’s" que suscitaram dûvidas. 
Ao que se apurou outros 300 
bovinos chegados à Reg^âo 
segunda-feira, provenientes dos 
Açores, poderâo estar na 
mesma situaçâo. As dûvidas so 
serâo dissipadas quando toda a 
documentaçâo for conHrmada. 

Très centenas de vacas importadas 
dos Açores para abate poderâo nâo 
estar em conformidade com a Lei e 
nâo satisfazerem os requisitos para 
serem abatidos. Falta do registo obri- 
gatorio no SNIRB - Sistema Nacional 
de Identificaçâo e Registo de Bovinos 
- e "BI’s" - documento que contém 
toda a informaçâo do bovino como 
por exemplo data e local de nasci- 
mento e intervençôes veterinârias - 
cuja informaçâo suscita dûvidas, sâo 
duas situaçôes que poderâo impedir o 

abate destes bovinos. 
Segundo o que o DIARIO apurou os 
bovinos em questâo fazem parte de 
um lote de quatrocentos que chegou 

na passada segunda-feira â Regiâo 
proveniente dos Açores, mas sô 
ontem é que começaram a surgir sus- 
peitas sobre a sua "legalidade" quan- 
do O abate de oito delas foi recusado 
pelo matadouro do Funchal. 
A très délas foi recusado o abate por 
nâo estarem registadas no SNIRB 
como détermina a Lei. Outros cinco 
bovinos também nâo puderam ser 
abatidos porque a documentaçâo que 

os acompanhava, os "BFs" suscitaram 
dûvidas às autoridades sanitârias. 
A récusa do abate destes bovinos 
apanhou de surpresa os sens importa- 
dores que de imediato tentaram saber 
junto das autoridades sanitârias quais 
as razôes desta medida. A resposta foi 
clara: sem informaçôes rigorosas e o 
registo obrigatôrio no SNIRB nâo hâ 
abate. 
A surpresa foi ainda maior quando os 
importadores começaram a conferir a 
documentaçâo dos restantes bovinos 
importados. Segundo o responsâvel 
por uma exploraçâo de bovinos, tudo 
indica que mais de setenta por cento 
do gado do referido lote nâo satisfaz 
os requisitos obrigatôrios por Lei. Isto 
porque a maioria das vacas chegadas 
à Regiâo na passada segunda-feira 
nâo esta inscrita no SNIRB. Como tal 
O seu abate nâo é possivel, pelo menos 
até que esta situaçâo seja regulariza- 
da. 
As criticas às autoridades regionais, 
designadamente a inexistência de um 
contrôle mais rigoroso e de canais de 
informaçâo que impeçam o embarque 
de bovinos nestas situaçôes nâo se fi- 

zeram esperar. 
Segundo Antonio Nôbrega, prési- 
dente da Mesa da ACIF dos 
Criadores de Bovino e da Assembleia 
Gérai da associaçâo nacional 
AgroCar, «no entender dos importa- 
dores deveria baver, nesta fase de 
introduçâo de um novo regulamento 
comunitârio, uma colaboraçâo mais 
estreita entre as entidades oficiais e os 
produtores. 
No caso em apreço era aconselhâvel 
que houvesse uma verificaçâo do re- 
gisto de todo O gado que saisse dos 
Açores junto do SNIRB. Quando se 
détectasse animais que nâo 
estivessem registados poderiam ser 
adoptadas duas soluçôes: ou o gado 
nâo embarcava ou embarcava desde 
que O produtor se comprometesse a 
registar o animal». 
Enquanto nâo forem tomadas medi- 
das neste sentido Antonio Nôbrega 
afirma que poderâo continuar a sur- 
gir situaçôes semelhanles à que se ve- 
rificou. «O que, obviamente, causa 
transtornos para o importador, para o 
criador e para o prôprio matadouro e 
talhante». 

PSD AÇORES NA SATA 
O PSD Açores declarou 
aceitar as justificaçôes da Sata 
para os seus resultados finan- 
ceiros e para a subida das tari- 
fas aéreas. Victor Cruz, Berta 
Cabral e Belo Maciel reuniram 
na manhâ de terça-feira durante mais de 
duas boras com a administraçâo da 
Transportadora Aérea Regional. A Sata 
justificou os seus resultados corn os preços 
do petrôleo, o PSD aceitou mas deixou 
um aviso: As tarifas nâo devem subir mais 
este ano, declarou Victor Cruz... 
"Aceitamos as justificaçôes da Sata, as 
variaçôes do preço do petrôleo nos merca- 

dos internacionais represen- 
taram um acréscimo dos custos 
de operaçâo da empresa que se 
reflectiram nos seus resultados 
financeiros e na necessidade de 
tentar minimizar o problema 

subindo um pouco as tarifas. De qualquer 
forma deixamos aqui bem claro que na 
nossa opiniâo as tarifas da Sata nâo 
devem registar mais nenhum aumento 
este ano." O lider do PSD acentuou o 
valor e o interesse da Sata na vida cor- 
rente dos açorianos e o seu impacto em 
termos do crescimento do sector turistico 
regional. 

IMIGMIinSlinilISNISIIÇOIlES 
Hâ semelhança da situaçâo que se verifica um pouco por todo 
O pais, também nos Açores é possivel assistir-se a situaçôes de 
imigrantes ilegais a residir lâ. Sâo jâ para cima de 200 os imi- 
grantes que se encontram a trabalbar maioritariamente na 
construçâo civil, muito embora sem visto de permanência em 
Portugal. Apesar destas empresas terem admitido os individu- 
os, a Inspecçâo de Trabalho nâo aplicou coimas, uma vez que 
se aguardava a publicaçâo do novo decreto-lei, publicado este 
mês, e posto em prâtica no continente na passada segunda- 
feira, uma aplicaçâo que nos Açores sô entrou em funciona- 
mento ontem, quarta-feira. Estes nûmeros dizem respeito ape- 
nas àqueles imigrantes cujas empresas jâ regularizaram as suas 
situaçôes em termos de contrato de trabalho e inscriçâo na 
segurança social, mas muitos mais podem existir. Para quem 
nâo obedecer às regras, recordamos que as coimas podem ir 
dos 300 mil escudos aos 4.900 contos. 

FINE ► BQ ORFUS M 

LEATHER 
B X J A IVI S Sc J A l\/I 

tamos 

DIARIAMENTE ATÉ 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JÂ DE SI BAIXOS 

UrtLiZ S 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

c 
A 
B 
ill 
D 
A 
L 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

► Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

>0' PELE DE OVELHA 
Fabricado corn o melhor cabedal italiano em instalaçào prôpria 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISlII 

Vestidos - Modèles para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Clâssicos 
IMITAÇÂO DE PELE - Luxuoso e confortàvel 

L3yO3.X0m 11*3. - casacos compridos e de 3/4’ 

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

Descontos até S 
o màximo em 

classe e 

sem GST ou toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 e- a 6* Faire 
daa lO am - 9 pm 

a Sâb. - Oom. 
9 ! 30 am i 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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MISCELâNIA 

Surgiram ultimamente duas notîcias 
que nos deixaram surpreedidos, pas- 
mados e, até certo sentido, com 
medo. Dizia, a primeira, que a 
Policia da Provîncia do Ontario tem 
mâquinas fotogrâficas instaladas sec- 
retamente nos Casinos. Servem para 
comparar as fotografias com as de 
criminosos, traficantes de droga, etc., 
fugidos à Lei. Tudo feito à socapa. 
Porquê, perguntamos! O governo diz 
que desconhecia tal coisa!? 
A outra noticia diz que a respeita- 
da e prestigiosa Policia Montada 
do Canada esta a usar os mesmos 
processos, corn a mesma finali- 
dade nos aeroportos canadi- 
anos. 
Mâquinas fotogrâficas 
escondidas? 
Inacreditâvel! 
Furtivamente! Faz- 
nos lembrar a 
ignôbil e noto- 
riosa policia de 
Salazar, que 
usava processos 
semelhantes para 
identificar os que 
eram "do contra" ou os "republi- 
canos" como também eram conheci- 
dos. Tive a felicidade? ou a "infelici- 
dade"? de algumas vezes ser levado 
por aquela policia anti-democrata aos 
seus escritôrios, leia-se calabouços, 
existentes no Chiado, junto ao S. 
Carlos onde se cantava opera. 
Fotografias clandestinamente obti- 
das, gravaçôes sécrétas, etc. 
Tudo era usado para nos amedrontar 
e nos levar a "confessar" aquilo que 

nunca tinhamos feito. Nem mesmo 
intençâo de o fazer. 
Os senhores Harris e Chrétien dizem 
desconhecer tais actividades. 
Nâo temos razôes para nâo os acredi- 
tar. Consideramo-los como pessoas 
honestas e democratas. Mas, sabe- 
mos também que muitos fun- 
cionârios nâo se preocupam muito 
corn estas qualidade. Cabe aos chefes 
mandar investigar o que estâ errado 

e sanear o mal. 
Estamos certos que 
aqueles dois "leaders" 
irâo assim procéder. 
Vivemos em plena 
DEMOCRACIA. 
Nâo sei quai o pais 
onde tal sistema de 
governo seja tâo 
considerado. 
No entanto, estes 
exemples de 
fotografias que 
estào a ser usados, 

sâo como um "garrote", 
que era usado para apertar o 

pescoço dos enforcados, vindo a 
obscurecer os nossos principios de 
liberdade. 
Nos canadianos, merecemos todo o 
respeito e nâo podemos nem quere- 
mos ser tratados como muitos 
cidadàos de muitos paises espalha- 
dos pelo mundo, onde a liberdade é 
palavra vâ. 
Exigimos muito simplesmente, ser 
tratados e respeitados como na ver- 
dade o merecemos. 
Bern! 

A,L./2001 

D ESR ATIZ AÇ AO 
COMEÇA NA TERCEIRA 
Depois dos vaiios casos 
de morte por leptospîrose 
e até do pâo corn rato, 
finalmente as Direcçôes 
Regionais do Ambiente, 
do Desenvolvimento 
Agrario, daEducaçâo, 
das Obras Publicas e 
Transportes Terrestres, 
dos Recursos Florestais e 
da Saude, assim œmo as 
Câmaras Municipais, 
decidiram pôr £un à vida 
dos inümeros mamiferos 
que assombram a dha 
Terceira. 

Para este efeito, iniciou-se a 
primeira campanha de desratiza- 
çâo, que consiste na distribuiçào de 
cartazes e folhetos informativos, 
como também dà realizaçâo de 
palestras em vârias localidades da 
ilha, de forma a sensibilizar a po- 
pulaçâo. A partir do ûltimo dia do 

mes, a Direcçâo Regional de 
Desenvolvimento Agrârio vai pro- 
céder à distribuiçào gratuita de 
amostras de isco rodenticida aos 
agricultores, cabendo às juntas de 
freguesia fazerem o mesmo à 
restante populaçâo. Depois desta 
primeira chacina aos ratos, a prôxi- 
ma desinfestaçâp regressarâ em 
Abril deste ano. Entretanto, a 
Associaçâo de Municipios da Ilha 
de Sâo Miguel vai pedir apoio ao 
Governo Regional para levar a 
cabo a campanha de desratizaçâo, 
um apoio que corresponde a 21 mil 
contos, por parte do governo, fican- 
do os municipios corn a respon- 
sabilidade de desembolsar 36 mil 
contos. 
Um pedido que deverâ ser feito 
brevemente, tendo em conta a 
natureza do problema. A lavoura 
açoriana é que nâo estâ pelos 
ajustes corn a morosidade da 
resposta, pelo que jâ entregaram 
um documento às entidades com- 
petentes, no quai se considéra que 
estamos perante uma situaçào de 
"calamidade püblica". Para Manuel 
Antônio Martins, responsâvel 
daquela associaçâo, a alegada falta 
de verbas para combater os ratos, 
por parte das autarquias, "mais nâo 
é do que uma desculpa de mau 
pagador". 

Houm VmmgM IVkde^ah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

^oniLtv^s 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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A Ultima cena de 
Cresceu pobre na area do Kensington Market. 

Por isso, na série KING OF KENSINGTON, 
ele era o tal "king" e também ele proprio. 

Nasceu e viveu entre 1935 e 2001. Deixou-nos 
aos 65 anos de ida.de. 

Um actor conhecido e amado por milhoes. 
Actor e director de televisâo e teatro, um amigo 
dos seus companheiros de vida artistica, como o 

testemunharam no ultimo adeus a A1 Waxman. 
No Canada, celebrizou-se com "King of 

Kensington" e, nos EUA, na série televisiva 
"Cagney And Lacey", onde era "pivot e chefe" 
das duas simpaticas policias americanas. Bom 

actor e bonacheirao, sempre bem disposto, vivo, 
amigo do seu amigo, "everybody's pal" como se 

diz por ca. 
A ultima vez que tivemos o prazer de com ele 

contactar, numa festa de angariaçâo de fundos 
para as Artes realizada pelos seus amigos 

Marilyn e Mel Lastman, enviou uma saudaçâo 
muito especial à comunidade portuguesa que ele 

bem conhecia e estimava, seus companheiros e 
amigos no Kensingtom Market. 

AL WAXMAN, um grande actor, um homem 
bom, uma perda para o Canada, uma grande 

saudade para todos! 

A! Waxman: 1935-2001 

Hugo Manuel 
lança "Tanto qua eu te amei" 
O jovem axtista português radicado em 
França, Hugo Manuel, lançou recentemente 
no mercado um novo trabaUio gravado, com 
0 titulo genérico de "Tanto que eu te amei". 
Hugo Manuel 
enviou-nos uma 
amostra do seu 
trabaUio e o 
tipo de show 
que apresenta, 
corn uma dupla 
de bailarinas, 
muita luz e 
ritmo. 
Os empresàrios 
interessados em 
Hugo Manuel, 
podem escre- 
ver-lhe para: 
20, rue 
Faidherbe, 
78800 Houilles, 
França, ou pelo 
telefone: 01 39 
15 2440, ou pelo 
Fax: 
01 39 15 1228. 

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

Informacôes e réservas: Crïanças. $30. dôlares 
y @@^@1-7777 ou 416>537^0@i 

Nilton César, actuarà também no CLUBE PORTUGUÊS 
DE LONDOIM, 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. 
Adultos: $20. dôlares 

Crianças: $10. dôlares 

Informacôes e réservas: 
(5i@| 453^30 ou: C@09| @37-7777 

De Fana & De Faria 
20 anos aos serviço da 

comunidade portuguesa 
i 4'IB-B03-4440 

BaS-45S-4440 

palace ^Jhweîs 
1442 Dundas St. W. 
Tel.; 416-535-8637 

www.palaceflowers.com 

Queensway 
Volkswagen Inc. Audi 

Filipe Gomes 
Sales & Leasing 
Consultant 

1 306 QUEENSWAY 

TORONTO, ON 

416-359-7656 

O romântico M ai 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, Dia dos Namorados. 
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poeta e revoluciopPrio 
Manuel Alegre acredita na força mâgica da palavra. 
O autor de "Praça da Cançâo", "O Canto e as Armas" e "Senhora das 
Tempestades", entre outros, continua a escrever, a lutar pela liberdade de 
cada um e do seu pais e, sempre que necessârio, revoltando-se contra as 
imposiçôes e o marasmo. É de esquerda por convicçâo... 
O consagrado poeta, escritor e politico, premiado com "Prémio Pessoa", 
Prémios APE de Poesia e o da Associaçâo Portuguesa de Criticos, 
"Prémio Fernando Namora", e uma homenagem do Congresso 

Internacional de 
Veneza, vailançar 
em breve um novo 
livro intitulado "O 
Terceiro Dia", onde 
reüne poemas 
escritos nos ültimos 
très anos. Manuel 
Alegre esta também 
a escrever um 
romance onde 
descreve, pela 
primeira vez, o seu 
tempo de exilio. 
Para além da quali- 
dade aguarda-se os 
proximos trabalhos 
com curiosidade. 
A curiosidade do 
contraste entre o 
que fez nos ültimos 
très anos e a viagem 
ao seu passado de 
revolucionârio. 

JOSÉ suumuusô] 
mais um prémio internaoionai 

A Confederaçâo Internacional das Sociedades de Autores e 
Compositores (CISAC), galardoou o prémio Nobel da Literatura, José 
Saramago, corn a Medalha de Ouro desta instituiçâo, constituida por 
mais de 180 Sociedades de Autores do mundo inteiro. Este importan- 
tissimo galardâo foi entregue no decorrer em Santiago do Chile, do 
42o. Congresso da CISAC, e que foi presidido pelo Présidente da 
Repüblica chilena, Raicardo Lagos. 
Para além de Saramago, a Medalha de Ouro da CISAC foi também 
atribuida ao cantor brasileiro Milton Nascimento, ao cineasta espa- 
nhol Fernando Trueba, ao poeta chileno Nicanor Parra e, por ultimo, 
ao compositor argentino Ariel Ramirez. A Confederaçâo 
Internacional das Sociedades de Autores e Compositores représenta 
um milhâo e meio de criadores de todo o mundo e de todas as artes. 

   / 

CIRV-FM orgulhosamente apresenta 

Pela primeira vez os irmaos 
Nelson e Sérgio "OS ANJOS", 

deslocam-se ao Canada para um ünico concerto 

Os ANJOS vao actuar, em exclusivo, 
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 

Infformaçôes e réservas: 

QualttyFresh ^ 
Foods & Groceries 

Bob Raposo 
novo représentante de vendas 

da comunidàde portuguesa. 

Fernando DaCosta & Danny Viveiros 

B05-454>7S1 1 

^3 George St. N, Grampton, On 

David Costa & Associates 
Laxtfyer^fAtipogailoi 
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BSE aumenta am Portugal 
^ Continuaçào da pdgina 1 

A incidência da BSE aumentou em 
Portugal no mês de Dezembro. 
Segundo dados da UE, no final do 
ano, a incidência da doença passou de 
161,6 por milhâo, de animais para 173, 
O que contraria a tendência de 
diminuiçào registada nos ûltimos 
meses de 2000. Até agora, o Governo 
português também nâo começou a 
realizar os testes de despistagem da 
BSE, apesar da Uniâo ter decidido que 
séria obrigatôrio desde 1 de Janeiro. 
Resultado: os bovinos nacionais corn 
mais de 30 meses "estâo a ser sacrifi- 
cados e destruidos, quando podem 
estar sâos". 
Os agricultores receiam que haja um 
aumento da importaçâo de carne dos 
paises que jâ realizam os testes, como 
Espanha, França e Alemanha, pois 
assim dâo mais garantias aos consu- 
midores. 
Por Portugal, o Ministério definiu que 
os agricultores deveriam decidir se 
queriam abater os animais corn mais 

de 30 meses e receber uma inde- 
mnizaçào ou se preferiam adiar 
esta ida ao matadouro até final 
de Março, data que supôe estar 
em condiçôes para fazer a 
despistagem da BSE. As associa- 
çôes de agricultores nâo têm 
düvidas: vào optar pelo abate e 
receber a indemnizaçâo, dada a 
crise que afecta o sector. 
"Qualquer coisa que nos paguem 
por um animal, que jâ nada vale, 
para nos é bom", argumentam 
représentantes da Confederaçâo 
Nacional de Agricultores (CNA) 
e da Confagri. 
Mas o processo, dizem, "estâ a ser 
retardado pelo Ministério da 
Agricultura (MA)". E para as 
associaçôes a ünica explicaçâo 
recai sobre as restriçôes finan- 
ceiras. "Nâo se compreende que 
até ontem nâo tinhamos recebido 
informaçâo solicitada por escrito 
ao ministério sobre este assunto. 

nomeadamente quais os matadouros 
credenciados para realizar estes 
abates", defende Joâo Diniz, da 
CNA. Ao que apurâmos, os prôprios 
matadouros hâ poucos dias ainda 
nâo dispunham das fichas de candi- 
datura para os abates destes bovinos, 
as quais permitirâo aos agricultores 
ser indemnizados. 
E que a tutela "preferia adiar os 
abates até 31 de Março", argumen- 
tam fontes do sector. Alias, subli- 
nham, numa nota informativa 
emanada da Direcçâo-Ceral da 
Veterinâria - onde é assumido que os 
testes sâo obrigatôrios desde 1 de 
Janeiro e que Portugal nâo teve 
capacidade para executar esta medi- 
da - é mesmo feito um apelo ao adia- 
mento. "Deve ser adiado o abate de 
bovinos corn mais de 30 meses até à 
implementaçâo desta intervençâo no 
mercado de carne bovina", esperan- 
do-se que "a situaçâo seja normaliza- 
da até ao fim do primeiro trimestre". 

Hubble “vïu” buraco negro 
o telescôpio Hubble captou 
imagens méditas de matéria a 
desaparecer do horizonte visivel, 
jimto a um buraco negro, o que 
segundo os astrônomos, poderâ 
consütuir a primeira prova 
directa da existência de bmacos 
negros. 

As imagens mostram ondas de 
luz ultravioleta originârias de 
aglomerados de gâs quente a 
desaparecer à medida que se aproxi- 
mam, girando, de um objecto maciço 
e compacta designado por Cygnus 
XR-1. Um movimento e uma activi- 
dade que seriam exactamente os 

esperados se o gâs quente tivesse 
"caido" para dentro de um buraco 
negro. Observaçôes anteriores daque- 
la regiâo do céu corn telescôpios 
orbitais de raios X tinham Jâ mostra- 

do que havia fortes probabili- 
dades de ali existirem buracos 
negros, por se ter detectado 
uma dinâmica de sorvedoiro 
de energia. MaS, antes das 
imagens colhidas pelo 
Hubble, nunca se tinha visto 
como a matéria era para ali 
atraida. A descoberta agora 
anunciada résulta da anâlise 
detalhada de uma observaçâo 
feita em 1992 sobre um dos 

primeiros buracos negros identifica- 
dos, o Cygnus XR-1. O objecto estâ a 
seis mil anos-luz da Terra, justamente 
na constelaçâo do Cisne. O Hubble 
mediu as flutuaçôes da luz ultraviole- 

Descoberta résulta da 

anàlise de uma 

observaçâo feita 

em 1992 sobre as 

flutuaçôes de luz 

ultra-violeta na regiào 

do céu da constelaçâo 

de Cisne 

ta do gâs "apanhado" pela ôrbita do 
buraco negro e conseguiu identificar, 
justamente, dois momentos em que a 
luz é como que engolida pelo objecto 
negro. Os resultados foram apresen- 
tados pela NASA numa reuniâo da 
American Astronomical Society, em 
San Diego, na California. 

Ave corn 80 milhôes de ânes 
A recente descoberta, na Mongolia, 
do fossil de uma espécie até agora 
desconhecida, a Apsaravis ukhaana, 
que viveu hâ 80 milhôes de anos, vem 
lançar uma nova luz sobre a evoluçâo 
das aves e da prôpria capacidade de 

voar. 
O achado, divulgado na ùltima 
ediçâo da revista Nature, foi estudado 
por Julia Clark, que estâ a fazer o 
doutoramento em Paleontologia na 
Universidade de Yale, e por Mark 

Norell, que dirige o Departamento de 
Paleontologia do American Museum 
of Natural History. De acordo com os 
dois peritos, o fossil é particularmente 
importante, porque a A. ukhaana per- 
tence a um ramo da ârvore evolutiva 
muito primitivo e muito chegado ao 
ponto de origem de todas as aves, que 
até agora estava muito mal documen- 
tado. "Todos as aves que conhecemos 
partilham um antecessor comum", 
afirmou Julia Clarke, sublinhando 
que o fossil, descoberta na localidade 
de Ukhaa Tolgod, no deserto de Cobi, 
no Sul da Mongolia, "pertence à espé- 
cie imediatamente a seguir a esse 
antepassado comum". Além disso, "é 
o fossil de ave mais bem preservado 
achado nos ûltimos cem anos", segun- 
do a investigadora, o que faz dele uma 
espécie de preciosidade. A anâlise do 
achado mostra, nomeadamente, que 
este antepassado das aves actuais nâo 
se distribuia apenas por ambientes 
costeiros. Acreditava-se até agora, que 

as as regioes interiores eram domi- 
nadas nessa altura por outra li- 
nhagem, os Enantiornithes, abon- 
dantes em depositos fôsseis terrestres 
do Mesozôico mas extintos no perio- 
do Cretâcico, hâ 65 milhôes de anos. 
O Apsavaris ukhaana vem alterar esta 
ideia. "A descoberta sugere que nâo 
hâ razâo para acreditar que assim 
fosse, uma vez que este novo parente 
das aves actuais foi encontrado numa 
regiâo do interior", sublinha a investi- 
gadora. O novo fossil tem igualmente 
implicaçôes importantes na teoria 
corrente sobre a evoluçâo das aves 
apôs o aparecimento da capacidade 
de voar, de acordo corn a disposiçâo 
dos seus mùsculos. Embora as 
primeiras aves jâ tivessem a possibili- 
dade de voar, o seu tipo de voo era 
diferente do que apresentam as actu- 
ais. "Esta disposiçâo muscular especi- 
fica estâ présente em todas as espécies 
de pâssaros e aves que hoje conhece- 
mos, mas nunca a tinhamos encontra- 
do em fôsseis desta época, como 
agora aconteceu", conclut a investi- 
gadora. 

Contactar: 
Tel: [4161 604-1140 OU [4161 604-7000 
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0 tim da era dos antibidticos 
As bax^térias resistentes estâo a aumentar no mundo. 

Investigaçâo portuguesa concluiu que crianças 

sâs sâo portadoras 
Um estudo cientifico desenvolvido em 
Portugal analisou très mil crianças 
saudâveis a frequentarem infantârios 
e concluiu que a maioria era portado- 
ra de bactérias resistentes aos 
antibiôticos. Mais: num periodo de 
quatro anos, a percentagem de 
resistência aumentou consideravel- 
mente numa bactéria especifica, 
Streptococcus pneumoniae. 
Entre 1996 e 1999, uma équipa multi- 
disciplinar de cientistas portugueses, 
coordenada pela prof. Herminia 
Lencastre, do Instituto de Tecnologia 
Quimica e Biolôgica (ITQB) da 
Universidade Nova de Lisboa (UNL), 
avaliou um vasto grupo de crianças 
entre os seis meses e os seis anos, de 
21 infantârios e jardins de infância de 
Lisboa e Oeiras. O estudo incidiu 
sobre a colonizaçâo por très bactérias 
especificas: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae e Moxarella 
catarrhalis, conhecidas por estarem 
implicadas em certas infecçôes do 
trato respiratorio alto ou nas otites do 
ouvido médio. Com a autorizaçào 
das familias, os cientistas procederam 
no Inverno à colheita de amostras de 
secreçôes nasofaringeas das crianças 
em vârios periodos ao longo de qua- 

tro anos, corn vista a perceberem a 
incidência de portadores destas bac- 
térias, se sâo ou nào resistentes e quai 
O seu mecanismo de resistência, bem 
como os factores de risco associados. 
As crianças sâo um grupo privilegia- 
do de estudo, porque "o seu sistema 
imunitârio esta menos desenvolvido, 
estâo circunscritas ao espaço do infan- 
târio, têm infecçôes frequentes e con- 
somem antibiôticos", explicou Ilda 

Mas desœnheœm 
que nem sempre essas 
infecçôes sâo dévidas a 

bactérias, mas sim a 
virus, sobre os quais os 

antibiôticos nâo têm 
qualquer efaito 

yy 
Sanches, que apoia Herminia 
Lencastre na coordenaçâo do projec- 
to. Adverte, porém, que estas crianças 
"nâo estâo em risco sô por estarem 

num infantârio. As 
bactérias podem dis- 
seminar-se e algumas 
sâo resistentes a 
antibiôticos. Todos estamos sujeitos a 
esta realidade". Ainda em fase de exe- 
cuçâo, a pesquisa jâ permitiu concluir 
que a maioria das crianças avaliadas é 
portadora de bactérias potencial- 
mente perigosas para a saùde e que 
essa percentagem subiu significativa- 
mente em relaçâo a Streptococcus 
pneumoniae: entre 1996 e 1999, a 
incidência passou de 47 por cento 
para 64 por cento das 3048 crianças 
estudadas. Por outro lado, os estudos 
microbiolôgicos realizados demons- 
traram que muitas dessas bactérias 
eram resistentes aos antibiôticos mais 
comuns, devido em parte ao seu con- 
sume excessive e ainda à facilidade 
de transmissâo dessas bactérias no 
interior dos infantârios. "Pudemos 
verificar, através da informaçâo dos 
pais, que a maioria daquelas crianças 
tinham tido otites ou amigdalites", 
sublinha Ilda Sanches. Muitos pais, 
preocupados corn as infecçôes fre- 
quentes dos sens filhos, anseiam que 
O pediatra recette um antibiôtico que 
ponha fim ao sofrimento. 

Mas desconhecem que nem sempre 
essas infecçôes sâo dévidas a bac- 
térias, mas sim a virus, sobre os quais 
os antibiôticos nâo têm qualquer 
efeito. 
Mais importante é saber que o 
antibiôtico destrôi as bactérias sen- 
siveis, mas nâo tem acçâo sobre as 
resistentes, que aproveitam para se^ 
multiplicarem. Ou seja, o uso repeti- 
do ou indevido destes medicamentos 
facilita o aparecimento de bactérias 
resistentes. Por isso, sô o médico estâ 
capacitado para saber quando é que 
uma infecçâo exige ou nâo a toma de 
antibiôtico. 
Os investigadores descobriram ainda 
que "cada infantârio parece ser uma 
unidade epidemiolôgica autônoma". 
Ou seja, apresenta uma microbiologia 
prôpria, corn bactérias particulares. 
A biôloga référé, no entanto, terem 
sido encontrados em vârios infan- 
târios "grupos de bactérias genetica- 
mente relacionadas, os chamados 
clones, iguais em termos genotipicos, 
conhecidos como epidémicos e dis- 
seminados por vârios paises". 

UHbVROLf 1 

OlüSWOBILE 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel ou 

Marcus Vinicîus, 
os seus représen- 
tantes portugue- 

ses 
em West York 

Chev-Olds 

serve os portugueses comi m I 
grande selecçâo de 

automôveis, camîôes e carrinhas de 
oirga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de financiamento. 

-. y - 

Para quaisquer reparaçôes 
mecânicas. basta contactar 
Mamid Fonseca: 656-1200. 
£ntr^ de peças e acessôrios 
em toda a ddade de Toronto. 

Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

A West York Chev-Olds la^ 
os testes de anti-poluiçâo 

para o Governo do Ontario. 
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.■ HOROSCOPO 
CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

A Lua transita a sua Casa VIII, sector astrologico que gov- 
erna os instintos mais profundos do ser humano. 
Ira dar uma maior importânda aos aspectos mais subtis da 
sua vida psiquica, aos seus sentimentos e às suas emoçôes. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Vai desejar ajustar-se mais aos outros, pois existe uma maior 
empatia da sua parte em relaçâo a eles. Você vai querer dar 
mais e também receber mais. Vai, também, ter mais necessi- 
dade de transformar ou remodelar, no bom sentido, uma 
situaçâo ou de criar um novo clima à sua volta. 

GÊMC08 - 21/05 A 20/06 T? 
A sua actividade profissional saira beneficiada com a sua 
operacionalidade neste momento. Procure aplicar correcta- 
mente a energia de que dispôe, concebendo e realizando de 
acordo com uma analise prévia, fazendo sempre que neces- 
sârio, transformaçôes ou correcçôes que julgue oportunas. 

CARANGLICJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçâo de conflito da Lua corn Ürano pode criar-lhe 
uma pequena ansiedade passageira ou um certo pessimis- 
mo em relaçâo a uma ideia ou a uma pessoa. Neste 
momento nâo faça grandes mudanças em casa. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

A Lua esta a passar no sector astrologico relativo ao.seu 
mundo interior (Casa IV). É pois, neste momento, que a 
sua natureza mais profunda vem mais à superficie. 
Nâo précisa de controlar o livre curso da fantasia. 

A 22 ViRQCM Tl 23/0» A &2/0»/ 

Neste momento da sua vida, novas ideias constituirâo 
desafios; sera, nesta altura, capaz de influenciar outras pes- 
soas. Exercerâ até uma forte influência na maneira de pen- 
sar dos outros. Poderâ ter de lidar corn mistérios, nem que 
seja apenas por meio de um bom romance! 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Lua irâ transitar pela sua Casa H (sector astrologico que 
bénéficia as relaçôes corn o piano material). Serào favoreci- 
das as suas relaçôes corn Touros, Virgens e Capricôrnios. 
Dê mais expressâo e concretizaçâo àquilo que jâ tem. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Poderâ vir a sentir uma intuiçâo ou uma ideia mais râpida que 
lhe darâ uma resposta a uma dùvida por resolver, fazê-lo 
descobrir o fio à meada, ou encontrar a peça que faltava no 
puzzle. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua irâ exercer em si uma influência que o aproxima da 
imagem que delà se tem; como inspiradora de poetas, 
estarâ virado para a poesia; como planeta nostâlgico, 
poderâ levâ-lo para o campo dos sonhos. Nâo se deixe 
adormecer por este embalar idealista. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ V, J 
A Lua, em Oposiçâo a Saturno, nâo favorece as decisôes que 
pretenda tomar em relaçâo à vida afectiva. Adie, pois, qual- 
quer compromisso, pois este é um trânsito breve, e dentro em 
pouco terâ uma influência mais positiva neste campo. 

AQUÂRIO * 21/01A19/02 

Plutâo vai sublinhar as suas intuiçôes e dar-lhe um maior 
sentido de evoluçâo espiritual. A sua sensibilidade estarâ 
mais propensa a reagir ao lado superficial dos outros. Neste 
momento, toda a sua natureza mais profunda vem à superfi- 
cie, toda a sua capacidade de fantasia estarâ em evidência. 

PEIXCS “20/02^0/03 

Esta época traz-lhe renascimento e novas ideias. Faça um 
contacto corn um arnigo distante. Nâo séparé o real do 
ideal. Tente conjugar as coisas pequenas e grandes da 
vida...Tente descansar mais durante a noite e verâ que as 
novas ideias surgirâo corn mais facilidade.  

O MILéNIO 

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 

1 - Iludir (fig.): ave derapina. Ga- 
lispo (ave); rosnadelas. 3- Fe- 
ridos; radiogramas. 4- Reza- 
ram; 0 mesmo que bonite (pei- 
xe). 5- Apologia. 6- Rizoma 
tuberose, alimenticio; palestra. 
7- Reostato linear usado em 
medidas electricas; sufixo. da- 
ma de companhia. 9- Fruto da 
aveleira; apêndice. 10- Mulher 
trigueira; sensaçâo de calor 
intense. 11- Substância extrai- 
da da raiz seca do âsaro; clava. 
12- Capital Europeia; inflama- 
ram. ^ 

Verticals: 
1- Surgfir; desejar. 2- Macerar; irritàvel. 3- Biscato; pertenceram. 4- Paixâo; 
apressa. 5- Flino em que se agradece a Deus; doze meses. 6- Brisa; tritura- 
ra; nome de mulher. 7- Grande quantidade; pen'odo de vinte e quatre horas; 
si'mbolo quimico do Âstato. 8- Vigorosas; dite engraçado (fig.). 9- Andarilho; 
isolada. 10- Tombar; caminhar. 11- Aromâtico; estaleiro. 12- Cor vermelha 
desmaiada; assorearam. 

Soluçào na horizontal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Britney Spears 
decepciona fas em Rock in Rio 
O improvQvcl aconteceu: Britney Spears foi 
vaiada na noite "teen" do Rock in Rio. O 
(notivo? Ela cometeu o pecado de exibir 
uma bandeira dos Estados Unidos durante o 
show que fez Palco Mundo. Britney subiu 
ao palco com pinta de que o show - o segun- 
do mais esperado da noite - iria arrasar, 
mas quando ela cantou "Lucky", o publico, 
dando uma inesperada manifestaçao de 
"patriotismo", deu uma estrondosa vaia. "Eu 
esperava mais do show apesar de nao ser fa 
delà, mas ela nao devia mostrar a bandeira 
dos Estados Unidos, tern que mostrar a do 
Brasil", disse a estudante FIdvia Lima, 18. 
Britney fez 9 trocas de roupa durante a 
apresentaçao, parando o show varias vezes. 
No entanto, até isso foi perdoado pela 

maioria dos fas. O maior pecado 
da cantora foi mesmo exioir a 
bandeira, segundo adolescentes 
ouvidos pelo recinto da festa. "Eu 
achei frescura fazer tanta troca 
de roupa, mas aquele lance da ban- 
deira Toi horrivel. Ela deveria ter 
dividido a tela, colocado a ban- 
deira do Brasil de urn lado e a dos 
Estados Unidos do outro, pelo 
menos", disse a estudante Rafaela 
Mendes, 13. Depois de uma hora 
de urn show pro Id de morno, Britney cantou "Satisfaction" e seu hit 
"Oops... I Did it Again", mas nem com essa o publico levantou. 
"Devagar, eu esperava mais", disse Lucia Pio, 43, opiniao que foi 
reforçada pela filha delà Paloma, 11, e pelo publico que esteve 
naquela noite na Cidade do Rock. 

§5^^ 

NOVO ALBUM DE ALANIS MORISSETTE 
De ûcordo corn os informaçôes publicadas no site of idol da edîtoro de Alanis Morissette, o novo registo 
da cantora conadiana, ainda sem nome, tem data de lançamento marcado para o proximo dîa 12 de Junho. 

Alanis AAorissette encontra-se a preparar o suces- 
sor de "Supposed Former Infatuation Junkie" 
(1998). 
Apesar do novo album ainda nao ter nome, jd tem 
ediçao marcada para o proximo dia 12 de Junho, 
segundo avança a editora da artista, a Maverick 
Records (distribuida pela Warner Music), no seu 

site oficial. Alanis Morissette é a responsdvel por 
toda a composiçao dos temas, produçâo e arranjos 
deste seu novo dibum. Este serd o primeiro dibum da 
artista canadiana que nâo vai contar corn a partici- 
paçdo de G\enn Ballard na produçâo. Ballard tinha 
sido, até agora, o responsdvel pela produçâo de 
todos os trabalhos de Morissette. 

100% AAUSICA 

Top 5 de Portugal 
Top de vendes - Valentim de corvalho 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD 

f. 

è 

I' 

GREATEST HITS 

Play 
MOBV 

NOW 3 
V4KOS AJUSTAI 

1 

OS BEATLES MERECEM 
HOMENASEM LUSA 
Rui Veloso, os Xutos & Pontapés, os Silence 4, os Cia, os 
Blind Zero e Mafalda Veiga irao prestar tributo aos 
Beatles, num espectdculo a efectuar-se, em versao tripla, 
no Pavilhao e contard corn as participaçoes dos Silence 4, 
Rui Veloso (que sempre assumiu as inf luências da banda de 
Liverpool), Xutos & Pontapés, Mafalda Veiga, Blind Zero e 
Cia. "Corne Together" faz parte do Festival Super Bock 
Super Rock 2001. Este espectdculo de homenagem aos 
Beatles dd-se numa altura em que a banda de Paul 
McCartney e John Lennon estd de novo na berlinda (algo 
que vai acontecendo ciclicamente), graças às excelentes 
vendas de "1", o dibum que reüne as musicas que atingiram o 
primeiro lugar dos tops de singles do Reino Unido e dos 
Atlôntico e no Coliseu do Porto, no âmbito do Festival 
SBSR. 
O espectdculo de homenagem aos Beatles, intitulado "Corne 
Together", ird realizar-se no Pavilhao Atlântico (Lisboa), no 
dia 22 de Março, e no Coliseu do Porto, nos dias 24 e 25, 
Estados Unidos. 

AS OUTRAS 
CANÇÔES 
DOS 
DELFINS 

Outras CaiUjOtes" e (î 
ncimo <lo novo espectâculo 
dn.s Dr)fins. () grupn 
proparou um {’onccrlo dt’ 
carat tt*r intimista para 2001, 
que indui cançûcs di; todos o.s 
tlistos da bancia, cscolhidas 
polos lâs. Alê Marçt). oito 
cirladfs irào rt'tt'brr cslf 

Itu ulo. 
Os Ddtins começain jâ no 
proximo dia 3 do l'cvcrciro 
i.oin uma nova digressâo a 
qu«' resolveiam dar o tituitj de 
“As (Jutias Can(,ôes". 
Sogundo o grupo, este espet- 
tâculc) esta assente num 
"carâcter intimista e percorre 
todos o\ discos que o grupo jâ 
editou. d(' uma forma 
cronolôgica". No site oficial 
tlos Delfins existe uma lista 
prtMlefinida de trinta c dneo 
tentas, dos quais }todem ser 
escolhidos dezasseis. Desla 
forma, as cançôes mais 
votadas, em cada cidade, 
serâo as interpretados pelos 
Delfins. 
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Desenhador com experiência em AUTOCAD. 
Contactar Pedro Pimentel. Tel.: 416-533-6075. 

Carpinteiros de Acabamentos. 
Contactar Tony. Tel.: 905-670-2894. 

Pessoal para Companhia de Cogumelos. 

Tel.: 905-878-9375. 

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

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

Pessoal para assentar tijolos. 
Contactar X'entura. Tel.: 416-456-3591. 

Limpeza de neve e jardinagem, contactar: 
Tel.: 416-614-8785. 

Pedreiros, contactar Silva. Tel.:416-762-5947. 

Costureiras com experiência comercial, contactar 
Tony Oliveira. 

Tel.:905-896-3434. 

Construcçao, nao précisa experiência, contactar 
Henry. Tel.:416-651-7235. 

Limpeza, contactar Jim ou Toula. 

Tel.:416-656-2378. 

Electricistas com 4 anos de licença, contactar 
Carlos. Tel.:(416) 822-4817. 

Secretaria, português, inglês e conhecimentos de 
Computador, para Companhia em Etobicoke, 
contactar Manny de Sousa, Tel.:416-259-6792 ou 

416-274-7409. 

Carpinteiros de acabamento, contactar : 
Tel.:905-459-5103 ou 416-697-3060. 

Empregadas de cozinha com experiência, contac- 
tar: Tel.:416-537-1048. 

Empregado para supermercado em Brampton. 
Tel.: (905) 450-1031 

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

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

Pessoal para companhia de cogumelos. 

Tel.: 905-878-9375. 

Cozinheiro de preferência com 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.  

Pessoal para limpeza, que fale Inglês, para area de 

Mississauga. 
Contactar Tel.: 416-723-2635. 

Empregado corn experiência para trabalhar em 

equipamento comercial de gâs, contactar: 
Tel.: 416-763-7429. 

Electricistas corn bons conhecimentos da profis- 
sâo, espeçializados em motores e aprendizes corn 

3-4 anos de experiência. 
Tel.: 416-534-7933. 

Empregada de baicâo para Padaria. 

Contacte: 905-278-2392 
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 Marketing. 
Contacte: 485-5633, ou 207-7614 

iÿ $5 0 î? ^ ^ % a <ÿ: ^ -ii 

t Para nos enviar a sua assinatura, « 

: oportunidade de emprego ou qualquer J 
® outra informaçâo: « 

: [Fœ (416) 538-0084 ; 
: ITiiLg (416) 538-0940 : 
s info@omilenio.com î 
* (i®ffcr©9®g 1087 Dundas St. W. ; .î 
^ Suite #103 « 
: Toronto, On, M6J 1W9 : 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Polvo Quisado 
In CREDItnUS: 

Para 6pessoas 
2 polvos médios ; 3 cebolas grandes ; 3 dentes 
de alho ; 2 colheres de sopa de azeite ; 2 co- 
Iheres de sopa de banha ; 7 colher de sopa de 
massa de pimenta ; pimenta emgrào ; gràos 
de pimenta-da-jamaica ; 7 ramo de salsa ; 7 
folha de louro ; 7 copo de vinho branco (1 dl) ; 
2 colheres de sopa de vinho do Porto ; 1 ou 2 
copos de vinho tinto; sal ; piripiri (facuüativo) 

(OnHCCflO: 
Batem-se os polvos, arranjam-se e lavam-se. 
Cortam-se aos bocados. Deitam-se num tacho o 
azeite, a banha, as cebolas e os alhos picados e 
leva-se ao lume apenas o tempo necessârio para 
a cebola ficar translücida. Juntam-se os bocados 
de polvo e deixa-se destilar. Retira-se o liquido 
que O polvo largou, conservando o polvo ao 
lume e quando este começar a querer enxugar, 
adiciona-se o liquido que anteriorihente largou. 
Juntam-se ainda a massa de pimenta (malague- 
ta), as pimentas em grâo, o ranïo de salsa e o 
louro. (Quando o polvo estiver macio, rega-se 
corn O vinho branco, o vinho do Porto e, a 
pouco e pouco, O vinho tinto. Deixa-se ferver 
suavemente até apurar e prova-se, sô agora, de 
sal. Pode juntar-se um pouco de piripiri. Serve- 
se corn batatas cozida e pâo de milho. 

SOBUtntSfl: 

Cornucôpias 
lnCt?£DI£nKS: 

Para a massa: 
500 g de farinha ; 2 colheres de sohremesa 
de manteiga ; 2 colheres de sopa de banha; 
2 colheres de sopa de açücar ; 2 colheres de 
sopa de pào torrado e ralado ; 4 colheres 
de sopa de amêndoa ralada (com a casca) ; 
Para o recheio: 
500 g de açücar ; 12 gemas ; 
Para a cobertura: 
2 claras de ovos 

(On^CCflO: 
Ligam-se os ingredientes indicados para a massa 
corn âgua bem quente que deve ser adicionada à 
medida que vai sendo absorvida. Amassa-se muito 
bem e deixa-se a massa descansar. Têm-se as for- 
mas de cornucôpias muito bem untadas corn man- 
teiga. Estende-se a massa fina, corta-se uma tira 
que depois se corta em triângulos. Envolvem-se as 
formas nestes triângulos de massa, passam-se por 
clara de ovo batida e, em seguida, pela amêndoa 
misturada corn o pào ralado. Levam-se a cozer em 
forno bem quente. Desenformam-se cuidadosa- 
mente e quase frias. Recheiam-se corn ovos-moles 
feitos corn os ingredientes indicados e como se diz 
na receita da Beira Litoral. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: I 

Tel: ( ) ’ 
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Festival Português - Canal 2 

oras por dia 
Sanyo DC-C10 

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

I mus GST & PST I 
Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 j 

i Estes radios estâo à venda nos sequintes locais; ; 
li ^ I 
I EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 " 

il 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 M5SISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas . I St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - 
I Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM lONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift ^ 
II Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
I Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 
gs EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sanyo MCD-Z190 

150. 
CD Portable, Dgital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Citizen JTR1819 
$gg 08* 

Portable RadioAM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$40l| 
8 \ 

Citizen Portable Raflio 
/AM/FM/SCMO 
Cassette/ 
Recorder-Player 



24  
PORTUGAL 

Quinta-feira, 25 Janeiro, 2001 
O MILENIO 

ACRICUITORES ARANDONAM lAGOA 
DO CA1DEIRÂ0 

Os agricultores que fazem da Lagoa do Caldeirao as suas pastagens agricolas 
terao agora de a abandonar. Urn estudo ambiental, da responsabilidade da 
Secretaria Regional do Ambiente, foi apresentado à autarquia local apontan- 
do que a médio, longo prazo devera ser feita uma reduçâo da actividade 
agropecuaria naquelas pastagens. A medida apresenta-se como uma das 
soluçôes para os varios problemas que se verificam naquele ecossistema, 
nomeadamente a falta de âgua que ali se tem constatado nos ùltimos tempos. 
Outras duas medidas previstas no estudo elaborado pela Secretaria Regional 
do Ambiente apontam igualmente para a limpeza superficial do fundo da 
lagoa, bem como a construçâo de uma bacia de retençâo do material sôlido. 

(SMTHÎEIM© 
realiza a noite de Sâo 

Valentîm coin um 
requintado e 

delicioso jantar, 
Lno salâo de festas da 

de Cristo-Rei, 
no 3495 

Confederation 
Pkwy, 

em Mississauga. 

Réservas: 905-565-0527 
Além de Micaela, a presença do intérprete local 

Hermes e dalle corn o conjonto Mexe-Mexe. 

Ai 
es’tâ 
elaj 

A jovem e escultural 
Micaela vai animar o 
"Dia dos Namorados" 

de Cabrai Catering. 

APREENSAO DE MEIO QUILO DE HAXIXE 
Em 20 de Janeiro, pelas llhSO, no 
Aeroporto das Lajes - Terceira, ele- 
mentos do Destacamento Fiscal de 
Angra do Heroismo do Grupo Fiscal 
dos Açores da Brigada Fiscal da 
GNR, detiveram dois cidadâos 
nacionais (um do sexo feminino e 
outro do sexo masculino), por posse 
de cerca de meio quilo de Haxixe. 
Aos referidos individuos, ambos na- 
turais e residentes no Continente, 
foi-lhes confirmada a detençâo pelo 
Procurador Adjunto junto do 
Tribunal judicial da Praia da 
Vitôria. 
Em 22 de Janeiro, pelas lOhOO, os 
detidos foram présentes ao 
Meritissimo Juiz, do referido 
Tribunal, tendo sido deliberada a 
prisâo preventiva ao individuo do 

PAO COM RATOS 
Serviu mesmo pâo corn rato aos sens 
clientes. As anâlises foram conclusi- 
vas, jâ esta encerrada a padaria da 
Terceira que vendeu pâo imprôprio 
para consumo. 
A inspecçâo econômica fez jâ seguir o 
caso para o Ministério Pûblico. Em 
hora de pequeno almoço veja bem o 
que vai dentro do seu pâo, é o que se 
recomenda aos terceirenses. 
A padaria que protagoniza este caso é 

JULGAMENTO DE ANA SOFIA FOI ADIADO 
O julgamento da pequena Ana Sofia de 6 anos de idade da freguesia dos 
Arrifes, que foi alvo de assassinate e violaçâo no ano passade, vai ser adiado 

para o proximo mês 
de Fevereiro. 
O adiamento do julga- 
mento esta na origem 
da submissâo de 
exames psiquiâtricos 
ao arguido. Pedro 
Simâo sera julgado a 
20 de Fevereiro por 
um colectivo de juizes, 
no quartel de 
Bombeiros 
Voluntaries de Ponta 
Delgada. 

St. Clair-Dufferin Medical Ceotre 
S045 □ufferin Street;, a norte da Ragera Road 

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

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A. M. 
Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Paulaitis, Dr. K D. Rampersad e 
Dr. K M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Portug^ês, Italiano, Espanhol e Inglês 

O horârio do Medical Centre é o seguinte: Pâ.ra apOTitaïtlÊTltOS 

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

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm Tçll -(416)-6Sl!^1210 

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

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

Eqlinton 

Rogers 

St. Clair 

a dos Raulinos, uma importante 
familia da Terceira proprietâria tam- 
bém do jornal Diârio Insular. 

sexo masculino, enquanto a outra 
cidadâ ficarâ em liberdade, a 
aguardarem julgamento. 
Para esta apreensâo, a Brigada 
Fiscal contou corn a colaboraçâo da 
Alfândega local. 

Is 

20010079 
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8ALPE EM SLA CASA 
A CRIANÇA E 0 FUTURO. UMA lONGA 
CAMINHADA COMEÇA COM UM PASSO 
Na grande caminhada duma vida, sâo 
os primeiros passes, e a orientaçâo 
nos primeiros caminhos, o que vai 
estabelecer a segurança das jornadas, 
e permitir o prazer da viagem corn o 
vigor e saüde necessaries para a con- 
cluir corn sucesso. 
As crianças sâo tào indefesas e vul- 
nerâveis! Se nâo fosse o amor dos pais, 
e da familia, corn dificuldade con- 
seguiriam sobreviver. Para singrarem 
na° vida necessitam do apoio da 
sociedade, mas o carinho da familia é 
essencial. Por outre lado é o apoio da 
sociedade que garante aos pais a pos- 
sibilidade de dar amor e carinho. Se 
me perguntarem porque é que ainda 
hoje, em pleno século XXI, existem 
crianças .maltratadas, feridas, ou abu- 
sadas, pelos pais e familiares, eu nâo 
tenho düvidas em responder: - a culpa 
é da sociedade em que vivemos. Nâo é 
por acaso que a grande maioria das 
crianças maltratadas sâo de nascimen- 
tos indesejâveis, ou pertencem a niâes 
corn doenças mentais; problemas de 
ajustamento, ou corn conflitos na vida 
conjugal. Ninguém tem estes proble- 
mas porque os quer; mas muitas vezes 
a sociedade, por indiferença, ou 
comodismo, ignora-os, deixando-os 
proliferar, desprotegidos, em nome de 
uma liberdade individual que sô vai 

enfraquecer, ou aniquilar, os mais vul- 
nerâveis, sejam eles nas posses, na 
saüde, ou na inteligêneia. As crianças: 
os mais débeis na câdeia das fraque- 
zas, sâo os primeiros a sofrer. 
As crianças também podem ser viti- 
mas de crenças bem intencionadas. 
Na grande maioria das vezes nâo é a 
negligêneia, mas sim o excesso de 
zelo, ou mesmo o amor, o que as vai 
prejudicar na vida. Embora existam 
muitas crianças a sofrer de fome pelo 
mundo, nos paises desenvolvidos, 
uma das maiores causas de doença e 
morte prematura nâo é a fome, mas 
sim o excesso de alimentas e o seden- 
tarismo. Estudos publicados recente- 
mente no Canada, Estados Unidos, e 
Australia, vieram mostrar que o 
numéro de crianças corn excesso de 
peso tem vindo a aumentar. Nos pais- 
es em desenvolvimento, os excessos 
da fartura alimentar estâo a aumen- 
tar, lado a lado corn as misérias da 
pobreza. 
O excesso de peso pode ter causas 
diversas, incluindo factures hered- 
itârios e metabôlicos, mas os maiores 
culpados sâo as calorias baratas e 
abondantes nos mercados e restau- 
rantes dirigidos âs crianças, e a tele- 
visâo comercial, sem principios,  e 
sem fim. A internet dos computa- 

dores, e os jogos de consolas, seduzem 
a criança, imobilizam-na, e roubam- 
Ihe o tempo para o exercicio fisico e a 
formaçâo intelectual. Estudos estatis- 
ticos mostram que o excesso de peso é 
proporcional ao nümero de horas 
diârias passadas a ver televisâo. Esse 
excesso de peso, e a falta de exercicio, 
vâo contribuir para que, mais tarde, 
possam aparecer, corn maior frequên- 
cia, doenças crônicas como a diabetes, 
a tensâo alta, as trombuses, ou os 
ataques de coraçâo: as causas mais fre- 
quentes de morte prematura no adul- 
to. Algumas vezes, em crianças obe- 
sas, estas doenças podem aparecer 
ainda na juventude. Um outro proble- 
ma, extremamente prejudicial, é o 
facto de que a gordura formada antes 
dos dezoito anos é muito mais dificil 
de tratar, mesmo mais tarde, quando 
jâ existe a força de vontade e a disci- 
plina do adulto. Também os proble- 
mas psicolôgicos do jovem, ou do 
adulto, causados pela relutâneia da 
sua prôpria imagem, podem-se reflec- 
tir na formaçâo escolar, nas relaçôes 
afectivas, ou na possibilidade de uma 
vida instruida e feliz. 
A economia cresceu, e corn ela a far- 
tura de alimentas; mas se cresceu a 
riqueza para alguns, muitas outros 
ficaram mais pobres. Também, a 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

pobreza de conhecimento continua a 
perdurar, e a fazer corn que se contin- 
uem a engordar crianças, corn dedi- 
caçâo e amor, a pensar que os alimen- 
tas lhes vâo dar saüde, quando, na 
realidade, elas poderâo ficar mais 
débeis, ou tornarem-se mais tarde em 
adultos doentes . < 
O exercicio fisico é necessârio à 
saüde, e a educaçâo e responsabili- 
dade social sâo fundamentals para o 
progresso e democracia. Infelizmente 
os governos, quase sempre depen- 
dentes de interesses econômicos, 
estâo, cada vez mais, a reduzir os pro- 
gramas sociais na ârea da educaçâo e 
do desporto. Mas se a politica é um 
reflexo da sociedade, e esfà seja afec- 
tada por aquela, também o nosso com- 
portamento ira reflectir a forma e 
comportamento da criança de hoje, e 
a sociedade do futuro. 
Existe um velho provérbio chinés que 
diz: Uma jornada de mil milhas 
começa corn um passo. As crianças 
sâo a nossa esperança, e a realizaçâo 
dessa esperança é uma grande camin- 
hada. Como qualquer jornada começa 
corn um passo. 

Que o Banco Comunitàrio do Portuguese Credit Union paga os melhores 
juros da banca jâ nem é novidade para ninguém! Que todos ds depôsitos 
sâo garantidos pelo govemo até 100 mil dôlares cada, também jâ toda a 
gente sabe! 

Por isso, hoje vamos falar de empréstimos e começaremos por dizer que 
oferecemos as melhores condiçôes possiveis. 

Quais sâo os seus prôximos pianos?: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

Se for o caso, entâo acredite que o melhor que tem a fazer, antes mesmo 
de mais nada, é falar connosco para saber com o que pode contar. 

E nâo esqueça que também oferecemos contas de passar cheques, RRSPs, 
RRIFs e GICs. 

Tudo isto e muito mais que o nosso galo em breve ira apregoar, sô que sera 
aos poucos para nâo assustar a vizinhança pois, como costumamos dizer, 
galos hâ muitos, mas câ na capoeira de Toronto ninguém bate o galo do 
Banco Comunitàrio do Portuguese Credit Union! 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 
1199 Dundas Street West - Toronto - Tel. (416) 533-9245 

a ^iâneia 

da ^tibétiû IStanco 
tarn paza si tûdcs 

os sezaiços de uma boa 

agenda de oiagens. 

Os 

pata o OciitiiKziita, ^/Fiadeiza 

e ^^zJlçûZas jà estâo no mezeado. 

fDaZa gazantiz o sea Hugaz nas 

datas pzoi^ezidaSy contacte zesezve jd na 

^ybiaz ^dizaoeâ. 

rciAâug^uez de automooet no 

eZontinente, xc:Açozes 

e ^jHuideiza a fizeços 

sem concozzencia 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 a Fax: (416) 634-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirec:t.com 
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Sporting Clube de Braga 8B anas de vida 
O Présidente do S.C.B. 
Arsened do Minho de 
Toronto, Bernardino 
Ferreira, esteve no Minho 
por uns dias, a convite do 
Présidente da Direcçâo 
dos bracarenses, Joâo 
Gomes de Oliveira, para 
participar no convivio 
comemorativo dos 80 anos 
de vida do clube. 

Uma festa maravilhosa, segundo nos 
informou Bernardino Ferreira, que 
nos trouxe as novidades. 
-Foi realmente impressionante. Um 
convivio de fervor clubistico que nem 
sequer imaginava... -Começou por 
dizer, visivelmente emocionado, o 
nosso entrevistado.- Vivi momentos 
de grande emoçâo e até chorei quan- 
do foi feita homenagem ao infeliz atle- 
ta Pedro Lavoura. Foi de cortar o 
coraçâo ver aquela mâe a chorar pelo 

-No Parque de Exposiçôes de Braga. 
Um complexe magnifico. Leva 600 
pessoas sentadas, mas tinha muitas 
mais pois, por todos os lados, estavam 
pessoas de pé. Na mesa de honra, 
segundo lembro, estavam, o Cônego 
Melo; o Présidente da FPF-Gilberto 
Madail; o Présidente da Assembleia 
Geral-Joâo da Silva Marques; o 
Ministre da Juventude e Desportos- 
Eng. José Lello, que me fez portador 
de um abraço para Toronto; o 
Governador Civil de Braga; o 
Présidente da Liga-Valentim 

A Tuna da Universidade do Minho que actuou na comemoraçào dos 80 anos do S. C. B., 

numa foto em que actuaram na festa de boas vindas aos reis de Espanha. 

filho perdido (faleceu a 13 de Agosto 
num acidente de viaçâo), ver aquela 
multidâo de mais de 600 pessoas, de 
pé, a aplaudir aquele momento dedi- 
cado ao Pedro Lavoura... Foram 
alguns 10 minutes de aplausos. 
Impressionante! 
-Onde decorreu a cerimônia comemo- 
rativa? 

Loureiro; o Présidente do Braga-Joâo 
Gomes de Oliveira; o Présidente do 
Conselho Fiscal-Antônio Oliveira; 
Arcebispo Primaz de Braga, entre 
outres... 
Gostei muito dos discursos de José 
Lello, Gilberto Madail e do 
Présidente Joâo Gomes de Oliveira. 
Valeu a penal Eu, e todos os represen- 

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 
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tantes de filiais e convidados especi- 
ais, estavamos sentados na primeira 
fila e seguintes. Uma visao perfeita do 
todo... 
-Gente amiga, com fartura? 
-Claro, nem sabia por onde "esco- 
lher"...-Confirmou Bernardino 
Ferreira, a rir.- Com quern mais con- 
vivi, e com todo o gosto, foi com o 
empresario Manuel Ramoa que 
esteve entre nos no passado ano, 
como nosso convidado. Ele foi 
impecavel! E giro que, retiradas as 
dimensôes, a festa de la é igualzinha à 
que nos fazemos por câ. As vezes 
dizem-nos estas coisas mas nao acre- 
ditamos. Pensamos que 
estào a ser simpaticos... E 
uma grande verdade que, 
em ponto mais pequeno e 
menos rico, nos fazemos 
coisas bonitas e semelhantes. 
Agora, acredito! 
O Bernardino Ferreira, embo- 
ra feliz pela participaçâo nas 
comemoraçôes, estava tam- 
bém desolado. Registou o 
acontecimento em dois rolos 
de fotografia mas, por isto ou 
aquilo, tudo saiu...preto! E preciso 
azar! Hâ dias negros... 
Mesmo assim, nâo perdemos tudo. O 
Bernardino trouxe-nos documentaçào 
vâria que nos permite dar aos nossos 
leitores alguns mais detalhes. 
Por exemplo, tirar algumas passagens 
do discurso do présidente Joâo 
Gomes de Oliveira: 
"O Sporting Clube de Braga célé- 
bra hoje 80 anos de vida. 
Comemorar tâo honroso aniver- 
sârio é relembrar aqui hoje 
porque muitos, antes de nos, 
îutaram e trabalharam para 
tornarem possiveis os sonhos de 
geraçôes inteiras da histôria mais 
recente da cidade e da regiâo de 
Braga. Sâo por isso, todos eles, os 
que nos antecederam, merece- 
dores da nossa admiraçâo e lou- 
vor. 
Merecedores também do nosso 
especial louvor sâo os associados 

. corn 25 e 50 anos de inscriçâo, aos 
quais prestamos hoje a nossa ho- 
menagem, atribuindo-lhes o 
emblema do clube como forma de 
reconhecimento pelo contributo 
que deram, ao longo da sua vida 
de associados, quer no aspecto 
material, quer no apoio incondi- 
cional às nossas équipas, corn o 
entusiasmo da sua presença e a 
sua paixâo clubistica." 
Mais adiante e apôs agradecimentos 
aos sôcios beneméritos do S.C.Braga, 
Joâo Gomes de Oliveira, falou do pro- 
jecto que têm em mâos e em marcha: 
"No nosso entendimento, existem 
espaços apropriados para este projec- 
to e julgamos ser possivel encontrâ-los 
para ai se construir a casa do Sporting 
Clube de Braga, de tx)dos os 
bracarenses e dos associados em par- 
ticular. O êxito deste projecto 
dépende do trabalho de todos, da co- 
ragem de todos, mas, sobretudo, do 
apoio e empenho da Câmara 
Municipal de Braga. 

Jâ outros clubes estâo a concretizar 
projectos desta natureza e nâo 
podemos ser nos a perder a dinâmica 
do progresso." 
E, para finalizar, disse: 
"Estamos convictos que a memôria de 
todos os bracarenses que no passado 
souberam dignificar o clube sera me- 
Ihor defendida e honrada se, todos, 
trabalharmos corn a mesma finali- 
dade: servir o Sporting Clube de 
Braga. 
Saibamos prosseguir os exemplos do 
passado. 
Sejamos dignos da histôria que her- 
damos. 

Sejamos capazes de Fepre- 
sentar corn brilhantismo o 

riosso clube e a nossa 
Cidade. Viva o nosso SPORT- 

11NG CLUBE DE BRAGAI". 
\ Uma estrondosa salva de pal- 
I mas premiou as palavras do 
; présidente. 
lA festa comemorativa dos 80 
anos do S.C, de Braga, foi 
apresentada por Almeno 

Gonçalves e teve a abrinlhantâ- 
" la exibiçôes do Orfeâo de Braga e 

da Tuna Universitâria do Minho. Na 
sequência do programa, apôs as 
palavras de Joâo Gomes de Oliveira, 
tivemos intervençôes dos convidados, 
entrega do Troféu Antunes 
Guimarâes ao sôcio 123, José 
Machado, ex-treinador, atleta e diri- 
gente do clube, entrega de Diplomas 

aos Sôcios Beneméritos, Homenagem 
a Atletas e Técnicos do S. C. de Braga 
e entrega de emblemas de 50 e 25 
anos de Associado. Por fim, o cocktail 
da praxe, bem à portuguesa. 
Um dia bem passado, um momento 
inesquecivel, uma data que assinala a 
grandeza de um clube, o Sporting 
Clube de Braga, um clube que nunca 
foi pequeno e que se engrandece em 
cada dia que passa. Joâo Gomes de 
Oliveira e seus pares, gente de saber e 
trabalho, que sâo garante de progres- 
so para o clube, para a cidade e para 
a regiâo, sem esquecer o pais! 

JMC 

20010076 
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Eusébio festeja 
aniversàrio corn 
familia benfiquista 

Lisboa - Eusébio da Silva Ferreira, a maior 
figura do futebol português, festeja hojè o 
seu 59° aniversàrio, sendo a data assinalada 
coin um almoço no quai participarâo algu- 
mas personalidades e "velhas glorias" do 
Benfica. 
O almoço, a ter lugar a partir das 13:30 
horas (de Lisboa) num restaurante de 
Lisboa, contarâ com a presença, entre ou- 
tres, do présidente da direcçâo do clube da 
Luz, Manuel Vilarinho, e de antigos colegas 
de équipa do "Pantera Negra" no Benfica. 

Il Liga - Carlos Manuel assinou 
polo Santa Clara por época e mêla 
Ponta Delgada - O treinador 
Carlos Manuel assinou um con- 
trato por ano e meio corn o Santa 
Clara, da II Liga portuguesa de 
futebol, ocupando o lugar deixa- 
do vago por Manuel Fernandes, 
novo técnico do Sporting. 
Em declaraçôes aos jornalistas, o 
novo responsâvel pelo comando 
técnico dos "encarnados" de 
Ponta Delgada apontou como 
seu principal objective o regresso 
do clube açoriano à I Liga. 
Para tal, o antigo jogador inter- 
nacional disse pretender conti- 

nuar o trabalho desenvolvido por 
Manuel Fernandes, anunciado 
terça-feira como novo treinador 
do Sporting, e que deixa o Santa 
Clara na liderança da II Liga, ao 
cabo de 18 jornadas. 

Dispensado pelo Campomaior- 
ense, da I Liga, em consequência 
de resultados negatives, o novo 
treinador do Santa Clara vai assi- 
stir jâ ao proximo jogo do Santa 
Clara, frente ao Penafiel, 
começando a treinar a équipa na 
prôxima semana. 

Taça Portugal - FC Porto, Sporting e 
Boavista ovitam confronto directo 
o FC Porto, detentor do 
troféu, Sporting e Boavista 
evitaram um confronto 
directo nos quartos-de-fînal 
da Taça de Portugal, cujo 
sorteio se realizou em 
Lisboa, definindo para jà 
um ünico jogo, e entre 
équipas da I Liga. 

O FC Porto, que goleou terça-feira o 
Benfica por 4-0 em jogo de desempate dos 
oitavos-de-final realizado no estâdio das 
Antas depois de um empâte (1-1) em 
Lisboa, vai deslocar-se ao terreno de uma 
destas quatre équipas: Bragança (II B), 
Sanjoanense (II B), Beira Mar (I) ou Rio 
Ave (II). 
O Rio Ave aguarda pelo desfecho de um 
processo disciplinar para defrontar ou a 
Sanjoanense ou o Beira Mar. O vencedor 
deste encontre, referente à quinta elimi- 
natôria, jogarâ corn o Bragança, em parti- 
da dos oitavos-de-final e da quai sairâ o 
adversârio do FC Porto. O Famalicâo (II 
B), poderâ receber o campeâo nacional 
Sporting, o quai nécessita, para garantir o 
apuramento para os quartos-de-final, 
vencer o jogo de desempate ante o 
Nacional da Madeira (II), agendado para 

07 de Fevereiro, depois de um empâte (3- 
3) em Alvalade. 
Quanto ao Boavista, também actuarâ na 
condiçàp de visitante e, comb é habituai 
nesta fase adiantada da prova, fica à 
espera de adversârio, a sair de um embate 
entre o Moreirense (II B) e o Estoril (II B) 
ou o Amora (III). 
O Estoril e o Amora vâo defrontar-se em 
encontre em atraso da quinta ronda, corn 
o vencedor a deslocar-se ao campo do 
Moreirense, em jogo referente aos oitavos- 
de-final, do quai sairâ o adversârio dos 
"axadrezados". 
O Paços de Ferreira-Maritimo é o ünico 
embate em que nâo actuam os très 
primeiros classificados da I Liga, é tam- 
bém o ünico que estâ perfeitamente 
definido e que - para jâ - opôe duas 
équipas do escalâo principal. 
Os jogos dos quartos-de-final estâo agen- 
dados para 10 de Fevereiro, apesar de ape- 
nas o encontre entre Paços de Ferreira e 
Maritime dever ser realizado nessa data, 
devido ao inümeros processes em curso. 

Programa dos quartos-de-fînal: 
Paços de Ferreira (I) - Maritime (I) 
Famalicâo (II B) - Sporting (I)/Nacional 
(II) A) 
Bragança (II B)/Sanjoanense (II B)/Beira- 
Mar (I)/Rio Ave (II) - 
FC Porto (I) B) 
Moreirense (II B)/Estoril (II B)/Amora 
(III) - Boavista (I) C) 

K A 
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Benfica goleado nas Antas 
Em dia de mau tempo ao Porto, o vendaval surgiu à noite, no relvado das Antas, onde um "ciclone" portista varreu o Benfica da Taça de Portngal. 

0 FC Porto conseguiu uma exibiçâo de sonho e, corn nümeros ponco usuais, goleou os "encamados". A iringança da derrota na Uiz para o campeonato, 
dois dias antes, surgin Ma e cruei. E o resuitado poderia ter atingido uma dimensâo tiistârica, tal foi o festivai dos "dragées". 

o terceiro embate consecutivo entre 
as duas équipas voltou a contar com 
surpresas de parte a parte. Numa e 
noutra équipa foi o sector defensivo o 
mais alterado em relaçâo ao ultimo 

jogo e, se no FC Porto as inclusôes de 
Pedro Espinha, Jorge Costa e Rubens 
Junior em nada alterariam a eficâcia 
do sector, nas "âguias", as mexidas 
efectuadas, corn as saidas de 
Marchena e Dudic, revolucionaram o 
comportamento da équipa corn efeitos 
catastrôficos. 
Independentemente dos intérpretes, 
esperava-se novo recital de bola, ao 
nivel dos dois anteriores, bem dis- 
putado, recheado de emoçôes, 
incerteza no marcador e... golos, claro. 
Mas, cedo se notou a falta de um 
ingrediente essencial ao melhor prato 
futebolistico: o equilibrio. 
A possivel superioridade animica da 
équipa do Benfica, pela vitôria de 
domingo, foi completamente esmaga- 

da pelo orgulho ferido dos portistas. 
O "dragâo" lançou-se vorazmente 
sobre a "âguia" e sô deixou a carcaça. 
Corn uma entrada asfixiante, a todo o 
gâs, a formaçâo de Fernando Santos 
criou sucessivos problemas na defesa 
adversaria. 
Nos primeiros dez minutas, Folha e 
Paredes perderam boas ocasiôes para 
inaugurar o marcador, mas o golo nâo 
tardaria muito. Um falhanço incrivel 
de Rojas deixou Folha solto na area, e 
este serviu Alenitchev para o 1-0. 
O Benfica sô entâo "acordou" para o 
jogo ofensivo, sobretudo pelos pés de 
Miguel, mas a vantagem moralizara o 
FC Porto para uma primeira parte 
avassaladora. Uma superioridade 
incontestâvel e muito fâcil de explicar: 
o técnico portista apostou na fragili- 
dade dos laterais "encamados" e acer- 
tou na "mouche". A defesa das 
"âguias" pura e simplesmente nâo 
existiu; Rojas e Diogo Luis (séria 
expulso aos 40 minutes) abriram 
autênticos corredores para os 
extremes das Antas. Depois, corn a 
vontade e a inspiraçâo de Capuche, 
Folha ou Alenitchev em alta, o resui- 
tado foi um desastre para o Benfica e 
um jogo épico para os portistas. Pena 
fez o 2-0 entre os centrais contraries e, 
pouco depois, Paredes elevava o resui- 
tado para uma goleada. 
Que sô nâo foi mais humilhante ao 
intervalo porque Enke salvou pelo 
menos très golos. Nas bancadas ecoa- 
va a palavra "festival". E era, de facto. 
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um festival "azul e branco". 
O essencial estava encontrado, o FC 
Porto seguia em frente na Taça e o 
Benfica dizia um adeus inglôrio à 
prova, mas havia algo importante 
para descobrir na segunda metade: 

Até onde iria o naufrâgio "encarna- 
do"? E foi ainda mais fundo, corn o 
resuitado final a fixar-se em 4-0 e uma 
superioridade total dos "dragôes", que 
poderia ter acabado em nümeros 
ainda mais expressivos. 

bOCflS DO DE5PODTO 
EUSEBIO, O maior embaixador do futebol português, foi um dos convi- 
dados de honra do Sheffield Wednesday, de Inglaterra, para a inaugu- 
raçâo da estâtua de Jimmy Hagan, antigo jogador do clube e treinador 
do S.L. e Benfica, na altura em que Eusébio era rei e senhor dos estâ- 
dios. Bonito! 

BENFICA e SPORTING que empataram em casa os seus jogos para a 
Taça de Portugal. O Benfica visitou o estâdio das Antas e foi eliminado 
por quatro bolas a zero. O Sporting, volta à Madeira para defrontar o 
Nacional, no Funchal, dia 7 de Fevereiro. 
Mais dois grandes embates. 

if if • f if 
Afinal a Assembleia Gérai do S.L. Benfica nâo se realiza em Janeiro. 
Foi adiada para data a définir, em Fevereiro, uma vez que a auditoria às 
contas do clube ainda nâo esta pronta. Sô depois da auditoria se ira dis- 
cutir o projecto empresarial do clube e que modelo de SAD defende a 
Direcçâo. 

if tf éf tf 
PAULINHO Santos, jogador do FC Porto, vai ficar a contas corn a 
Federaçâo Portuguesa de Futebol porque, a ponta-pé, destruiu uma 
porta que se encontra entre o relvado e o balneârio do estâdio da Luz. 
Paulinho Santos, continua a demontrar nas suas atitutes todo o seu 
mau feitio... 

O "TORNEIO DA MADEIRA" terâ lugar entre 26 de Fevereiro e 2 de 
Março. O ultimo treino da selecçâo Sub-20, que vai participar no 
Torneio da Madeira, foi contra o Benfica B, cujo resuitado final foi 
favorâvel à selecçâo, por 2-0. Jogo violenta e pouco técnico... 

iê ♦;§ ii 

RONALDINHO, o mais talentoso futebolista brasileiro da actualidade, 
atleta do Grémio de Porto Alegre, nâo chegou a acordo corn o seu 
clube e deve transferir-se para os franceses do PSG. 
Se assim acontecer e a acreditar nas verbas "atiradas ao ar", Ronaldinho 
Gaücho passarâ a ser o jogador mais caro do mundo, batendo o Figo 
por mais uns "tostôes"... 
A oferta do PSG é de 60 milhôes de dôlares, ou, se preferirem, cerca de 
14 milhôes de contos! 

EDU, médio brasileiro do Corinthians, assinou finalmente pelo Arsenal 
de Inglaterra. Edu, ficou em "lista de espera" porque foi um dos atletas 
que apareceu corn passaporte português falso, um dos primeiros casos 
do escândalo de falsificaçôes que assola o futebol europeu. 

Ü ii 
MIKE TYSON levou mais très meses de suspensâo e uma multa de 
1.100 contos, porque se recusou ao controlo anti-doping, no ultimo com- 
bate que o opôs ao polaco Andrew Golota. 
Como nâo estâ planeado nenhum combate de Tyson para os prôximos 
meses, ele pagou a multa e fez "chichi" no assunto... 

Os ex-juniores do FC Porto, TINAIA e ZEFERINO, que trocaram os 
azuis-e-brancos pelo sonho de jogar no Real Madrid, regressaram a 
Portugal, apôs 5 anos em Espanha. Cresceram, amadureceram e 
voltaram. Para o Alverca. A custo zero. Voltam para, junto do professor 
Jesualdo Ferreira -que bem os conhece-, se readaptarem ao futebol por- 
tuguês, vencer e... saltar para um dos grandes! Os jovens nunca deixam 
de sonhar... 
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FC Porto corn mais um 
desafio dificil ao recebor 
0 Belenenses 
Lisboa - O FC Porto, segundo classifi- 
cado,enfrenta sâbado mais um dificil 
desafio às suas capacidades na I Liga 
de futebol, ao receber nas Antas o 
Belenenses, quinto colocado e équipa 
sensaçâo, na 19“ jornada da prova. 
Os vice-campeôes vêm de uma derro- 
ta por 2-1 no estâdio da Luz, ante o 
rival Benfica, domingo na 18“ ronda, 
mas, terça-feira, jâ rectificaram o 
desaire, ao golearem em casa os 
"encarnados" por 4-0 no jogo de 
desempate dos oitavos-de-final da 
Taça. 

O FC Porto, que tem sido afectado 
por uma onda de lesôes nos ûltimos 
tempos, nâo poderâ contar corn 
alguns elementos importantes, apesar 
de o panorama tlinico estar mais 
desanuviado. 
Mas as principais dificuldades para os 
"dragôes" advêm do valor do prôprio 
adversârio, que tem protagonizado 
um excelente campeonato e foi 
mesmo a primeira équipa a derrotar o 
FC Porto, na primeira volta, por 2-0, 
em jogo disputado no estâdio do 
Restelo. 

Entrega de declaraçâo é 
''ïncanstltucienal", diz 
luis Tavares 
Porto - O présidente da Comissao de 
Arbitragem da Liga de Clubes, José 
Luis Tavares, reiterou, no Porto, a 
opiniâo de que a lei referente à entre- 
ga das declaraçôes de rendimentos 
dos ârbitros é "inconstitucional e dis- 
criminatôria". 
José Luis Tavares, que falava à 
margem do sorteio de ârbitros para a 
19“ jornada das I e II Ligas, consider- 
ou que "esta posiçâo é pessoal" e nâo 
tem nada a ver corn alguns movimen- 
tos que se levantaram em torno desta 
questâo. 
O dirigente referiu que nâo irâ entre- 
gar a sua declaraçâo de rendimentos, 
"a menos que a lei seja revista e 
alargada a todos os outros agentes 
desportivos", por entender que a arbi- 
tragem nâo pode ser excepçâo. 

Quanto à posiçâo assumida por 
alguns ârbitros de nâo entregarem as 
declaraçôes de rendimento, José Luis 
Tavares referiu que "é bom que assim 
seja, pois obriga os nossos gover- 
nantes a fazer uma reflexâo sobre a 
matéria". 
José Luis Tavares, que admitiu que 
farâ a entrega do referido documento 
quando a lei for gérai, nâo entende 
por que é que os ârbitros têm de ser 
diferentes dos outros agentes 
desportivos neste capitulo. 
"Acho que, como conhecedor da lei 
que sou, esta medida é inconstitu- 
cional e discriminatôria, pelo que nâo 
concordo corn a entrega dos docu- 
mentas, a menos que seja alargada a 
outros agentes desportivos", defen- 
deu. 

Futebol, moedas e opera na 
programaçâo "gémea" corn o Porto 
Porto - Dois jogos de futebol "cultur- 
ais", o adeus ao florim e ao escudo e 
uma opera inédita sobre as relaçôes 
entre Damiâo de Gôis e Erasmo sâo 
alguns dos projectos da programaçâo 
conjunta do Porto e Roterdào 2001. 
Memôria, Simbôlico, Grande 
Publico, Paisagem Urbana, Paisagens 
Naturais, Materialidade e 
Virtualidade sâo os temas em que se 
desenvolve a "programaçâo gémea" 
das duas capitais europeias da cul- 
tura. 
Apesar de as duas cidades serem 
muito diferentes, os programadores 
portugueses e holandeses con- 
seguiram potenciar culturalmente 
alguns pontos comuns, como o passa- 
do colonizador dos dois paises, a 
paixâo pelo futebol, a substituiçâo 
simultânea das moedas nacionais 
pelo euro e o contacto entre dois 
grandes vultos, Damiâo de Gôis e 
Erasmo de Roterdào. 

A articulaçâo pretendida estâ a ser 
levada à prâtica através de co-pro- 
duçôes, intercâmbio de espectâculos 
produzidos em Roterdào e no Porto e 
produçâo de eventos em que cada 
cidade reproduz simbôlica ou icono- 
graficamente a outra. 
No âmbito do tema "Memôria", serâ 
lançado no segundo trimestre uma 
antologia de textos de autores holan- 
deses e portugueses que "traduzem os 
olhares do outro-estrangeiro sobre 
Portugal e a Holanda" ("Double 
Face"). 
Momentos dramâticos da Histôria do 
século XX vâo ser recordados nas 
exposiçôes de fotografia "O Sindroma 
de Auschwitz" e "A Crise da Imagem 
do Mundo" (sobre o pôs-guerra e a 
cultura de massas dos anos 60 e 70) e 
na de arquitectura "Post-Rotterdam", 
que documenta a reconstruçâo 
urbana de Roterdào desde o fim da II 
Guerra Mundial até â actualidade. 

iRunsKRÊncids 
Nova renalâo UE-FITA/UEFA 
a 16 de Fevereiro 
Bruxelas - A Comissao 
Europeia acredita que 
"proximamente poderâ ser 
alcançado um compromisso" 
corn o grupo de trabaUio 
FIFA/UEFA sobre um novô 
regulamento de transferên- 
cias de futebolistas. 

No desfecho da reuniâo de mais de 
très horas, realizada em Bruxelas, 
ficou agendada ama nova reuniâo 
entre as partes para 16 de Fevereiro, 
que poderâ mesmo Séîar a âSsinatura 
de um nôvo acordo sobre a matéria. 
Apesar de subsisdrem divergências, 
tudo indica que estas podem ser ultra- 
passadas, caso os iiiterlôcutores 
"dêem mostras de boa vontade para o 
bem comum dos clubes, jogadofes e 
adeptos", de acordo corn um comuni- 
cado püblico distribuido no final do 
encontro. 
Um porta-voz da Gomissâo adiantou 
que o principal ponto de conflito con- 
tinua a ser a possibilïdade de os 
jogadores de futebol passarem a 
poder romper unilateralmente os con- 
tratos que os vinculam aos clubes. 
"Na FIFA e Comissâo temos a sen- 

saçâo de que podemos chegar a uma 
conclusâo no proximo encontro de 16 
de Fevereiro", afirmou o secretârio- 
geral da FIFA, Michel Zen-Ruffinen, 
que considerou necessârio o espaço 
de très semanas para que se chegue 
também a um acordo corn a 
Federaçâo Ifïternacional de 
Sindicatas de Futebolistas (FIFPRO), 
que esteve representada na reuniâo. 
Rufflnen nâo escondeu existirem 
diferenças pOr resolver, nomeada- ^ 
mente sobre o tempo que um jogador 
nécessita de permanecer num clube - 
dois ou très anos - antes que possa 
rescindir um seontrato, e sobré quais 
as sançôes a impor aos futebolistas 
que nâo cumpram os compromissos, 
como por exèmplo o pagaméato de 
uma quantia que os faça dissuadir 
dessa intençâo. 
Fora de questâo parece entâo o 
cumprimento do prazo de 31 de 
Janeiro, a data limite avançada ini- 
dalmente pda Comissâo Europeia 
para que se chegasse a um acordo. 
O dîferendo entre a Uniâo Europeia, 
por um lado, e a Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA) e a 
Uniâo Europeia de Futebol (UEFA), 
por outro, têm por base as normas 
comunitârias que prevêem a livre cir- 
culaçâo de trabalhadores. 
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Equipas 

assifieaçao 
I U E D M S P 

IIOMim 11 12 
2 FC PORTO 12 1 
iSPtRTilie 
4BENFICA 
SBEURENSES 
6 SP. BRAGA 
7BFERREIBA 
BUNIAOUIRIA 

SSAIGIEIIOS 

10FARENSE 
nilARlTIliO 
12ALWERCA 
13BEiRA4NAB 
14GUIMARAES 
ISCAMPOIIIAliR. 
16DESP.AVES 18 2 
ÜGRVICEIfTE IB 2 
1BEST.AMAD0RA 10 2 

IB n 
18 10 
10 10 
18 9 
18 7 
18 6 
IB 8 
18 6 
17 G 
17 6 
IB S 
18 4 
18 3 

5 
5 
3 
4 
4 
6 
G 
7 
1 
6 
5 
3 
G 
G 
7 
4 
4 
3 

1 38 
37 16 
4 36 

31 
28 

3 29 
S 24 
5 20 
9 28 
6 23 
6 IB 
8 23 
8 28 
8 20 
B 18 

12 XI 
n 18 
13 14 

12 41 
37 
17 36 
17 34 
14 34 
20 33 
16 27 
26 25 
28 25 
25 24 
16 23 
28 21 
27 20 
27 18 
30 16 
38 10 
26 18 
31 9 

flesttliadosf 
(18®jornada) 

L Amadira - Uniâa leiria, V2 
V. Guimarâes - SpPraga. 0-0 

Baavista - Beira-Mar, 1-0 
Belenenses - DespJtvas, 5-0 

P. Femira - Salgueiros, 1-1 
Camoamaiar. - GH Vicente, 1-0 

Benfica-FC Parta, 2-1 
Farens8-SDorting,2-1 
Maritime-Alverca 2-1 

(19®jornada) 
Sp. Braga-LAmadora 
FC Parta-Beienenses 

Spelling - Vitdria Guimarâes 
Oesn. Aves - Paças Ferreira 

Saigueiras - Campamainrense 
Gii Vicente-Maritime 

Alverca-Farense 
UniâaLeiria-Baavista 

Beira Mar-Beniica 

PORTUCUESft DE fUTCBOL 
^ PROEISSIOnflL 

14 golos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

HASSAN Nader (Farense) 

12 golos 

Miki FEHER (Braga) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

10 golos 

Joâo Tomâs (Benfica) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

Marcos Nangi "MARCÂO" (Belenenses) 

MANUEl FERNANDES DE VOLTA 
Manuel Fernandes é o novo treinador 

da équipa de futebol do Sporting, 

anunciou na terça-feira o clube 

"leonino'\ no seu "site" na Internet, 

confirmando horas depois a 

informaçâo, através de comunicado. 

O antigo "internacional" dos "leôes", de 49 anos, 
deixa assim o Santa Clara, dos Açores (formaçâo 
que se encontra no comando do campeonato 

^ nacional da 2® Liga), para "render" Fernando 
Mondes no comando da équipa "vérde e branca". 
No comunicado emitido pela Administraçâo da 
Sporting, SAD, pode ler-se que, "por razôes que 
se prendem corn os superiores interesses..., o sr. 
Fernando Mondes recomendou ao Conselho de 
Administraçâo que se diligenciasse no sentido da 

sua substituiçâo no cargo de treinador principal, 
que ultimamente vinha ocupando, a fim de se 
dedicar, tâo sô, às suas funçôes de coordenador 
técnico das équipas profissionais", posiçào que 
mereceu a concordância daquele ôrgâo, que 
anunciou a contrataçâo de Manuel Fernandes, 
agradecendo ao treinador cessante. 

RESULIADOSDEnRÇA-FEIRA 
Boston 83 Atlanta 88 
Washington 97 Charlotte 95 
Orlando 11B Toronto» 111 C80T1 
Milwaukee 105 New York 91 
Minnesota 88 Phoenix 73 
Seattle 91 L.A. Lakers 80 
Philadelphia 114 Oallas 98 
San Antonio 110 Vancouver 77 
Portland 104 Chicago 100 
Houston at Oenver, 9 p.m. 
Utah 100 Golden State 78 
Sacramento 130 New Jersey 104 

POPTUCUESfl DE fUTEbOL 
^ ^ PROEISSIOnflL ', 

’T^Jisuttaèos 
Equipas Felgueiras-Acadtmlca 0-0 

1 Sauta Diara 18 39 
2 Nacional 18 36 
SRItAva 18 34 
4Vanim 18 33 
5Maia 18 33 
GPenafiBi 18 30 
7V.Satûbal 18 28 
8 OvarensB 18 25 
9 6. Lamas 18 24 
lOLeça 18 24 
11 Naval 18 23 
l2Académica 18 22 
13Chavas 18 21 
14Marca 18 20 
15SB.EspinbB 18 19 
16 Falgueiras 18 15 
l7Freamunda 18 12 
18 Imaital 18 12 

Ovarensn - Freamunde 2-0 
leça-Vanim2-0 

lmoital-V.Setüliall-1 
BlaAve-PenaiiBl3-0 

Maia-Naval VO 
Chaves-Sp-lspinha 3-3 

Naclenal-U.lamas4-1 
Sama Clara-Marca 5-1 

Acadâmica-Ovarense 
Naval-Chaves 

Sp. Espinhe-BieAve 
U.lamas-Felgueiras 

Freamunde-leça 
Vandm-lmertal 

Penafiel-Santa Clara 
V.Setubal-Maia 
Marce - Nacional 

uO FC Porto foi superior 
ao Benfica em todos os 
aspectos» 
Tal como era de esperar, 
ninguém do FC Porto se 
deslocou no final da partida 
à sala de imprensa. 
O “blackout” nâo oficial 
parece estar para durar, 
uma situaçâo que é de 
lamentar. Do lado do 
Benfica, foi Toni que èsteve 
à conversa corn os jornalis- 
tas no final da partida. 
Confrontado corn o que se 
passou no relvado, o técnico 
foi directo: «Quando nâo 
existem dùvidas sobre a 
justiça do resultado, apenas 
temos que dar os parabéns 
ao adversârio e admitir que 
hoje os jogadores do FC 
Porto foram em tudo supe- 
riores aos do Benfica». 
A équipa foi completamente 
esmagada e corn certeza 
alguma coisa terâ falhado, mas Toni optou por outra 
via: «O adversârio foi mais forte! Nâo falhou nada em 
concreto! Hoje, nem sequer do ârbitro podemos falar. 
O vencedor foi inquestionâvel e nâo hâ muito mais a 
dizer». Apesar do seu estado de espirito estar em baixo, 
Toni quis frisar um dado: «O resultado de hoje nâo 
pode apagar tudo o que de bom temos vindo a fazer. 
Penso que séria injusto. Agora, estamos cem por cento 
concentrados no campeonato». Quem assistiu ao jogo, 
percebeu que apesar dos 4-0, mais golos ficaram por 
marcar. Toni também esteve de acordo. «Temos um 
naipe de jogadores corn uma média de idades bastante 
baixa e nestes ambientes complicados hâ que manter a 
cabeça fria. Isto hoje até poderia ter descambado para 
um resultado mais volumoso». Agora, segundo Toni, hâ 
que olhar em frente. «Vamos canalizar todos o nosso 
esforço para Aveiro. Hâ que olhar para o futuro e perce- 
ber que este resultado jâ faz parte do passado». 
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Campeonat:o Nacional de Fut:ebol - OQ 
0. 

1. MOREIRENSE 

2. FC PORTO B 

3. ViZELA 
4.INFESTA 

5. FAMALICÂO 

6. PAREDES 

7. LEIXôES 

8. SJ VER 

9. ESPOSENDE 

10. SP. BRAGA B 

11. TROFENSE 

12. CANELAS 

13. VlLANOVENSE 
14. BRAGANçA 

15. FAFE 

16. SANDINENSES 

17. ERMESINDE 

18. PEVTDêM 

19. LOUROSA 

20. GONDOMAR 

J a> 
17 39 
17 34 
17 33 
17 30 
17 28 
17 28 
17 26 
17 26 
17 24 
17 24 
17 22 
17 21 
17 20 
17 17 
17 16 
17 15 
17 15 
17 14 
17 14 
17 12 

Resultados 
Gondomar - Ermesinde, 1-2 
Esposende - Infesta, 0-2 
Famalicào - Fafe, 3-1 
Sandinenses - Moreirense, 1-2 
FC Porto ”B” - Vilanovense, 4-0 
Bragança - Lourosa, 2-0 
Trofense - Paredes, 0-1 
Pevidém - Vizela, 2-2 
Leixôes - Canelas Gaia, 0-1 
Sào Joào Ver - Sp. Braga "B", 2-2* 

18* Jornada 
Sào Joào Vêr - Ermesinde 

Infesta - Gondomar 
Fafe - Esposende 

Moreirense - Fan^licào 
Vilanovense - Sandinenses 

Lourosa - FC Porto "B" 
Paredes - Bragança 
Vizela - Trofense 

Canelas Gaia - Pevidém 
Sp. Braga ”B” - Leixôes 

1. OLIVEIRENSE 

2. SP. COVILHà 

3. FâTIMA 

4. TORREENSE 

5. Ac. ViSEU 
6. SANJOANENSE 

7. SP. POMBAL 

8. FEIRENSE 

9. MARINHENSE 

10. ALCAINS 

11. ViLAFRANQUENSE 
12. CALDAS 

13. ARRIFANENSE 

14. OL. BAIRRO 

15. U. COIMBRA 

16. ÀGUEDA 

17. CUCUJÂES 
18. T. NOVAS 

19. LOURINHANENSE 

JJ IP 

16 35 
16 34 
16 29 
16 28 
16 28 
17 27 
16 25 
16 25 
17 22 
16 21 
16 21 
16 20 
16 20 
16 19 
16 19 
16 15 
16 12 
16 10 
16 10 

Resiiltados 
Vilafranquense - Sanjoanense, 1-2 
Àgueda - Feirense, 2-0 
Oliveirense - Fàtima, 3-2 
Sp. Pombal - Lourinhanense, 5-0 
Sp. Covilhà - Uniào de Coimbra, 3-0 
Académico de Viseu - Alcains, 2-1 
Torreense - Caldas, 0-1 
Torres Novas - Cucujàes, 1-1 
Marinhense - Oliveira do Bairro, 1-0 
Folga: Arrifanense 

*18* Jornada 
Feirense - Vilafranquense 

Fâtima - Àgueda 
Lourinhanense - Oliveirense 

Uniào de Coimbra - Sp. Pombal 
Alcains - Sp. Covilhà 

Caldas - Académico de Viseu 
Cucujàes - Torreense 

Oliveira do Bairro - Torres Novas 
Arrifanense - Marinhense 

Folga: Sanjoanense 

CIL ®ï5JtJIIIPA 

1. PORTIMONENSE 
2. SEIXAL 

3. BENFICA B 

4. OPERARIO 

5. OLHANENSE 

6. U. MADEIRA 

7. CASA PIA 

8. ATLéTICO 

9. C. LOBOS 

10. LOULEXANO 

11. BARREIRENSE 

12. MACHICO 

13. ESTORIL 

14. MARITIMO B 

15. SPORTING B 
16. ORIENTAL 

17. Lus. ÉVORA 
18. CAMACHA 

19. U. MICAELENSE 

20. SESIMBRA 

17 33 
17 31 
17 29 
17 29 
17 29 
17 29 
17 28 
17 28 
17 27 
17 26 
17 25 
17 25 
17 24 
17 21 
17 
17 
17 14 
17 12 
17 
17 

Resultados 
Olhanense - Louletano, 1-0 
Câmara de Lobos - U. da Madeira, 0-0 
Seixal - Casa Pia, 0-1 
Micaelense - Sporting ”B", 0-3 
Atlético - Maritime "B", 3-0 
Operârio Desportivo- Machico, 1-0 
Lusitano de Evora - Estoril-Praia, 0-2 
Barreirense - Sesimbra, 2-0 
Camacha - Portimonense, 0-2 
Benfica ”B" - Oriental, 0-2 

18* Jornada 
Benfica "B" - Louletano 

Uniào da Madeira - Olhanense 
Casa Pia - Câmara de Lobos 

Sporting "B" - Seixal 
Maritime "B" - Micaelense 

Machico - Atlético 
Estoril-Praia - Operârio Desportivo 

Sesimbra - Lusitano de Évora 
Portimonense - Barreirense 

Oriental - Camacha 

IMi iional de F=LJt;el3ol - ÜQÜ 
Serie A Sérié B Serie C Serie □ Serie E Serie F 

CIL X(QiinnPA 

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

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
15 

32 
32 
32 
32 
26 
25 
24 
24 
21 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
13 
12 

5 

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

CIL XQimA 
1 VILA REAL 
2 DRAGÔES SAND 
3 ESMORIZ 
4 P.RUBRAS 
5 REBORDOSA 
6 LAMEGO 
7 T.MONCORVO 
8 AVINTES 
9T1RSENSE 
lOPEDROUÇOS 
11 RIBEIRÀO 
12 AMARANTE 
13 FIÀES 
14 P.BRANDÀO 
15 LIXA 
16 RIOTINTO 
17 LOUSADA 
18S.MART1NHO 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

29 
29 
29 
28 
26 
25 
25 
22 
21 
21 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
13 

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

CIL xQunnPA 
1SOURENSE 
2 0L.HOSP1TAL 
3 VALECAMB. 
4 ESTARRETA 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7CESARENSE 
8 AVANÇA 
9 GAFANHA 
lOF.ALGODRES 
11 SATÀO 
12 MANGUALDE 
13 0L. FRADES 
14GOUVE1A 
15 MIRANDENSE 
16 ANADIA 
17GUARDA 
18 LOUSANENSE 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
15 
16 

35 
33 
32 
31 
27 
23 
23 
21 
20 
19 
19 
18 
18 
16 
15 
15 
10 

Ol. Hospital - Valecambrense, 5-0 
Sourense - Ol. Frades, 2-2 
Guarda - Avança, 1-1 
P. Castelo - Fomos Algodres, 2-1 
Gafanha - Lousanense, 4-1 
Mirandense - Satào, 0-0 
Gouveia - Mangualde. l-O 
Estarreja - Cesarense, 1-3 
Anadia - Sào Roque. 0-0 

CL XQHTLPA 

1 BENFICA CB 
2 EST.PORTAL. 
3 BENEDITENSE 
4 FAZENDENSE 
5 PORTALEGRENS 
6 PENICHE 
7 PORTOMOSENSE 
8 U.TOMAR 
9SERNACHE 
lOSERTANENSE 
11 MIRENSE 
12ALCANENENSE 
13 BIDOEIRENSE 
14CARANGUEJEIR 
15 FERROVIÀRIOS 
16 U. SANTARÉM 
17 ALMEIRIM 
18 BOMBARRALENS 

M6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

42 
34 
33 
27 
27 
26 
23 
22 
21 
21 
19 
18 
18 
16 
16 
15 
14 
II 

Bidoeirense - U.Santarém, 1-1 
Bombarralense - Portomosense, 0-2 
Est. Portalegre - Almeirim, 3-0 
Uniào Tomar - Caranguejeira, 1-1 
Ferroviârios - Semache, 2-0 
Sertanense - Alcanenense, 2-0 
Benedi tense - Peniche, 1-0 
Fazendense - Portalegrense, 4-1 
Mirense - Benfica C. Branco, 0-6 

CL XQU7IIPA 
1 OL.MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 ODIVELAS 
4 AG.CAMARATE 
5 PORTOSANTENS 
6 RIB.BRAVA 
7 CORUCHENSE 
8 I“MA10 
9 SACAVENENSE 
lOSINTRENSE 
n ALCOCHETENSE 
12CALIPOLENSE 
13 PONTASSOLENS 
14 ELVAS 
15S.VICENTE 
16 LOUREL 
17 SAM.CORREIA 
18FANHÔES 

JJ IP 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

33 
32 
29 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
18 
18 
17 
12 
11 

Fanhôes - Olivais e Moscavide, 1-3 
Sintrense - Sào Vicente, 3-2 
Calipolense - Samora Correia, 2-1 
Mafra - Àguias Camaraie, 2-0 
Odivelas - Pontassolense, 1-0 
Ribeira Brava - Alcochetense. 4-1 
Portosantense - Sacavenense, 2-0 
Êlvas - I® Maio, 4-1 
Coruchense - Lourel, 4-0 

CL XQOTPA 

1. PADERNENSE 

2. AMORA 

3. E. LAGOS 

4. PiNHALNOVENSE 

5. EV NOVAS 

6. OURIQUE 
7. F. BENFICA 

8. BEJA 

9. QUARTEIRENSE 

10. LUSITANO VRSA 

11. Juv. ÉVORA 
12. D. FABRIC 

13. V. GAMA 

14. ALMANCILENSE 

15. CASTRENSE 
16 PESCADORES 

17 PALMELENSE 

18 ALMADA 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

. 16 
16 
16 
16 
16 

33 
33 
30 
28 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
21 
21 
20 
18 
17 
14 
13 
11 

Pinhalnovense - Palmelense, 3-0 
Lusitano VRSA - Almansilense, 2-1 
Esperança Lagos - Amora, 2-0 
Almada - Beja, 0-2 
Ourique - Futebol Benfica, l-O 
Juv. Évora - Castrense. 7-1 
Est. Vendas Novas - Pescadores. 4-0 
Fabril Barreiro - Vasco Gama, 2-5 
Quarteirense - Padernense, 2-1 

PASSAPORTES fAISOS TAMBtM 
EM INGIATERRA 
O avançado lituano Internacional Tomas 
Danilevicius, que joga na 'Premier League', em 
Inglaterra, ao serviço do Arsenal, pode ser 
expulso de terras de 'Sua Majestade' se uma 
investigaçâo do Ministério do Interior provar 
que entrou no pais corn um passaporte falso. 
Danilevicius utilizou um passaporte grego para 
se transferir do Lausana (Suiça) para a équipa 
londrina, num negôcio realizado em Dezembro 
que envolveu o pagamento de 500.000 libras 
(cerca de 155 mil contos) ao clube suiço. Desde 
que foi contratado pelos "Gunners", o avançado 
lituano alinhou em dois encontros da 'Premier 
League' e num jogo da terceira eliminatoria da 
Taça de Inglaterra, frente ao Carlisle, sempre na 
condiçâo de suplente. Os dirigentes do Arsenal 
temiam que a équipa fosse punida pela 

Federaçâo Inglesa (FA) por alinhar corn um 
jogador inelegivel, mas, segundo o organisme 
mâximo do futebol inglês, sô o futebolista pode 
sofrer sançôes, excepte se se provar que o clube 
tinha conhecimento da existência de problemas 
corn o seu passaporte. 

COLUMBUS 2, BirrAM» 1 

ST LOUIS 5. MONTKEAL 2 

OTTAWA 3. NT GLANDERS 2 

WASniNOTCWil TAMOA BAT 2 

NASHVILLE 4, ATLANTA 3 

PHOENIX 4, CALOARY 2 

CONFEnÊNCIA 
ORIENTAL 

[5)QVQ©Æi(£) 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

é m 

MONTREAL 49 38 

OTTAWA 47 61 
TORONTO 1 48 65 
BUFFALO 47 54 
BOSTON''^'   48 47 

COLORAOO 76..,. 
VANCOUVER 49 ■■S5i 
EOMONTON 51 6A# 
^CALOARY 48 45 

BASQUETEBOLISTA AGBIBE 
ABBITBO COM GBAVIOADE 
Um basquetebolista agrediu na quarta-feira um arbitre, 
que esta em risco de ficar cego, durante um jogo do 
campeonato provincial da Argentina, noticia a imprensa 
local. Fines Bolling, nascido nas ilhas Virgens mas pos- 
suidor de um passaporte argentine, é um "poste" corn 
2,06 metros de altura, e no jogo em questào, descontente 
corn as decisôes do arbitre, Fabian Blumenblant, 
resolveu esmurrâ-lo, fracturando-lhe o maxilar e provo- 
cando-lhe uma paralisia facial. De acordo corn os médi- 
cos, que deverâo operar na quinta-feira o arbitre, 
Blumenblant corre o risco de perder a visâo. 

vW ÿ*rfw«ÿ<’Sÿ:.î..-A >. ï 

1. LUSITANIA 
2. Madalena 
3. Sto. Antonio 
4. Praiense 
5. Angrense 
6. Santiago 
7. Flamengos 
8. Vilanovense 
9. Vila Franca 
10. Lajense 

13 
13 
13 
13 
13 
12 

13 
13 
13 
12 

29 
28 
23 
21 
18 
17 
13 
12 

9 
7 

13“ Jornada 
I Madalena - Lajense, 1-0 

I Santiago - Vila Franca, 2-1 

i Angrense - Flamengos, 1-0 

Sto. Antonio - Lusitania, 2-2 

Vilanovense - Preiiense, 3-0 

14* jornada 
Vila Franca - Lajense 
Flamengos - Santiago 
Lusitania - Angrense 
Praiense - Sto. Antonio 
Vilanovense - Madalena 
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O MILéNIO 

■A.: 

mitindo o avanço dos "axadrezados" no cimo da 
tabela, agora corn 41 pontos, seguido do FC Porto 
corn 37, no terceiro lugar o Sporting com 36 e, na 
4a. posiçâo, Benfica 
e Belenenses, corn 
34 pontos cada um. 
Em 6o. lugar, o Sp. 
Braga, com 33 pon- 
tos, outro dos 
clubes da Liga que 
tem dado boa conta 
do recado esta 
época. 
Seguem, a partir do 
7o. lugar, aproxi- 
madinhos, Paços de 
Ferreira, Uniâo de 
Leiria, Salgueiros, 
Farense, Maritime, 
Alverca e Beira 
Mar. Depois, abaixo 
dos 20 pontos e a 
começar no 14o. 
posto, Guimarâes, 
Campomaiorense, 
Desportivo das 
Aves, Gil Vicente e 
Estrela da 
Amadora, este ultimo, com uma estrela jâ muito 
pâlida. 
Depois de mais uma "doida jogatana" de desem- 
pate entre Benfica e FC Porto, 3 jogSs em meia- 
dùzia de dias, para a Liga e Taça, a 19a. jornada 

a* 

espreita corn mais uns qùantos jogos de 
se lhe "tirar o chapéu"... 
Sexta-feira, 26 de Janeiro, Sp. Braga- 
Estrela da Amadora, às 4pm, corn trans- 
missâo na SporTV. No Sâbado, FC 
Porto-Belenenses, às llh30 da manhâ, 
corn transmissâo na SporTV e, às 2pm, o 
Sporting-Guimarâes, corn transmissâo na 
RTPi. 
No Domingo, dia 28, às lOhOO da 
manhâ, D. das Aves-Paços de Ferreira; às 
llhOO da manhâ, Salgueiros- 
Campomaiorense; Gil Vicente-Maritimo 
e Alverca-Farense. Mais tarde, às 13h00, 

Uniâo de Leiria-Boavista, corn transmissâo na TVI 
e Beira Mar-Benfica, às 4pm, corn transmissâo na 
SporTV. 
Que tal? Ao jeito que você gosta, corn diz o irmâo 
brasileiro... 

Jà contàvamos que a jornada 18 
trouxesse "rombos" na classifî- 
caçâo gérai e em alg^mas das 
équipas "proibidas" de perder. 

Tudo correu favorâvel aos "Bês" da Liga: Boavista, 
Benfica e Belenenses. O Boavista venceu dificil- 
mente o inquieto Beira Mar, por 1-0; o Benfica 
bateu em duelo de gigantes o FC Porto, por 2-1 e. 
Os Beleneneses, cilindraram os homens do 
Desportivo das Aves, por 5-0. "Bês" a quererem ser 
"Às"... 
Todos jogaram ao "xadrez" na 18a. jornada, per- 

OaBBXB&SKBOlOSD 

Na liga todos 
: _ ‘iiadiar 


