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A presidência da Câmara de 

Montemor-o-Velho instalou-se na 

Escola Secundaria local, devido à 

subida do nivel das àguas, disse à 

Agência Lusa uma fonte da autar- 

quia. A cheia que invadiu no fim 

de semana a zona de Montemor, 

no Baixo Mondego, "nâo tem para- 

do de crescer" nas ültimas boras, 

com as àguas a transbordarem do 

leito artificial do rio para o antigo. 
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Internaci 
LL A nossa preocupaçâo 
■ ■ fundamental tem sldo 

a de servir a comunidade 
em relaçâo aos Açores. 
Ora O caso da Madeira 
surge um pouco nesta 

lôgica: dlstrlbuiçâo de 
passageiros que podem 
também vir connosco, jâ 

que temos llgaçôes 
regulares corn o Funchal e 

corn Lisboa. 

Disse o Eng. Manuel 
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cam vertebras 

Ora agora faz frio, ora agora faz menos, mas 
mesmo assim, sempre vai fazendo. O frio é 
bom. Eu gosto muito do frio. Alias, basta pen- 
sar no que, sem ele, fariamos nos aos bifes, à 
carne assada que sobrou do jantar, à sopinha 
que estava tâo boa e ainda hâ tanta, isto jâ 
para nâo falar nos gelados que, à falta do fri- 
gorifico deveriam parecer-se mais corn a fari- 
nha Amparo ou 33. 
E O frio nâo é sô bom pelo que acabei de es- 
crever mas também para a economia. Num 
pais frio, as pessoas trabalham mais pois, jâ se 
vê, O trabalho aquece, dai resultando mais 
produçâo e claro, mais dinheiro. Por outro 
lado, as pessoas nâo têm de se preocupar corn 
a ideia de ir dar uma volta à beira-mar para 
apanhar o fresquinho dum fim de dia, nem no 
passeio à praia ou ao campo, remetendo-se ao 
doce acolbimento dos seus lares quentinhos, 
abusando da televisâo que ao menos ali, sem- 
pre se pode ver as praias dos paises quentes e 
sonhar corn as férias e o prazer de por la 
estar, ensopado de âgua até onde custou di- 
nheiro. 
Parece-me que jâ estou a divagar. Bom! O que 

eu queria dizer é que o frio conserva e enri- 
jece como toda a gente sabe. E depois, o frio 
também é bom porque nos obriga a comprar 
mais roupa para nos defendermos dele e por- 
tante convida a gastar mais dinheiro e termes 
de trabalhar o dobro 
para depois pagarmos 
os cartôes de crédite. 
Digam-me lâ se este 
quadro é ou nâo é boni- 
te? 
Isto jâ para nâo falar 
naqueles dias lindos, de 
céu nublado, a nevar, os 
carres a ficarem presos 
e a deslizarem suave- 
mente na neve e a 
baterem uns nos outres, 
os seguros a subirem de 
preço e o nosso carro a 
ter de ser rebocado até à 
garagem, enfim... um 
espectâculo! 
Agora as pessoas irem 
para um pais daqueles 
que tem sol todo o ano, 
quentinho e corn praias de sonho como... 
olha, como Cuba, por exemple, onde andam 
por lâ em mais um Winterfest... 
Vâ lâ uma pessoa perceber os humanos... tro- 
car este clima fresquinho e conservador por 

vârios quilômetros de areias douradas e âguas 
tépidas cor de esmeralda. 
Bom! Mas pelo sim, pelo nâo, o melhor é 
reservar jâ o meu lugar na Happy Travellers 
para o Winterfest da Cirv para o proximo 

ano, nâo me vâ suceder o mesmo como a 
tanta gente que quis ir este ano e nâo pôde. 
Sim! 
O frio é bom porque conserva... mas eu nâo 
sou nenhum atum! „ 

D,M. 

corn os leitores 

Ora entào câ estamos. 
“Tu Câ Tu Lâ” corn os leitores, 
curiosamente baptizado de 
“Tûcatula” mternamente, deseja 
que O José Mârio Coelho esteja, 
por esta altura, bronzeado pois, jâ 
se vê, foi para Cuba. 
Melhor serâ esquecermo-nos disso 
por ora e passarmos a alguns 
relatos de destaque. 

Embora ainda estejamos longe, fica desde jâ o aviso 
de que A Comissâo Organizadora de London das 
Festas dos Emigrantes do Conselho de Nordeste de 
S. Miguel, vai realizar a 7 e 8 de Julho a festa con- 
vivio “No Abraço da Saudade”, da quai, a seu 
tempo daremos mais pormenores. 

Neste sâbado vâo os parabéns para o Centro 
Comunitârio Amor da Pâtria, pela passagem do 
seu 30° aniversârio. O centro vai assinalar a data 
corn um jantar dançante que se realizarâ no St. 
Hellen’s Parish Hall e contarâ corn o conjunto “Os 
Vadios”. 

Cristôvâo de Aguiar é um escritor português, do 
Pico da Pedra, S. Miguel, onde nasceu em 1940. É 
leitor de lingua inglesa na Universidade de 
Coimbra desde 1972 e alcançou a notoriedade na 
literatura portuguesa corn a publicaçâo do romance 
“Raiz Comovida I - A Semente e a Seiva”, em 
1978, distinguido pela Academia de Ciências de 
Lisboa com o prémio Ricardo Malheiros. O escritor 
estâ de visita a Toronto e lança hoje, no Consulado- 
Geral de Portugal, na Galeria Almada Negreiros, 
os seus livros “Relaçâo de Bordo” e “Relaçâo de 
Bordo II”. A ele se référé a Dr“ Aida Baptista, numa 
das pâginas desta ediçâo. 

O First Portuguese Canadian Cultural Centre pas- 
sou, a partir de dia 1 de Fevereiro, a funcionar na 
Bloor St. West, n.° 982, (Bloor e Dovercourt). Ali 
passam a funcionar as aulas de inglês e de cidada- 
nia, e a biblioteca Alexandre Herculano. 
Entretanto, os escritôrios, a secçâo escolar e centro 
da terceira idade continuam a funcionar no 3° 
andar da College St. n.° 722. 

A 11 de Fevereiro deste ano, os caboverdeanos vâo 
âs urnas para as eleiçôes presidenciais. O Consul 
Honorârio da Repùblica de Cabo Verde em 
Toronto, Alfredo Luis Evora, convida todos os 

cabo-verdianos recenseados a votar, neste dia, entre 
as 8:00 h e as 18:00 h, no 137 da Ossington Ave. Em 
Toronto. 

O Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal infor- 
ma em comunicado, que desde 21 de Janeiro pas- 
sado deixou de representar o Sporting Clube 
Português de Toronto, mantendo-se, no entanto em 
actividade. Entretanto, o Sporting Clube 
Português, também através de comunicado, confir- 
mou esta informaçâo. 

Na quinta-feira dia 8, o First Portuguese, um grupo 
de amigas de Brampton, Women 55 Plus e asso- 
ciaçôes de estudantes universitârios de Toronto e 
York, realizam o primeiro encontro “Amigas”, no 
salâo do First Portuguese, 982 Bloor St. West em 
Toronto. O encontro serâ apresentado por Fâtima 
Martins, da Cirv Radio e conta corn a participaçâo 
dos intérpretes Liz Rodrigues, Isabel Sinde, Steve 
Vieira e Mara Tavares. 

No dia 10 deste mês, a Irmandade do Divino 
Espirito Santo de Mississauga realiza o jantar da 
Matança do Porco, organizado pelo Portuguese 
Canadian Integration Movement, no Salâo de St. 
Hellen’s, 1680 Dundas St. West. 
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Nacionalidade Portuguesa 
A propôsito da Lei da 

Nacionalidade n.° 37/81, o 
deputado por fora da 
Europa Victor Caio Roque, 
apresentou à Assembleia 
da Repüblica, no dia 26 de 
Janeiro de 2001, o requeri- 
mento de que a seguir 
damos conta. 

ASSUNTO: Solicitaçâo de nacionali- 
dade portuguesa pela senhora Dr.® 
Adriana Rodrigues Seabra 

O senhor Dr. Liberate de Almeida 
Seabra, readquiriu a cidadania por- 
tuguesa em 1991, nos termes do arti- 
go 31° da Lei n.° 37/81. 
A sua filha, Dr.® Adriana Rodrigues 
Seabra, que - tal como seu pai - é por- 
tuguesa de coraçào e sangue, teve 
sempre e continua a ter uma forte li- 
gaçâo a Portugal, requereu a nacional- 

Chrysler poderé reduzir 
2.700 postes de trabalho 
Segundo informaram alguns matuti- 
nos da cidade de Toronto, a "gigante" 
da indüstria automôvel 
DaimlerChrysler AG - acaba de con- 
firmar que ira reduzir cerca de 2.700 
postos de trabalho no Canada, nos 
prôximos quatre meses, assim 
como nâo prosseguirâ corn 
o piano de expansào da 
companhia para Windsor, 
um projecto cujo orçamen- 
to rondava os $1.5 biliôes 
de dôlares, resultado de um 
piano de reduçâo de despe 
sas na companhia que eliminarâ 
cerca de 26.000 postos de trabalho no 
continente norte americano. O piano 
de restruturaçâo, anunciado no inicio 
desta semana, engloba a reduçâo de 
vinte por cento dos subsidies de mâo- 
de-obra da companhia que ultima- 

mente tem sido atingida pela grande 
baixa sùbita de preços no mercado 
automôvel. Segundo algumas fontes 
de informaçôes directamente ligadas 
à companhia, a eliminaçâo de postos 
de trabalho ocorrerâo no Canada, nos 

Estados Unidos e no México. 
A reduçâo no Canada atingirâ 

empregados do Ontario - as 
instalaçôes fabris de 

; Windsor e Brampton que 
empregam cerca de 13.300 

pessoas. Para além desta 
reduçâo em postos de traba- 

lho, a DaimlerChrysler Corp. tam- 
bém anunciou ter intençôes de nâo 
prosseguir corn o projecto de expan- 
sâo da companhia para Windsor, colo- 
cando a actual fâbrica em risco, logo 
que termine a produçâo de carrinhas 
em 2003. 

TRAHSITO: 

2.311 acidentes corn 
12 mortos, na semana passada 
(Lisboa) - A Brigada de Trânsito re- 
gistou na semana passada 2.311 aci- 
dentes de viaçâo nas estradas por- 
tuguesas, corn 12 mortos e 639 feri- 
dos, 76 dos quais em estado grave, 
anunciou a BT da Guarda Nacional 
Republicana. Na semana entre 22 e 
28 de Janeiro, os agentes da Brigada 
deTrânsito multaram 1.642 condu- 
tores por excesso de velocidade, e 
detectaram 1.244 infracçôes graves e 
169 muito graves ao côdigo da estra- 
da. 
No mesmo periodo os responsâveis 

Descobertos quatre esqueletos no 
consulado de França em Casablanca 
Marrocos: Rabat - Quatro esqueletos 
humanos foram descobertos sexta- 
feira por pedreiros na sede do con- 
sulado de França em Casablanca, 
noticiou o jornal marroquino Al 
Ahdath Al Maghribya, informaçâo 
confirmada em seguida pela embai- 
xada francesa. Estes esqueletos 
descobertos durante trabalhos de 
reconstruçâo poderâo pertencer a 
opositores mortos nos anos 50, acres- 

idade portuguesa e, infelizmente, 
mais uma vez, através de uma injusta 
Lei da Nacionalidade n.° 37/81, de 3 
de Outubro, foi-lhe recusada. 
A uma filha de um português é-lhe 
recusada a nacionalidade. A um filho 
de um estrangeiro que tenha adquiri- 
do a nacionalidade portuguesa é-lhe 
facilitada essa solicitaçâo. 
O despacho exarado pelos serviços 
competentes foi o seguinte: 
“Esse Consulado nâo poderâ organi- 

zar o processo de inscriçâo tardia de 
nascimento respeitante a Adriana 
Rodrigues Seabra, em virtude de a 
mesma nâo se encontrar abrangida 
pelo artigo 1°, n.° 1, alinea b) da Lei 
n.° 37/81, de 3 de Outubro, dado que 
é filha de pais brasileiros (seu pai era 
brasileiro à data de seu nascimento e 
presume-se que a sua mâe o séria tam- 
bém). 
Mais se informa de que a Adriana, 
igualmente nâo se pode socorrer do 
artigo 2° do referido Diploma legal, 
dado que a mesma éjâ de maioridade 
e o mesmo sô se aplica a filhos 
menores ou incapazes. 
Na conformidade do exposto, apenas 
lhe resta a via de naturalizaçâo con- 
forme estipulado no artigo 6° da Lei 
atrâs referida”. 
Dira, porventura, o senhor Dr. 
Liberato Seabra, madrasta Pâtria 
minha, que nâo reconhece como seus 
os meus filhos! Porventura muitos 

outros portugueses o dirâo ou o terâo 
jâ dito. 
Assim, ao abrigo das disposiçôes 
legais e regimentais aplicâveis, solici- 
to ao Governo, através do Ministério 
da Justiça, as seguintes informaçôes: 

1. Quando pensa o Governo acabar 
corn esta inadmissivel discriminaçâo 
criada pelo entâo Governo de 
Francisco Sâ Carneiro e PPD/PSD? 

2. Pensa o Governo corrigir a Lei n.° 
37/81 de forma a que aqueles que 
devem ter esse direito, passem a read- 
quirir ou adquirir a nacionalidade 
portuguesa sem os constrangimentos 
que lhes sâo impostos nesta legis- 
laçâo? 

pelo trânsito "apanharam" 164 condu- 
tores corn taxa de alcool positiva, 
uma média de 23 por dia, tendo fica- 
do detidos 44. 
Os agentes da Brigada de Trânsito 
continuam a deter condutores sem 
carta, e na semana passada foram 20, 
e a detectar automobilistas e pas- 
sageiros sem o obrigatôrio cinto de 
segurança. Na semana passada foram 
detectados 273 infracçôes. 
Na semana passada, os agentes aju- 
daram 2.232 automobilistas em difi- 
culdades na estrada. 

centa o jornal. Os quatro esqueletos 
foram transportados para uma 
morgue da cidade a fim de serem 
analisados, afirma o jornal. A embai- 
xada de França em Rabat confirmou 
esta descoberta. "Até ao momento 
nâo temos qualquer elemento particu- 
lar sobre este dossier que esta dora- 
vante nas mâos das autoridades mar- 
roquinas", indicou um responsâvel da 
chancelaria francesa. 

— 
I ,jHxinu(zlt 2a ^iâaa 

Dedesconto Môveisparacriança 
em mobflias importadas corn desconto de 
directamente 
dasfabricas”off-shore" 

Mobilias 
de quarto 

canadianas. 
Ieva8peças,paga7 

Compte um sofa 
eleven 

"love sear per 
metadedopreço 

Mobiliadesala 
dejantar 

levaCpeçase 
sopagaS 

Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Toronto 
4<1B-53a-1 133 

e, no 939 Woodlawn Rd., em Guelph. 
5 1 9.76B-0444 

0096 
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Pequenas historias de |\J grande 
As vicissitudes da vida temperaram- 
-Ihe a veia poética. 
Maria Leonor Oliveira, nasceu em 2 
de Junho de 1937 no lugar das Pontas 
Negras, freguesia das Ribeiras, 

Fevereiro de 1957. 
Em Abril de 1957 embarcaram para 
o Faial, fixando residência no 
Capelo, pois seu marido era 
Trancador de Baleias. Foi um Verao 

Da para a direUot Helena, 

Filkajtirge, ajUhado Heldeberto, a 
Mrmuel Madmga, Maria 

Leonar, irmà Maria SiMna e oî 

padsAjiguitamfSihina Oliveira/ 

Concelho das Lajes, Ilha do Pico. 
Fez a primaria na Escola da Ribeira 
Seca, no Pico. 
Na Ilha do Pico, conheceu e casou 
com o natural da ilha, Manuel 
Machado Madruga, na Igreja da 
Ermida das Pontas Negras, em 4 de 

para esquecer. Em Setembro de 1957, 
o vulcâo dos Capelinhos rebentou o 
que constituiu um grande drama 
para todos. Maria Leonor estava 
gravida de 7 meses e, talvez dadas as 
circunstâncias, perdeu o bébé. Foram 
dias de terror e oraçâo com o reben- 

[Isaa® SI DDfâCPŒlûi'SIff 

© ©33SS3ÜLDQGÛQ© 

Nâo percam o IE^rpJll(SITAIL ©H IÎIWI1IEM© 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tern um 

ü^iPïKOEM. mm IEIWMEM© 
que em muito facilitara 

o seu casamento, baptizado ou outras 
quaisquer ocasiôes de convivio social. 

O Chefe Manuel de 

Paulos tern para si 
um serviço 

profissional e a 
exposiçâo do Bufete 

com o seu toque 
pessoal e de 

qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 

tamento do vulcâo dos Capelinhos. 
Maria Leonor, mesmo grâvida era, 
dentro dos possiveis, a encorajadora 
de quem a rodeava. A força dos 20 
anos... 
Voltaram ao Pico e, na ilha raiz, 
nasceu-lhe o primeiro filho, no Cais 
do Pico: Carlos Manuel Madruga 
que, em Ferguson, Ontario, é hoje 
proprietârio da CM Renovations. 
O casai Madruga chegou ao Canada 
no dia 15 de Outubro de 1960, corn o 
pequeno Carlos, apenas corn 8 meses 
de idade. 
O Manuel Madruga, em Toronto, 
começou a trabalhar na firma 

a Toronto, começou a dedicar-se à 
costura e a tomar conta de crianças. 
Sem esquecer as suas obrigaçôes de 
mulher e mâe, ia estudando inglês. 

A nara AUUan cam a fiVta Meghan 
ao cola, 0 filho Jorge no dia da 

Graduofào, Maria Leonor, uora 
Sidônia, o filho Carlos Madruga e 

os netns Jordan e BrUhncy. 

Temperman, a esborralhar casas. A 
Maria Leonor, dois meses depois, 
começou também a trabalhar. 
Arranjou emprego numa fâbrica de 
madeiras, cujo encarregado era o 
Tony, de Sâo Miguel. Corn ela trabal- 
havam as colegas Maria Zélia e 

Em 1965 fez um curso de Assistente 
de Escolas Infantis no George Brown 
College e, mais tarde, o curso de 
Assistente de Enfermeira. 
A vida decorria e, para além do tra- 
balho, também a proie cresceu. Em 
Toronto, no dia 18 de Março de 1963, 

Maria Leonor Oliveira, com toda a 

familia, a üUima reuniào orties da 

morte do seu pai Augusta Oliveira. 

Mariana. 
Ao fim de um ano foi corn o marido 
trabalhar num campo de Tabaco, em 
Strathroy. Era a "amarradora" das fol- 
has de Tabaco. 
Maria Leonor, sempre sequiosa de 
aprender e fazer melhor, ao regressar 

nasceu o segundo filho, o Jorge 
Madruga, hoje professor liceal, em 
Mississauga. 
Maria Leonor e Manuel Madruga, 
divorciaram-se em 1987. 
A Maria Leonor Oliveira nâo^ 
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► desanimou. Passou a fazer serviços 
voluntârios no Cross Roads, conheci- 
do por "100 th Street", como consel- 
heira. Em 1970, prestou serviços no 
Runnymide Hospital. Em 1971 ini- 
ciou serviços de assistência a idosos, 
em casas privadas. Hoje, Maria 
Leonor mantém os serviços aos 

ainda, ajudou a si prôpria. O "recado" 
também entrou dentro de si. 
Entre 1991 e 1998, na busca de reen- 
contrar o seu caminho, voltou a viver 
no Pico. Publicou no jornal "Dever" 
das Lajes do Pico, versos sens. Como 
as coisas nào resultarm como deseja- 
va. Maria Leonor voltou a Toronto. 

idosos e, dâ assistência, na St. 
Christopher House. 
As reviravoltas da vida "obrigaram- 
na" a escrever. Sentiu necessidade de 
desabafar, começando a versejar em 

1963... 
Nos principios de 80, para ajudar a 
Rita Pereira, escreveu-lhe versos de 
modo a que ela entendesse que os 
problemas acontecem a todos. 
Conseguiu os seus intentos e, mais 

Em Toronto, espicaçada pelo filho 
Jorge Madruga, que lhe ofereceu um 
livro bonito de capa em cabedal e fol- 
has em branco, corn a dedicatôria: 
"Mae, a poesia é para quem ama a 
vida. Mae, continue amando a vida e 
a escrever poesia.". Maria Leonor 
"arrumou" os seus versos e editou o 
livro "Emigrante Açoriana". 
Agora, esta corn todo o entusiasmo a 
escrever mais para editar um novo 
livro que jâ foi baptizado; "O Cimo 
da Montanha". 
Também, em paralelo, esta gravando 
um CD corn versos seus e declama- 
dos por si. Nele, a voz de Sarah 
Pacheco, cantando o tema "Mulher 
Valor Infinito", corn müsica de 
Carlos Caetano, do conjunto Os 
Panteras. 
Maria Leonor Oliveira adora viajar. 
Conhece Portugal, América do 
Norte, Turquia, Israel, Cuba e Itâlia. 
Maria Leonor Oliveira vive corn sua 
màe Silvina Oliveira, de 84 anos de 
idade. Vive ajudando o proximo, 
mesmo que ninguém a reconheça. 
Dâ, sem o intuito de receber. 

JMC 

Os netos, Courtn^ 
(fîlka do Carlos) e 
'ordan (filho (h Jorge). 

Federaçâo defende 
ïï0asBâG](BQa mm 
na aula 
A Federaçâo Nacional do Ensino e 
Investigaçâo (Fenei) exige • a 
atribuiçâo de um subsidio de risco 
para ser professor, caso o 
Ministério da Educaçâo nâo tome 
medidas urgentes para combater a 
insegurança dentro da sala de 
aula. Assim, a Fenei apela para a 
celeridade no cumprimento das 
normas, no sancionamento das 
infracçôes na escola e à aplicaçâo 
da tolerância zero na sala de aula. 
Corn o objectivo de alertar o 
Governo para aquilo que se passa 
na escola, nomeadamente dentro 
das salas de aula, a Fenei traduziu 
em numéros, que remeteu em 
comunicado, "o conteüdo real da 
avaliaçâo do programa escola segu- 
ra em 1998/99 e realizado dos 6° 
ao 11.“ em 68 escolas do ensino 
publico na Regiâo da Grande 
Lisboa e Grande Porto". Baseado 
numa amostragem de 2183 alunos, 
que representam um universo de 
222 693, os resultados deste 
inquérito tornados püblicos, na 
quarta-feira, durante o debate, na 
Assembleia da Repüblica, sobre a 
violência em meio escolar, 
"atingem outra dimensâo quando 
as percentagens dâo lugar aos 
numéros", explica Carlos Chagas, 
présidente da Fenei. E de acordo 
corn o inquérito oficial, dizem, os 
nümeros falam por si: 51 219 
alunos revelam nâo se sentirem 
seguros na sala de aula; 109 119 
dizem nâo se sentirem seguros no 
recreio; 46 765 nâo se sentem em 
segurança no portào da escola e 69 
034 nâo se sentem em segurança 
nas "traseiras da escola". 
Perante este cenârio que considéra 
preocupante, Carlos Chagas diz 
que aquilo que mais assusta a 
Fenei sâo os valores que refletem a 

^‘FeneP’ esta 

preocupada corn o 
numéro de alunos 

que, em inquérito, 

disseram sentir 

medo na escola, 

principalmente no 
interior das salas 

insegurança dentro da sala de 
aula. 
"Se o aluno têm medo é porque hâ 
elementos que perturbam o nor- 
mal funcionamento da aula. E isso 
faz corn que também o professor se 
sinta inseguro", référé o professor 
que considéra a situaçâo preocu- 
pante nâo sô do ponto de vista da 
segurança, mas também ao nivel 
da aprendizagem que fica neces- 
sariamente penalizada. 
No entender de Carlos Chagas, 
sendo a escola um local onde ,se 
deve dar o exemple, esta "tem que 
assumir uma cultura de dever e 
nâo sô de direito". Mas, tal como 
référé o comunicado, "estâmes a 
assistir sô à imposiçâo consumista 
dos direitos egocêntricos de cada 
jovem violando as regras de soli- 
dariedade, da tolerância, do 
respeito mûtuo e do cumprimento 
do dever". E mais: "Assistimos à 
subversâo da autoridade 
democrâtica do professor como 
educador e como individuo mais 
velho e experiente, assistimos à 
implosâo quase generalizada dos 
valores da familia. " Face a esta 
situaçâo, e segundo a Fenei, cabe 
ao Estado recolher os valores refer- 
enciais da civilizaçâo e da 
sociedade portuguesa e fazer 
aplicâ-los. 

Informaçôes: 1519] 432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road, london, 6nt. N5Z 1RS 
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O MILéNIO 

Finalmente, a Madeira contemplada 
com voos directes de Toronto! 
É verdade, o Aeroporto Internacional 
da Madeira vai receber em 2001, voos 
directos de Toronto. 
Esta informaçào foi-nos prestada pelo 
Director no Canada da SATA 
Express e représentante da SATA 
Internacional, Orlando B. Medeiros. 
Notoriamente feliz, Orlando 
Medeiros, activo membro da comu- 

Jantar comemorativo do lo. aniver- 
sario da operaçâo da SATA 
Internacional para o Canada, que 
esta realidade deve-se ao empenho da 
SATA em servir as Ilhas e a diaspora. 
-Nos, como alias foi salientado neste 
jantar pelos responsaveis da SATA, 
vamos em conjunto com a Lawson 
Tours e com um aviâo da 

nidade portuguesa, com escritorios AIRTransat, Air Bus 310, fazer a li- 
de Contabilidade em Toronto e gaçâo directa Toronto/Funchal, todas 
Cambridge, disse a O Milénio, no as semanas, com saida às terças-feiras 

î 
t 

e regressos às quartas-feiras. 
-Para quando, esses voos directos? 
-Vamos iniciar no dia 26 de Junho de 
2001, com paragem em Ponta 
Delgada, até 15 de Agosto. A partir 
desta data e até 26 de Setembro, 
inverte-se o sistema; A paragem do 
aviâo em Ponta Delgada terâ lugar no 
regresso do Funchal. 
-Quantos lugares dispôe o aviâo para 
servir os interessados do Canadâ? 
-O nosso aviâo, em principio, levarâ 
259 passageiros. Vamos começar com 
cautelas para que possamos crescer 
aos poucos e solidificarmos a nossa 
operaçâo entre Toronto e o Funchal, 
directa, com paragem em Ponta 
Delgada mas, é bom que se entenda, 
sem obrigar o passageiro a sair do 
aviâo ou a mexer na bagagem. 
Uma grande poupança em horas de 
viagem, em esforço fisico e mais 
economico quanto à bagagem... 
-Nâo haverâ possibilidades de voos 
directos entre Toronto e o Funchal 
para além do Verâo? 
-Sim, nâo temos dùvidas em aumen- 
tar o mimero de voos desde que se jus- 
tifique.-Defendeu, Orlando Medei- 
ros. - E, em eventos especiais, se nos 
for solicitado, ca estaremos para 
servir o melhor possivel e a contento 
de todas as partes. 
-Estamos a pensar, por exemplo, no 
fabuloso Fim-de-Ano na Madeira... ? 
-Claro, este programa foi estudado 
para o chamado "ponta-pé" de saida 
mas, como jâ frisei, sempre que se jus- 

tifique, nâo hesitaremds em realizar 
voos extra... 
Estamos certos de que a Madeira tern 
atractivos mais que suficientes para 
chamar turistas de todas as etnias, 
nâo estamos a contar apenas com os 
portugueses, particularmente, os 
madeirenses. Com paciência, vamos 
conseguir atingir as metas sonhadas. 
-Sente-se nas suas palavras uma 
grande confiança... 
-Sim, estamos todos muito confiantes. 
Esta operaçâo directa entre Toronto e 
o Funchal nâo foi programada de 
ânimo leve, fizemos um estudo sério e 
isso dâ-nos a certeza de conseguirmos 
levar a operaçâo a bom (aero)porto. 

Neste almoço comemorativo da 
SATA Internacional e Sata Express, 
entre outros, estiveram présentes, o 
Eng. Manuel Antonio Cansado, 
Présidente do Grupo SATA e Dr. Luis 
Silveira, Vogal da Administraçâo 
SATA que, em ambiente de festa, 
dialogaram corn os vârios convida- 
dos, na sua maioria, agentes de via- 
gens e afins. 
Como ilhéu e madeirense espero sin- 
ceramente que esta iniciativa da 
SATA Internacional resuite para bem 
da companhia e, logicamente, para 
bem de todos os que viajam para a 
Madeira, naturais ou turistas. Hâ 
muito que esta operaçâo era desejada. 
Hâ muito que mereciamos esta liga- 
çâo. 
Obrigado, SATA! 

JMC 

PfÇflS PARU MKflniCOS 
t BfïïC-CiWPflS 

25-B Canimboo Ave./Osler TORONTO 
Contiactar: 

Tel: 1416) 604-1140 OU (4161 604-7000 
0021 



 7 
ACTUALIDADE O MILéNIO 

Qulnta-feira, 1 Fevereiro, 2001 

Um ano de SATA 
Internacional no Canadà 
A comunidade madeirense e 
açoriana residente no Canadà vai 
ter, a partir de Junho voos directes 
de Toronto para o Funchal, uma 
vez por semana. Domingos Melo 
entrevistou o Engenheiro Manuel 
Cansado, présidente do Grupo 
Sata, que esteve em Toronto para a 
comemoraçào do primeiro 
aniversàrio da Sata Internacional 
no Canadà e para lançar o 
programa de verâo 2001. 

Milénio - Em primeiro lugar, gostaria 
que nos falasse da celebraçâo do 
primeiro aniversàrio da Sata 
Internacional. 
Eng. Manuel Cansado - Nos e os nos- 
sos parceiros de negôcios estâmes a 

assinalar um ano de operaçâo com 
aviôes da Sata Internacional a servir a 
nossa comunidade, assim como faz 
agora quinze anos que a Sata esta 
instalada aqui no Canada. 
Começamos por querer erigir uma 
espécie de pilar neste lado do mar, 
para que construissemos a ponte que 
nos une às ilhas das nossas raizes. 
M - Apôs um ano, que balanço é que 
nos pode oferecer? 
M.C. - O balanço é muito positive no 
aspecto financeiro uma vez que nào 
tivemos prejuizos, o que é mais impor- 
tante para nés, do que o lucro. Nos 
estâmes aqui corn o sentido de servir a 
comunidade e nào de tirar mais valias. 
Do ponto de vista do serviço, nào 
queremos ter a pretensào de dizer que 

temos o melhor serviço 
do mundo, evidente- 
mente que nào, mas 
temos vindo, passo a 
passo, a colmatar algu- 
mas das fragilidades, 
designadamente a nivel 
de serviço, e estou con- 
vecido que faremos a 
convergêneia para os 
padrôes de mais eleva- 
da qualidade ao nivel 
europeu e canadiano. 
M - Portanto, o merca- 
do internacional estarâ 
porventura a ajudar o 

délice de um milhào de contos que a 
Sata tem neste instante nos voos 
interinsulares? 
M.C. - Nào é bem assim. A Sata é um 
grupo constituido por quatro empre- 
sas. A empresa do Canada, Sata 
Express, é um grupo turistico que 
compra o aviào à Sata Internacional, 
outra empresa do grupo. A Sata 
Internacional tem um raio de aeçào, 
chamemos-lhe assim, que ultrapassa 
muito os horizontes dos Açores, uma, 
vez que voamos sobretudo a partir de 
Lisboa e do Funchal e de Faro para 
diversos destinos da Europa, 
começamos a voar a partir de S. 
Miguel para os paises nôrdicos, por- 
tanto, estamos a explorar todas as 
hipôteses de negôcio que possamos vir 
a ter. Contudo, o sector de transporte 
aéreo foi mergulhado no ano 2000 
num ambiente de maré negra que foi 
terrivel para todo o transporte aéreo. 
Ora, se este factor foi penalizante para 
as companhias deste continente, foi 
duplamente penalizante para as com- 
panhias europeias, na medida que nào 
foi apenas o combustivel que subiu, foi 
também o dôlar que subiu relativa- 
mente ao euro. 
M - Agora surgem também algumas 
novidades quanto a novos voos para 
2001. 
M.C. - Nos nào podemos do ovo fazer 
a galinha, por isso nào podemos dizer 

que se trata de uma grande novidade. 
A nossa preocupaçào fundamental 
tem sido a de servir a comunidade em 
relaçào aos Açores. Ora o caso da 
Madeira surge um pouco nesta lôgica: 
distribuiçâo de passageiros que podem 
também vir connosco, jâ que temos 
ligaçôes regulares corn o Funchal e 
corn Lisboa. Temos que urdir uma 
teia que seja coerente e que propor- 
cione aos nossos passageiros mais um 
destino possivel, fâcil e mais barato. 
M - Entào, agora o passageiro poderâ 
viajar para a Madeira, aproveitando os 
aviôes da Sata, passando por Ponta 
Delgada? 
M.C. - Exactamente. Poderâ viajar nos 
aviôes da responsabilidade da Sata. 
Aproveito para deixar um abraço 
solidârio para toda a comunidade por- 
tuguesa aqui radicada e muito em 
especial, naturalmente, para a comu- 
nidade açoriana. Obrigado. 

Domingos Melo 

EMANUEI  
corn os enamorados de 
Toronto e arredores! 

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

n ©s SirAIMJI©IEnr, estarâo no Renaissance Convention & Banquet 
Centre, 3045 Southereek Road, em Mississauga. 

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

InformaçSes e réservas: 
905-238-9666 OU 905-238-8026 

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

17 ^7 r V i Vt 
0009 



8  

PORTUGAL 
Quinta-feira, 1 Fevereiro, 2001 

O MILENIO 

BOLSAS BE ESTUBO 
para a Upper 
Canada College 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 

oportunidade ünica a jovens estudantes por- 
tugueses que obtenham aproveitamento escolar 

excelente, bem como aqueles que sejam partici- 
pantes enérgicos nas artes, serviços comunitàrios 

ou atletismo. O Upper Canada College (UCC) 
esta interesscido em jovens estudantes com 

objectivos 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 fînanceiro e a oportunidade 

de frequentar um dos melhores colégios do pais. 
Este ano, alunos excepcionais de todo o Canada, 

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 Economics. 

For todas estas 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. 

r 

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 

Upper Canada College 

Quern 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.: 

Segurança apertada para 
advogado de alegado 
homicida de criaeça 
Fortes medidas de segurança estâo Tribunal de Ponta Delgada a traçar 
previstas para o defensor oficioso do todo um piano de protecçio, temendo 
presumivel homicida de uma criança novos desacatos da populaçâo no dia 
de seis anos o ano passado nos do julgamento, idênticos quando o 
Arrifes. Para defender Pedro Viveiros, arguido foi ouvido pelo juiz de 
acusado de um crime de rapto, instruçào criminal, um dia depuis do 

homiddio qualificado, abuso sexual 
de criança, profanaçâo da cadaver e 
uso de arma proibida, o advogado de 
Lisboa, terâ fortes medidas de segu- 
rança. Jaime Leote terâ protecçâo 
policial 24 horas por dia. 
O prôprio hotel onde ficarâ hospeda- 
do e enquanto decorrer o julgamento, 
a 20 de Fevereiro, estarâ sô vigilância 
da PSP. 
A protecçâo policial começa desde a 
sua chegada ao aeroporto de Ponta 
Delgada e termina quando embarcar 
rumo a Lisboa. E a primeira vez que 
tal acontece nos Açores. Foi o prôprio 

crime, a 24 de Maio. Dezenas de po- 
pulares foram-se aglomerando em 
frente ao Tribunal de Judicial de 
Ponta Delgada, querendo fazer justiça 
pela prôprias mâos. 
Os ânimos exaltaram-se, foram par- 
tidas janelas e portas do edifi'cio judi- 
cial. 
O arguido teve de sair do edificio, Jâ 
ao fim do dia, disfarçado de Policia... 
Actualmente, estâo a decorrer investi- 
gaçôes para apurar os responsâveis 
pela destruiçâo do patrimônio do 
Estado... alguma falta de experiência 
neste tipo de competiçôes. 

Agricultura biologica 
ganha terreao nas ilhas 
A superficie classificada para desen- 
volvimento de agricultura biologica 
cresceu 122 por cento nos Açores 
entre 1998 e 2001, anunciou o direc- 
tor regional do Desenvolvimento 
Agrârio, Joaquim Pires. Segundo 
Joaquim Pires, que falava no I 
Encontro Agrobitur de Produtores 
Biolôgicos, esse crescimento résulta 
do trabalho desenvolvido nas ilhas na 
conversâo das areas agricolas. O 
responsâvel acrescentou que este 
aumento dériva igualmente de uma 
"dinâmica bem sucedida" nos sectores 
da formaçâo profissional e da divul- 
gaçâo encetadas pelos serviços ofici- 
ais, corn o apoio da organizaçâo de 
produtores. Adiantou ainda que 
estâo em vias de certificaçâo mais 
quatro exploraçôes no arquipélago, 
que irâo acrescentar aproximada- 
mente 230 hectares às areas ocupadas 
pela agricultura biologica. Joaquim 
Pires revelou, igualmente, que as 
zonas de agricultura biolôgica das 
ilhas aumentaram, de 1999 para 
2000, cerca de 14 por cento, basica- 

mente à custa de parcelas em pro- 
duçâo horto-fruticola. As principals 
produçôes em modo biolôgico na 
Regiâo sào os frutos frescos e hortico- 
las, que maioritariamente têm certifi- 
caçâo atribuida e representam mais 
de 80 por cento da ocupaçâo cultural, 
disse. Por seu turno, Rita Sousa, do 
Instituto para o Desenvolvimento 
Agrârio da Regiâo Norte, salientou 
que, na regiâo entre o Douro e o 
Minho, a produçâo biolôgica repré- 
senta apenas 0,5 por cento da agricul- 
tura local, mas mostrou-se convicta de 
que nos prôximos anos "vai assistir-se 
a um crescimento deste modo de pro- 
duçâo". Essa convicçâo - sublinhou - 
"résulta da procura que os serviços 
oficiais têm tido dos produtores a 
pedir informaçôes sobre modos de 
produçâo biolôgica". Rita Sousa disse 
que os agricultores portugueses 
podem apostar neste tipo de pro- 
duçâo, uma vez que hâ grandes 
importaçôes de produtos biolôgicos 
do estrangeiro para compensar a sua 
falta no mercado nacional. 
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COMUNIDADE 

AMIGOS, AMIGOS, SOTAQUES A PARTE! 
Mergulhei, nos ültimos dias, nas 
seiscentas e tais paginas de prosa 
da Relaçào de Bordo I e Tl de 
Cristôvào de Aguiar, que hoje seia 
publicamente apresentada no 
Consulado Gérai de Portugal, às 
17.30. Através da leitura, aconip \ 
nhei o autor no seu percurso de 
quase trinta anos de vida, por 
ancoradouros de lugares e afectos 
urdidos de errâneias, numa escrita 
escorreita de quem nunca supor- 
tou “ver uma pâgina manuscrita 
inçada de cicatrizes” (pâg.25, vol. 
II). Se Cristôvào de Aguiar nào 
gosta de ver um texto cerzido de 
cicatrizes, o mesmo se nào pocleiâ 
dizer das cicatiizes da aima nào 
suturadas e bem exposta.s na maio 
ria das paginas cjuc pt'rcorremcîs. 
O lenho maior e para u quai se nào 
vislumbra cura, loi provocado pela 
decisào de sair da sua Ilha, utero 
magmâtico corn o quai nunea eon- 
seguiu cortar o eordào umbilital, 
num jogo permanente de travessias 
alojadas nas sua,s enseadas da 
memôria. 
Nào estava ainda eu enxuta deste 
banho de açorianidade quando, no 
domingo, fui à internet 1er mais 
uma das habituais crônicas corn 
que Luiz Fagundes Duarte brinda 
o Diârio Insular. Olhei para o titu- 
lo “Pi-pi-pi, pwé, pwé-pwé, e um 
pormenor” e nào imaginava o que 

se escondia por trâs. Cliquei na 
màozinha mâgica e là me apar&- 
ceu c» U;,\Lo loilo esparialhado no 
écran. Comecei a lé-lu e, para além 
do gozo que me deu, vi logo que o 
potiia apmveitar para o meu curso 
de nivel intermédio, pois havia ali 
muito material para trabalhai. 
aumentativos, diminutivos, onch 
matopeias, construçào pronominal 
a que nào l'allas a o “no-las”- que 
tanto atazana alguns alunos e 
fascina outros- e, ainda um pouco 
de giria pelo meio que dà muito 
jeito, nào vào eles pensar que 
“pifou” signifiea "apanhar um 
pilu” ou "estar tudo nos trinques”, 
pôr tramas à porta. Sendo o autor 
da crôniea acoriano - terceirense - 
e pa,ssando-se o episôdio relatado 
na Ilha de S. Miguel, duas frases 
do texto estavam grafadas de 
miKlo a poderem .ser lidas coin o 
sotaque micat'lense. Durante a 
leitura do texto. pedi a uma aluna 
de ascendèneia de S. Miguel que 
as lesse, vincando o melhor possi- 
vei, O referido sotaque. Leu-as mas, 
de facto, a segunda frase soou sem 
qualquer emoçâo. Insisti, que lhe 
desse mais força, naquele diâlogo 
nào se via mesmo que um dos pro- 
tagonistas estava a dar uma repri- 
menda ao outro? O diabo da 
rapariga deixou soltar-se dentro de 
si o vulcào da ilha e vai dai embala 

a frase,no seu mais genuino micae- 
lense: “Eème, tu nâi chplicôste âste 
premenô ô sîuhô?! (Eh homem, tu 
nâo explicaste este pormenor ao 
senhor?!)”. Uma imprevista salva 
de palmas ecoou por toda a sala 
inchàndo-Ibe de orgulho o ego. 
Escusado sera dizer que, a partir 
daqui, nào consegui travar a tor- 
renle de opinlôes sobre a questào 
dos sotaques - sala transformada 
em foz onde desaguaram as ilhas 
todâs, Ele eram as diferenças de 
ilha para ilha, diferenças entre as 
freguesias de cada ilha e, para com- 
plicar ainda mais, diferenças ao 
ntvel do léxico, devidamente exem- 
plificadas. Uma intervençào, 
porom, ê digna de ficar aqui régis 
tada. Hà un.s anos, num dos cluhes 
que pur aqui ïampeiam. houvi' a 
eleiçao da “miss" do respectivo 
cluhe. A feliz contemplada corn o 
ceptro e a coroa subiu ao palco e 
quis proclamar bem alto c[ue faria 
o seu agradecimento em “açoria- 
no”. Azar delà! An querer dt:t:reiar 
orgulhosameiUe, peranto teste- 
munhas, as suas raizes, gerou mais 
discôrdias do que consensos. 
Conta a aluna que muitos acori- 
anos se sentiram insullados, 
porque ela nào estava a falar “aço- 
riano” mas sim - “micaelense”. 
Concluindo: os sotaques sào 
intoeâveis e inconfundiveis. Nada 

de os baralhar! Amigos, amigos, 
mas sotaques à parte, que nisto de 
sotaques cada um defende ciosa- 
mente o seu. Misturar coriscos, 
picarotos, corvinos e demais, metê- 
ios todos no mesmo saco linguisti- 
co, é o mesmo que negar 
topografias geogrâficas. 
Depois dos exemplos que lhes dei 

de figuras püblicas, insulares e 
continentals, que nunca abdicaram 
da sua genuina pronûncia, acho 
que chegàmos ao fim da aula todos 
mais orgulhosos das variantes de 
musicalidade que cada um empres- 
ta à sua lingua, como parte 
intrinseca da sua identidade cul- 
tural. A comprovâ-lo, nada melhor 
que uma citaçâo de Cristôvào de 
Aguiar, a pâgina 173 do seu 
segundo volume de Relaçào de 
Bordo: “E tambêm me senti con- 
tente por ela ter dado pelo meu 
sotaque micaelense, que este que 
aqui esta nunca gostou de negar 
as origens, muito menos as lin- 
guisticas...”. 

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 modelos 2000-2001 
a Gasolinae Diesel 
nevos,usadose 
demonstradores 

Drivers wanted. 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

4n6-489-n01B 

2000 Passat, caixa de mudanças, com extras New Beatles 2000-2001, caixa automatica 
ou de mudanças, corn todos os extras 

2001 Jetta GLX’s, caixa automatica e 
de mudanças, corn todos os extras 

Golf 2000 GLS TDI, caixa de mudanças (5 velocidades), o ultimo de 2(X)0 

Disponivels: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automàtico. 

Comece o Verâo mais cedo, corn uma 
grande selecçâo de Cabrio’s 

Gl. GIS em Turbo Diesel,' 1.8 Turbo a gasolina e 

2000CC. caixa automâtica ou de mudanças 

Down-town Fine Cars o H 64 Avenue Road, Xoron-to 
Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 a www.dfcvw.com 
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Mau tempo em Portugal 
^ Continuaçào da pâgina 1 

Âguas cont:inuam a 
subir em Montemor, 
presidencia muda 
para escola 

"O nivel tem vindo sempre a subir 
desde sexta-feira", adiantou Antonio 
Alves, do gabinete da presidência da 
Câmara Municipal, que funciona 
agora na Escola Secundaria, num 
patamar mais elevado da vila, junto à 
estrada nacional 111 (Coimbra- 
Figueira da Foz). 
O coordenador da distrital da 
Protecçâo Civil, Paulo Palrilha, con- 
firmou à Lusa que as aguas continu- 
aram a subir nas ultimas boras Junto 
aos Paços do Concelho de Montemor, 

1.075 metros cübicos por segundo re- 
gistados de manhâ, para 795 metros 
cübicos. 
Na Barragem da Aguieira, a mon- 
tante de Coimbra, as descargas sâo de 
535 metros cübicos por segundo. A 
Protecçâo Civil convocou para as 
19:00, nos Bombeiros Voluntaries de 
Montemor, uma conferêneia de 
imprensa destinada a actualizar a 
informaçâo. 

Bacia do Mondego é a 
situaçâo mais crit:ica - 
Protzecçâo Civil 

A bacia do Mondego era ao inicio da 
tarde de Segunda-feira a situaçào 
mais critica do pais, corn o rebenta- 

CQIMBRA: No Baixo 

Mondego, n subida dos âguas 
inundou grande parte dos 

estradas e entrou nas casas. 

tor Manuel Veloso, do SNPC, jâ colo- 
cou de parte esta hipôtese, alertando 
que "para salvar a Ereira iriam ser cri- 
ados problemas na Figueira da Foz". 
Na bacia do Mondego estâo actual- 
mente 16 yiaturas do Instituto 
Nacional da Agua e 20 elementos dos 
Fuzileiros, além das quatre viaturas 
militares e um helicôptero do Serviço 
Nacional dos Bombeiros. 
Quanto à situaçào na Régua, o 
inspector Veloso espera que nâo haja 
o perigo de derrocada, tal como vinha 
a ser alertado, uma vez que o leito do 
rio "jâ começou a baixar". 
Corn a previsâo de melhoria do esta- 
do do. tempo espera-se que a situaçào 
volte rapidamente à normalidade. Até 
porque, segundo o inspector, "sô o 
tempo vai restabelecer a situaçào". 

24 boras 
o trânsito seja reaberto", adiantou o 
CCO. 
Também em Viseu, a EN 337.1 esta 
intransitâvel junto à localidade de 
Coûte de Cima, entre o cruzamento 
do IP5 e Vil de Soito, por causa de 
aluimentos de terra e trabalbos de 
conservaçâo, informou a câmara de 
Viseu. 
O acesso ao IP5, no entanto, nâo se 
encontra condicionado por esta situ- 
açâo. 

Mont:emor>a-Velho 
Militares apoiam popu- 
laçôes afectadas pelas 
cheias 

Cerca de trinta militares corn botes e 

passando para 1,5 metros de altura, 
quando de manbâ rondavam um 
metro. Também no Baixo Mondego, a 
povoaçâo de Ereira permanece isola- 
da, bavendo sitios onde a cbeia atinge 
os très metros. Paulo Palrilba revelou 
que ocorreu o rebentamento de um 
dique do Rio Mondego a jusante da 
localidade, o que poderâ ter conse- 
quêneias positivas para a situaçào na 
Ereira. Segundo o mesmo responsâ- 
vel, o serviço de Protecçâo Civil do 
distrito prevê uma "baixa graduai" do 

^ nivel das âguas em toda a area do 
Vale do Mondego, devido a uma me- 
Iboria das condiçôes climatéricas. 
Na Ponte-Açude, em Coimbra, o vo- 
lume de âgua debitada diminuiu dos 

mento dos vârios diques que isolaram 
as localidades de Montemor-o-Velbo e 
Ereira, anunciou a Protecçâo Civil. 
O balanço da situaçào nacional foi 
feito ao inicio da tarde pelo Serviço 
Nacional de Protecçâo Civil (SNPC) e 
pelo secretârio adjunto da 
Administraçâo Interna, Carlos 
Zorrinbo, que apontaram a Bacia do 
Tejo e a do Douro como as outras 
duas situaçôes mais complicadas. 
Segundo Carlos Zorrinbo, "a tendên- 
cia é de recuperaçâo, sendo a Bacia 
do Mondego aquela que terâ uma 
aeçâo mais lenta". 
Quanto ao eventual derrube de um 
dique junto a Montemor-o-Velbo para 
ajudar a dispersar as âguas, o inspec- 

SANTA MARTA DE PENAGUIAO: O Primeiro-Ministro, 

Antonio Guterres fala corn as pessoas afectadas 
intempérie em Santa Marta de Penaguiào. 

MONTEMOR: A ponte de Montemor 
desmnromu devido à fûria das âguas 

e chuvas torrcnciais. 

X/iSSIJS Estrada Nacional 228 
continua cortada desde quinta-feira A 
Estrada Nacional(EN) 228, entre 
Tondela e Vouzela, no distrito de 
Viseu, cortada ao trânsito bâ quatro 
dias, sô deverâ ser reaberta terça-feira. 
O corte desta importante via foi 
imposto por uma "violenta queda de 
terras", de acordo corn fonte do 
Centro de Coordenaçâo Operacional 
(CCO) de Viseu. A limpeza do asfalto, 
devido a quantidade de terra que 
desabou para a estrada, nâo podia, 
por razôes técnicas, ser feita corn a 
continua queda de ebuva, acrescen- 
tou a mesma fonte. "Corn a melboria 
do tempo é possivel que nas prôximas 

camiôes pesados estâo a evacuar pes- 
soas da zona de Montemor-o-Velbo 
ameaçadas pelas cbeias no Baixo 
Mondego. 
Deslocados da base naval do Alfeite, 
vinte fuzileiros estâo a dar apoio à 
populaçâo, evacuando pessoas e 
transportando alimentos e outros 
bens, especialmente na povoaçâo iso- 
lada de Ereira, onde a âgua cbega aos 
très metros de altura em algumas 
zonas. Os habitantes das casas nas 
zonas mais baixas sâo transportados 
de barco ou em camiôes pesados da 
Escùla Prâtica de Serviços e 
Transportes do Exército, que esperam 
em locais onde a circulaçâo é pos- ^ 
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^ sîvel. Além dos fuzileiros, encontram-se onze 
efectivos daquela Escola Prâtica, vindos da Figueira 
da Foz. O segundo furriel Neves disse à Agência 
Lusa que os militares têm estado a levar "cobertores 
e bens alimentares" às populaçôes mais afectadas. 
A acçâo dos militares é levada a cabo em coorde- 
naçào corn os bombeiros e outros agentes da 
Protecçâo Civil. 

Eurodeput:adas comunisbas 
inberrogam Comissâo 
Europeia sobre ajuda 

Os eurodeputados comunistas, Ilda Figueiredo e 
Joaquim Miranda, querem saber se a Comissâo 
Europeia vai ajudar Portugal a solucionar a situa- 
çâo causada pelo mau tempo verificado nos ùltimos 
dias e estimam prejuizos "na ordem dos milhôes 
contos". 
"Que medidas de urgência pensa a Comissâo 
tomar, em cooperaçâo corn o go- 
verno português e as autoridades 
locais, para ajudar a combater os 
efeitos desta dramâtica situaçâo 
que se vive em Portugal?", pergun- 
tam os dois membros do 
Parlamento Europeu ao executivo 
comunitârio numa carta com 
carâcter de urgência. 
A Comissâo Europeia tem très 
semanas para responder â "per- 
gunta escrita prioritâria" em vez 
dos dois meses previstos nas "per- 
guntas escritas" habituais. 
Os dois eurodeputados portugue- 
ses explicam na missiva enviada â 
Comissâo Europeia que "Portugal 
tem vindo a ser assolado por fortes 
intempéries que originaram jâ, e 
entre outras situaçôes, perda de 
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vidas humanas, um numéro considerâvel de 
familias desalojadas, para além de considerâveis 
consequências para a actividade econômica em 
gérai". 
"Muitas têm sido as infra-estruturas afectadas, 
nomeadamente, destruiçâo de habitaçôes, 
povoaçôes isoladas, vias de comunicaçâo, como 
estradas e vias ferroviârias, cortes na energia eléc- 
trica e nas comunicaçôes, encerramento de barras 
e portos, entre muitas outras situaçôes", continua a 
carta. Finalmente, os dois comunistas afirmam que 
"instalaçôes industriais, actividade comercial, 
assim como sectores como a agricultura e a pesca 
foram fortemente atingidos, podendo avaliar-se 
desde jâ, prejuizos na ordem dos milhôes de con- 
tos". Por outro lado, Ilda Figueiredo e Joaquim 
Miranda pediram o agendamento de uma "re- 
soluçâo de urgência" sobre a questâo para a prôxi- 
ma sessâo plenâria do Parlamento Europeu, de 12 
a 15 de Fevereiro em Estrasburgo (França). 

RÉCrUA: 
£siüs l'hfios kùo 
fonndfradas as 

30 aaùs. 
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Tanto Simâo como os que estavam com ele 
ficaram pasmados com a enorme quantidade 
de peixe que tinham apanhado. O mesmo 
aconteceu corn os companheiros de Simâo, que 
se chamavam Tiago e Joâo, filhos de Zebedeu. 
Jesus disse a Simâo: "Nâo tenhas medo! Daqui 
em diante seras pescador de homens. Eles 
puxaram entâo os barcos para terra, deixaram 
tudo e foram com Jesus". (S. Lucas 5, 9-11) 

Tony de Melo, um padre nascido na India, teve 
um programa de televisâo, transmitido por 
satélite, que era dirigido a 76 universidades nos 
Estados Unidos da América e no Canadâ, moti- 
vando um diâlogo que envolvia 3.000 estu- 
dantes. 
Tony cresceu perto de Bombaim, na India. 
Certo dia, ao chegar a casa, apôs um dia de 
escola, disse a seu pai que gostaria de ser padre 
Catôlico. Seu pai respondeu-lhe: "Nâo, tu és o 
meu ùnico filho. Eu quero que continues o 
nome de famllia." Sua mâe, apôs 14 anos sem 
ter filhos, ficou grâvida. Quando ela foi levada 
para o hospital para ter o filho. Tony correu 
sem parar, a distância de sua casa até ao hospi- 
tal, cerca de 7 quilômetros. Quase sem poder 
respirar, devido à corrida a pé perguntou a seû 
pai: E um rapaz ou uma rapariga? Tens um 
irmâo, respondeu o pai. "E formidâvel disse o 
Tony. "Agora jâ posso ser padre! 

Pergunta: Corn que entusiasmo eu sigo Jesus? 
Donde vem o meu entusiasmo? 

Oportunidades 
Uma das mais modernas e progressivas 
firmas de cons-truçâo civil de Tore 
est:à a cont:rat:ar pessoal para os 
seguint;es postas 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 

CONDICÔES DE PAGAMENTO 

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 
contactar: 

JACK Tel.: 905 564-2490 

Fax:905564-2821 
4 

Membro da: 

Masonry Contractors’ 
Association of Toronto 

CRS 

20010077 
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Poderà haver cerca de 100 mil 
mortes, segundo ministre da defesa 
O forte sismo que abalou na semana 
passada a India podera ter provocado 
cerca de 100 mil mortos, disse segun- 
da-feira à noite o ministro indiano da 
defesa, George Fernandes. Em decla- 
raçôes à emissora britânica "BBC", o 

ministro indiano adiantou que no 
estado de Gujarat devera haver igual- 
mente cerca de 200 mil feridos. As 
ultimas estimativas provisorias quan- 
to ao mimero de vitimas do abalo 
telürico apontam para 20 mil mortos. 

Duos mulheres e urn bébé salvos 
100 boras depois 
Duas mulheres e um bébé foram reti- 
radas com vida dos escombros na 
zona oeste da India, 100 horas depois 
do devastador sismo de sexta-feira 

apesar das hipôteses de encontrar out- 
ros sobreviventes serem cada vez mais 
escassas. Uma mulher de 25 anos e o 
filho de um ano foram resgatados 
com vida dos escombros em 
Ahmedabad, Oeste da India, por uma 
equipa conjunta do exército e dos 
bombeiros cerca das 12:00 locals, 
declarou uma fonte municipal. Numa 
outra zona afectada gravemente pelo 
sismo, em Bachao, socorristas russos 
conseguiram tirar com vida uma mul- 
her de 75 anos, que desde sexta-feira 
estava soterrada nos escombros da 
sua casa de dois andares. 
Quando as hipôteses de encontrar 
sobreviventes se tornam cada vez 
mais escassas, o ministro da Defesa 
indiano veio admitir segunda- feira à 
noite que o violento sismo que abalou 
a zona oeste da India podera ter 
provocado cerca de 100 mil mortos e 
200 mil feridos. As estimativas anteri- 
ores apontavam para um total de 
20.000 mortos. 

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

cntrcvista com o NatunsUi llomcoyiiUt 
Antonio Medeiros, jd com midtos lutos dc experiecia, 
que 0 podera ajudar na sohiçâo dos sens problemas. 

UNICEF concede elude de 1,7 mllhSes 
de centos pere sinistredos 
O Fundo da ONU para a infância 
(UNICEF) anunciou segunda-feira 
que concédera pelo menos oito milhôes 
de dôlares de ajuda imediata aos 
sobreviventes do sismo de sexta-feira 
na India. Mais de metade deste mon- 
tante é consagrado ao fornecimento 
de material médico e âgua potâvel 
para as cerca de 100.000 pessoas que 

tos para Gujarat, e cerca de 600.000 
dôlares em material médico estâo a 
caminho. Durante o fim-de-semana, o 
Fundo forneceu igualmente centenas 
de milhar de cobertores e um milhào 
de capsulas para purificar a âgua. 
"Estas medidas sâo uma primeira 
contribuiçâo da UNICEF nos 
esforços de socorro", segundo o comu- 

necessitam de ajuda imediata no 
Estado de Gujarat (oeste da India), o 
mais atingido pelo sismo, acrescentou 
a UNICEF em comunicado. 
Dois milhôes de dôlares servirâo para 
provisâo de produtos de primeira 
necessidade às familias e outros dois 
milhôes irâo para as escolas e finan- 
ciarào material escolar. 
Jâ no domingo, a UNICEF encami- 
nhou 100.000 dôlares em medicamen- 

nicado. 
"Nas duas prôximas semanas, a 
UNICEF vai trabalhar estritamente 
corn as autoridades locals e estatais 
para conduzir uma campanha de 
vacinaçâo e para realizar uma for- 
maçâo para os professores primârios 
e outras pessoas que trabalham corn 
as crianças sobre os traumatismos 
nascidos das catâstrofes", explica o 
comunicado. 

Sismo de grau IV no Faial 
Horta - Um sismo de grau IV na 
escala de Mercalli Moficicada foi 
sentido segunda-feira à noite na 
ilha do Faial, sem provocar danos, 
revelou o Serviço de Protecçâo 
Civil dos Açores. O abalo, a que se 
seguiram pequenas réplicas na 
madrugada de terça-feira, teve epi- 
centre no mar, a 13 quilômetros da 
Horta. Registado às 22:20 locais, o 
abalo provocou alvoroço entre a 
populaçâo das zonas em que foi 
mais sentido - Espalhafatos, 

Ribeirinha e Pedro Miguel. Essas 
localidades foram as mais atingidas 
pelo sismo de 1998, que destruiu 
cerca de 70 por cento do parque 
habitacional do Faial. O abalo de 
segunda-feira foi também sentido 
nas ilhas do Pico e em Sâo Jorge, 
embora corn mener intensidade. 
Segundo Joâo Luis Caspar, do 
Serviço de Vigilância Sismica dos 
Açores (SIVISA), o abalo esta asso- 
ciado à instabilidade que se regista 
na zona desde o sismo hâ très anos. 
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India luta para salvar 
sobraviventes 
As équipas de resgate ainda mobi- 
lizadas na busca de sobreviventes do 
devastador terramoto que atingiu a 
regiâo ocidental da India con- 
seguiram retirar com vida dos escom- 
bros uma senhora de 90 anos e um 
bébé de oito meses, em Bhuj, embora 
ainda prevaleça o medo entre os resi- 
dentes, em funçào de continuadas 
réplicas secundârias. 
A senhora, identificada como Cham 
Paten Seth, foi resgatada depois de ter 
permanecido très dias presa entre os 
escombros, à primeira vista sem 
lesôes graves, por nào ter sido direc- 
tamente atingida pelo desabamento. 
Ela gritou muito pedindo ajuda até 
que as équipas conseguiram abrir 
caminho entre os escombros. Quanto 
à descoberta do bébé, encontrado 
corn vida no colo da mâe que tinha 
falecido, os médicos sâo unanimes na 
opiniâo que têm quanto à sobrevivên- 
cia desta criança: o calot do corpo da 
mâe (embora esta tivesse falecido) aju- 
dou-o a sobreviver cerca de très dias 
debaixo dos escombros 
Os sobreviventes do pior sismo na 
India em 50 anos abandonaram as 
suas casas na cidade de Bhuj, temen- 
do os efeitos de uma série de tremores 
que se seguiram ao grande sismo de 

sexta-feira, no quai morreram até 
agora, segundo os dados oficiais, pelo 
menos 11 mil pessoas, na sua maioria 
no estado de Gujarat, no noroeste do 
pais. Teme-se que o numéro de mot- 
tos chegue a mais de 20 mil. Os pre- 
juizos jâ estâo calculados em cerca de 
$8.25 biliôes de dôlares. 
A escassez de âgua e de alimentos 
esta a agravar o problema, levando 
muitos a roubar o que resta na 
cidade, segundo as autoridades. As 
équipas de resgate, ajudadas por par- 
entes de desaparecidos, continuam a 
remover os escombros em busca de 
sobreviventes, embora as esperanças 
estejam a diminuir à medida em que 
as horas passam. 

Terra tremeu nos continentes 
americano e asiàtico 
Lisboa, 30 Jan (Lusa) - A terra voltou 
a tremer nas ültimas horas em varias 
regiôes dos continentes americano e 
asiàtico banhadas pelo Pacifico, 
enquanto o ministre indiano da defe- 
sa anunciava que o balanço do ter- 
ramoto de sexta-feira no seu pais 
poderâ chegar aos cem mil mortes. 
Georges Fernandes disse segunda- 
feira à noite à emissora britânica BBC 
que o violente sismo registado sexta- 
feira na India poderâ ter causado cem 
mil mortes, multiplicande por cinco o 
ultimo balanço de vitimas. 
Na Costa Rica foi registado às 22:30 
locais (04:30 em Lisboa) um sismo 
corn a intensidade de 3,1 graus na 
escala de Richter, levando o pânico às 
populaçôes na costa do Pacifico, mas 
sem provocar vitimas. Em San 
Salvador o governo pediu à popu- 
laçâo residente nas zonas de alto risco 
para abandonar as suas casas na 
Segunda-feira, depois de très 
pequenos sismos que abalaram o pais. 
No dia 13 de Janeiro um forte ter- 
ramoto provocou 726 mortes em El 
Salvador. 
O primeiro sismo de segunda-feira 
teve 4,3 graus e foi sentido corn maior 
intensidade na provincia de 
Usulutan, na costa do pacifico, e o 
segundo tremor foi registado corn 3,4 
graus de intensidade, no sul do pais. 
O terceiro sismo, 22 minutes depois, 
teve 3,9 graus de magnitude e afectou 
mais a peninsula de San Juan del 
Gozo. Nas zonas de alto risco da 

cidade de Santa Tecla, 15 quilômetros 
a ocidente de San Salvador, o governo 
pediu a centenas de residentes para 
deixarem as suas casas. Na Indonésia 
registaram-se terça-feria dois sismos, 
um na regiâo ocidental e outre na 
zona oposta, a oriente. 
O tremor mais forte, de 5,8 graus, 
ocorreu na provincia de Irian Jaya às 
08:21 locais, corn o epicentro a cem 
quilômetros da cidade de Manokwari. 
Centenas de pessoas fugiram de casa 
em pânico, mas segundo a agència 
Antara nâo hâ noticia de vitimas. 
Pouco antes foi registado outro sismo 
em Sumatra, a ocidente da Indonésia, 
corn a magnitude de 5,2 graus na 
escala de Richter. 
No norte do Japâo foi registado um 
tremor vulcânico durante mais de 
dois minutos, équivalente a 1,8 graus. 
Este foi o sismo mais intenso regista- 
do neste vulcâo no Monte Bandai, 
norte do pais, que teve. a ültima 
erupçâo em 1888. Segundo Akimichi 
Takagi, da Agència Meteorolôgica 
japonesa, foram recentemente regista- 
dos mais de 200 pequenos sismos 
num dia nesta mesma zona, atribui- 
dos aos movimentos de magma no 
interior do vulcâo adormecido. Em 
Maio do ano passado os especialistas 
alertaram para a possibilidade de o 
vulcâo Bandai registar uma pequena 
erupçâo, na sequència dos sucessivos 
abalos telùricos. 
Na ûltima erupçâo, em 1888, mor- 
reram 461 pessoas. 
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832 Bay Street, em Torento (a norte da College SU 
|h Telefone: 416-964-3211 J 

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 Âddison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 ciientes preferem os seus serviços 

§§ aïKôs a® 1® ©sommcDMad]® 
O milénio começou bem para os clientes e amigos de 
Joe da Costa e Addison on Bay. 
Os compradores dos Montana'2001 -cmiosamente, os 
mesmos gostos-, Artur Barbosa e Deolinda Sereeira, 
ambos residentes em Mississauga, foram os vencedores 
das viagens é estadias em Varadero-Cuba, integrados 
no "Winterfest-2001" da 
CIRV/Happy Travellers. 
Parabéns aos 
simpàticos amigos 

Artur Barbosa e 
Deolinda Sereeira. 
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0 perigo das minas 
Uma mina fechada pode ser igual a poluiçâo. Institute Geologico e 

Mineiro inventariou 80 cases. So très estâe estudados 

Sâo 80 minas 

abandonadas ao longo 

do territorio 

português. Militas 

toneladas de residuos, 

aguas contaminadas, 

paisagens desprot^;idas, 

a segurança das 

pessoas em perigo. 

Para além de tudo 

isso, deparamos com a 

ausência de estudos 

epidemiologicos relative 

as consequêneias dâ 

actividade mineira na 

saude publica. 

Os ministérios do Ambiente e da 
Economia preparam-se para 
anunciar em breve a primeira 
intervençâo de requalificaçâo de 
uma mina desactivada. A escolha 
recaiu em Jales, no concelho de 
Vila Pouca de Aguiar, uma mina 
de ouro e prata, abandonada em 
1993. Tal como em muitas outras 
areas onde outrora houve 
extraeçâo de minério, razôes 
econômicas ditaram o encerra- 
mento. As empresas faliram e, 
simplesmente, desapareceram. 
Atrâs de si deixaram uma série 
de problemas, denotando a 
ausência de qualquer tipo de pre- 
ocupaçào ambiental. O que se 
explica, em parte, por na altura 
em que fecharam as preocu- 
paçôes no âmbito da preservaçâo 
do meio ambiente serem bem 
mais ténues do que hoje. As 

minas de carvâo no Pejào, ouro e 
prata em Jales, e urânio na regiâo 
das Beiras fazem parte de de um 
programa de controlo ambiental 
em areas corn minas abandon- 
adas, no âmbito de um protocole 
estabelecido entre a Direcçâo- 
Geral do Ambiente e o Institute 
Geolôgico e Mineiro. O estudo 
incidiu em très cases tides como 
paradigmâticos. A apresentaçâo 
do piano de requalificaçâo ambi- 
ental das minas de Jales, em con- 
junto pelos ministérios do 
Ambiente e da Economia, abre 
perspectivas para uma nova ati- 
tude. A recuperaçâo de âreas 
mineiras abandonadas conta 
corn uma dotaçâo orçamental ini- 
cial de dez milhôes de contes, no 
âmbito do Piano Operacional de 
Economia (POE). Uma verba que 
poderâ ser considerada irrisôria: 
sô a recuperaçâo das minas de 
urânio poderâ absorver a quase 
totalidade desse montante. E, 
recorde-se, as minas de urânio 
nâo integram o roi de minas 
desactivdas inventariado pelo 
IGM, pois legalmente nâo se 
encontram nessa situaçào. A 
Empresa Nacional de Urânio, 

que detém o exclusive da 
extraeçâo daquele minério, existe 
e foi responsâvel ao longo das 
ultimas décadas pela exploraçâo 
de mais de 50 jazigos de minerai 
radioactive. O retrato feito pelo 
IGM relative à* situaçào das 
minas estudadas é negro. O lado 
mais visivel e que, por isso, mais 
preocupa a populaçâo residente 
nas imediaçôes dos sitios 
mineiros sâo as escombreiras, 
locais onde restam depositados a 
céu aberto os residues da explo- 
raçâo. Muitas vezes quando a 
extraeçâo era feita ao ar livre 
deparamos corn buracos de 
grandes dimensôes, um évidente 
perigo para a segurança das pes- 
soas, sobretudo das crianças. 
Segundo as conclusôes do IGM, 
a contaminaçâo dos solos pode 
atingir grandes distâneias nas lin- 
has de âgua e solos aluviais, em 
particular quando as particulas 
contidas nas escombreiras sâo 
muito finas. Quanto às âguas 
superficiais, as conclusôes apon- 
tam para a existência de "conta- 
minaçâo assinalâvel corn metais 
pesados". No entante, embora a 
contaminaçâo possa ser intensa 
junto da escombreira e nas 
descargas das minas, tende a 
decrescer rapidamente, atingin- 
do valores normais a distâneias 
relativamente curtas. O que jâ 
nâo acontece no que diz respeito 
às âguas subterrâneas. Aqui a 
tendência é para a contaminaçâo 
perdurar ao longo do tempo. 
Assim, os metais, sobretudo, 
mantêm-se como fonte de 
"grandes preocupaçôes", sendo 
portante necessârio limitar o uso 
dessa âgua. 

Jorge Sampaio 
nos 500 anos do 
concelho das Laies 
o Présidente da Repùblica, Jorge Sampaio, 
vai presidir às cerimônias comemorativas 
dos 500 anos do concelho das Lajes do Pico, 
em Maio, revelou fonte autârquica. Segundo 
Claudio Lopes, présidente da autarqia, o pro- 
grama comemorativo do aniversârio do mais 
antigo concelho da ilha do 
Pico integra variadas iniciativas culturais, 
recreativas e sociais que alternarâo corn a 
inauguraçâo de empeendimentos municipais 
em seis freguesias. Para Fevereiro estâ pro- 
gramado um espec- 
tâculo corn o 
Quinteto de Jazz, e 
para Março estâ agen- 
dado O II Festival de 
Cançâo Infantil. 
Em Maio, a autarquia 
organiza concertos 
corn Mârio Laginha 
e Maria Joâo e corn 
Antonio Vitorino de 
Almeida. O progra- 
ma festivo inclui 
ainda conferêneias 
sobre o programa 
Poseima, 
Ultraperiferia, 
Sistemas de incentivos 
comunitârios. 
Transportes, Turismo 
e Ambiente, que con- 
tarâo corn a presença 
de deputados 
europeus e membres do Governo Regional. 
Lançamento de livros, homenagens a diver- 
sas figuras, autarcas e cidadâos, palestras 
sobre temas relacionados corn o desenvolvi- 
mento do concelho, uma feira de actividades 
e animaçào de rua sâo outras das iniciativas 
integradas nos festejos dos 500 anos do con- 
celho das Lajes do Pico, durante as quais 
irâo decorrer também o 1° Encontre de 
Escritores do Pico e as II Jornadas da 
Juventude das Lajes. 

FINE ► BB ORFUS^ 

lEATHER 
BY JAI\/IES Sc JAIVIES 

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

c 
A 
B 
ill 
D 
A 
t 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

►Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

HŒ 

A®.' 
0 

PELE DE OVELHA 
Fabricado corn o melhor cabedal italiano em instalaçâo prôpria 

^r4^tesen taniûs 

Ladies’ Rashions 
UMA NOYA COLECÇÂO DE.. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀo COM OS MELHORES MATERIAISü! 

Vestidos - Modèles para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Clàssicos 
IMITAÇÀO DE PELE - Luxuoso e confortàvel 

Ls/O 3.X0 m I r3. - casacos compridos e de 3/4 

Imifaçâo de seda e micro iibras 
Casacos de Outono e Inverno compridos e de 3/4 

Descontos até 
O maximo em 

classe e 

sem GST ou toda a gente 

88 0RFUSRD 789-5400 e- a 6* Feira 
daa TQ am • S pm 

a Sâb. . Dam. 
S : 30 am * pm 

ORFUS 

Lawrence 
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COMUNIDADE 

Noite Regional Terçeirence l Que noiteil 
Sport Club Lusitania of Toronto 

Foi com grande satisfaçâo que, mais 
uma vez, estivemos présentés num 
grande evento desta casa, por nos jâ 
tâo conhecida, a convite da Sra Lucia 
Soares, présidente desta mesma insti- 
tuiçâo. 

Corn cerca de 260 pessoas, a festa 
prometia. Esta gente, que com poucos 
recursos, continuam em força, servi- 
ram um menu deveras regional. 
Como entrada, foram servidas, as tâo 
afamadas sopas do Espirito Santo e 

uma apetitosa carne cozida. De segui- 
da, nâo podia deixar de faltar a alca- 
tra, acompanhada da ‘massa sovada’ e 
pâo doce (pào de leite), uma gentil 
oferta da « Padaria Toste ». Na recta 
final deste manjar, regado corn um 
bom vinho, apenas faltava a sobreme- 
sa, O tipico arroz doce à moda da 
Terçeira. 
Para a digestâo, foi ‘servido’ o duo 
‘Os Vadios’, que abrilhantaram a 
noite corn os sens dotes musicais.Ora 
bem, para quem gosta de ‘farra’ e 
umas ‘abanadelas’ do esqueleto, esta é 
a casa aconselhada a todos os 

Terçeirenses. 
Jâ em final de festa, 
ficamos corn as 
modas regionais ‘à 
moda da Terçeira’. 
Mais uma vez se 
provou que, apesar 
das noites frias, este 
povo Português con- 
tinua corn O coraçâo 
bem quente. E como 
uma festa nâo vem sô, 
aqui fica o calendârio 
de festas desta 
associaçâo: 

FEVEREIRO 
3- Baile abrilhantado pelo conjunto 
‘Português Suave’ 
10- Baile abrilhantado pelo conjun- 
to ‘Eclipse’ 
17- Baile de Sâo Valentim abrilhan- 
tado pelo conjunto ‘Samba 2001’ 
23- Ensaio gérai das duas danças do 
Sport Club Lusitania 
24 e 25 Noite de Carnaval, corn as 
tradicionais danças Carnavalescas e 
müsica para dançar ao som do 
‘Sounds Good Productions’ 

Para mais informaçôes contactar; 
C416J 53S 3501 

HOHMM VüMwgM Wkdeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

KzÆvzdcLO 

Tel: I4161762-5503 OU 1-800-935-4441 



16 
ARTES E ARTISTAS 

Quinta-feira, 1 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

A Proxima 

Cat para o piiblico, ou Catarina 
Almeida para os amigos, prefere nâo 
dar muita importânda ao assunto. Sim, 
na banda onde ela é a voz, e para a qual 
também compôe, o pai é o guitarrista, 
mas "se se realçar isso parece que somos 
uma banda pimba". Nâo é nada disso. 
Os "Eye", uma banda com berço em 
Sâo Pedro do Sul, nâo têm nenhuma 
semelhança corn os "Kelly Family" nem 
estâo interessados em explorar comer- 
cialmente os laços de familia que "por 
acaso" unem dois elementos do grupo. 
Sô que os "Eye" nâo apareceram numa 
produtora corn uma formula mâgica 

J para vender disco§ de platina. Eles 
I apareceram porque, "por acaso", até jâ 
* estavam juntos. 

Catarina, a imagem emblemâtica da 
banda, quej encolheu o nome para o 
artistico Cat, tem 17 anos e um curricu- 
lo que remonta "aos 13, 14 anos", quan- 
do aprendeii a tocar guitarra e começou 
a compor originais. Quando saiu o 
primeiro CD dê‘'Alanis Morissette, um 
dos seus âlbuns prefeïidSS'f uma refe- 
rência évidente, teve vontade de com- 
por. Entretanto, Catarina juntou-se à 

banda de "covers" do pai que jâ 
toca aos fins-de-semana pelos 
bares de Aveiro, Figueira da Foz, 
Mira. Era um "hobby", algo 
entre o amador e o semi-profis- 
sional. Catarina cantava coisas 
de Sheryl Crow, temas actuals, 
das radios, e o que apetecesse à 
banda. Os outros elementos, 
Jorge Almeida e Rui Saraiva, 
"acharam piada" às müsicas que 
descobriram que Catarina tinha 
composto e foi a partir de entâo 
que as coisas começaram real- 
mente a mudar. "Things Will Change", 
o primeiro album dos "Eye", lançado 
neste Verâo, corresponde a uma 
mudança de campeonato, embora 
despretensiosa. 
Tudo começou hâ cerca de um ano 
quando optaram por rebaptizar a banda 
e passar a tocar temas originais. Corn a 
aplicaçâo do conceito "agir localmente e 

. pensar globalmente" os "Eye" fizeram 
todos os trabalhos em casa mas a pen- 
sar no Mercado internacional. 
Chegaram inclusivamente a enviar 
dezenas de maquetes para editoras no 

THINGS WILL CHANGE 

estrangeiro "sô para ver o que é que eles 
achavam, porque ninguém faz isso". As 
respostas foram encorajadoras. 
Se o lançamento do CD no passado mês 
de Agosto é ou nâo o principio de uma 
carreira nâo se sabe. Catarina prefere 
nâo fazer grandes projectos a longo 
prazo. Conciliar os estudos e o trabalho 
"às vezes bastante pesado" que os "Eye" 
requerem nâo é sempre fâcil. Resta 
agora saber se depois dos Silence 4, de 
Leiria, dos Gift, de Alcobaça, é agora a 
vez dos Eye, de S. Pedro do Sul, atin- 
girem os tops de vendas. 

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

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

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

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

, c ~ Criancas: $30. dôlares Informacoes e réservas: 
^4i1-7777 0U 41@'S374@@tl 

Nilton César, actuarà também no CLUSE PORTUGUËS 
DE LONDON, domingo, dia 11 de Fevereiro. 

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

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

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

Criancas: $10. dôlares 

Informacoes e réservas: 
(il il 4ii-43^o @u: (iOiJ •7777 

k De Faria & De Faria 
20 anos aos serviço da 

comunidade portuguesa 
41G-603-4440 
905-458-4440 

pdaca idcc 
1442 Dundas St. "W. 

Tel.: 416-535-8637 
www.palaceflowers.com 

% 

Queensway 
Volkswagen Inc. Audi 

Filipe Gomes 
Claudio Rodrigues 
Denny Oliveira 

1306 QUEENSWAY 

TORONTO, ON 

416-S59-7656 
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Infieis à Pàtria? 
Os Silence 4 triunfaram no Me^ado por 
cantar em inglês. Esta attitude discutivel é 
atacada pelos puristas que o consideram 
linguisticamente incorrecto. No pais real, 
a utilizaçâo da lingua inglesa fez corn que 
os Silence 4 jà tenham ultrapassado os 300 
mil discos vendidos, em pouco 
mais de très anos. 

A historia dos Silence 4 é simples 
Ainda antes de vir para Lisboa, 
David Fonseca - o vocalista - que 
jâ conhecia TôzeiPedrosa e ensaia-j< 
va corn ele nos tempos livres, 
encontrou Sofia Lisboa numa ^ 
esplanada a tocar guitarra. Achou^' 
piada ao seu à vontade e convi- 
dou-a para integrar o conjunto, de * 
uma forma muito desGomprometi— 
da no inicio. Séria sô corn a 
chêgadaï’de Rpi Çôsta, o mais 
velfco dos quarto, que as coisas 
cottî$gaffel!ft a mudar. Costa tem 
uma-Soîida formaçâc^musical e, 
paçîr âlêm de dominæ a técnica de vârios instru- 
mcfifos, è capaz de définir os arranjos dos temas da banda. 
Dai que, ainda hoje, *ele forme com David Eonseea, a "colu 
na^ertebraF dos Silence 4; mas isso nâo apaga. evidentes 
mei^i^e, o papel eriativo de Sofia e de Tozé. 
A ^nda surgiu ïio ôeio dos afectos (em 1995) numa euota 
entque todos andavam, meio perdidos No piojecto d^' 
Si]8ri^îf#p»âM'(n'a é um espaço de encontro que liberta e 
cura. A lingua inglesa filtra a întensidade dos sentimentos. 
A questâo da lin^à inglesa é récidiva no percurso dos 

Silence 4. É aqui que vem ao de cima o que hâ de mais 
genuino noîgrupo; a espontaneidade e a independência. 
O mais cntîoso é que, no inicio, uma das exigencies das edi- 
toras era a banda cantar em português. David Fonseca, o 
lider natural do grupo, foi fiel ao instinto do inglês, porque 
se sente mais à vontade nesta lingua que, a bem ou a mal, 
domina quase toda a pop que se faz pelo mundo fora. 
O percurso ^arecia ter lôgica, se nào fosse a coincidência de 
os Silence 4"terem, à partida,.tudo - ou quase tudo - contra 

si para vingarem no mercado: é que 
harmonias melancôlicas, interpre- 
tadas quase em versâo unplugged 
(sem recurso a sintetizadores ou a 
caixas de ritmos electrônicas, mis- 
turas de vozes e efeitos sonoros) 
tinham mais a ver corn a mùsica 
que se fazia nos anos 80 do que 
corn a avalanche do techno e sens 
derivados que invadjram a década 
de 90. E, convém nâo esquecer, 
havia ainda a agravante, também 
ela "modificada", das palavras de 
David Fonseca ecoarem nos estù- 
dios e nos palcos de todo o pais em 
inglês. 
Sô que a receita do êxito desta 
banda esta na diferença daquilo que 

têm para oferecer. 
Os Silence 4 apostaram naquilo que nâo existia no mercado 
- um grupo baseado nos quarto instrumentos mais simples 
da^op - voz, guitarra, baixq, bateria, teclas, ou seja na sim- 
plicidade dos meios para a complexidade da mensagem 
veiculada pelas letras de David Fonseca. 

' '"*ï%iTÿ‘1PSÏîîifl Rêâl!, Ô mais iocenlc CD da banda, é uma 
espécie de evoluçâo na continuidade. Porque, afinal de con- 
tas, como se resumisse todo o seu universo numa frase, 
David Fonseca considéra que "sô a dor é real". 

CIRV-FM orgulhosamente apresenta 

Pela primeira vez os irmaos 
Nelson e Sérgio "OS ANJ05", 

deslocam-se ao Canada para um ünico concerto 

Os ANJOS vâo 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 

Informaçôes e réservas: 

Scsb Rapoeo 
novo représentante de vendas 

da comunidade portuguesa. . 

Fernando DaCosta & Danny Viveiros 

905-454-7Sn 'l 

33 George St. N., Brampton, On 

David Costa & Associates 

4ia-B3B*e3S9^ 
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Ja imaginou ter à sua disposiçâo urn ünico site com 200 raotores de 
busca? Sem dùvida que pouparia algum trabalho na selecçâo de 
critérios para as pesquisas que todos os dias efectuamos no gigantesco 
universo electrônico. Pois bem, dirija-se a www.apontadores.com e 
deixe-se surpreender. Ali, divididos por paises e por temas tào variados 
como geografia, histôria, actes, ciências, Internet, sociedade, desporto 
ou outros, encontrarâ muitos motores. Corn os mais famosos, como o 
Yahoo! ou o AltaVista, e alguns completamente desconhecidos, o difi- 
cil é escolher. 

INFORMAÇÂO 
Este site vai deixâ-lo saber as previsôes meteorolôgicas em Portugal. 
Em http://tempo.iupi.pt poderâ consultar as condiçôes previstas pelos 
técnicos sobre-o estado do tempo para os prôximos très dias. Estas pre- 
visôes sâo para o Continente, Ilhas e abrangem também outros paises. 
O site contém ainda uns dossiers especiais sobre temas, como por 
exemplo, os relâmpagos. 

ENTRETENIMENTO 
Agora uma sugestâo para os amantes do motociclismo. No endereço 
electrônico www.fnm.pt. os cibernautas que sejam apreciadores destas 
"andanças" podem ficar ao corrente dos principais campeonatos, e 
respectivas classificaçôes nos rankings das diversas modalidades: 
motocrosse, enduro, velocidade, trial, supercrosse ou todo-o-terreno. 
Podem ainda consultar os motoclubes existentes no Pais e passar os 
olhos pela revista Moto Portugal. Neste endereço, os motards dedicam 
ainda um espaço as questôes relacionadas corn o ambiente. 

FINANçAS 
Poupança, seguro e crédito num sô clique. Em www.kompare.com 
pode ficar a saber tudo sobre impostos, poupanças, seguros, créditos e 
gestâo pessoal, em Portugal. Se desejar, e depuis de consultar esta 
informaçâo, pode pedir simulaçôes para o seu caso pessoal, por exem- 
plo, acerca de uma poupança, de fundos de finança, um cartâo de 
crédito que deseje adquirir ou dos impostos. Em 48 boras, o site com- 
promete-se a dar-lhe uma resposta. Um serviço feito para o manter 
informado e para dar resposta às suas necessidades. 

ENTRETENIMENTO 
Para quem gosta de animais virtüais! 
Alguma vez pensou que pode haver tanta gente corn vontade de ter 
animais de estimaçâo virtüais ou electrônicos que justifiquem a criaçâo 
de um site especifico para a adopçâo deste tipo de companhia? E ver- 
dade. Bastante popular no Extremo Oriente, nomeadamente no Japâo, 
pais em que proliferam os tamagochi, o www.neopets.com tem dezenas 
de animais virtüais à sua disposiçâo. O registo é condiçâo obrigatôria 
para desfrutar dos conteüdos do site, mas se gosta deste tipo de pas- 
satempos, em que até pode conversar corn que partilha o mesmo gosto, 
vale a pena. 

HDPPV 
£M0ÊUê}>S 

Fernanda e Cristina cnaram a 
Happy Travellers para vossa felicidade. 
As vossas férias em Portugal ou nos 

paises do Sol e das areias brancas, serâo mais 
férias, corn os cuidados e profissionalismo de 

Happy Travellers. Além dos programas e 
emissào dos bifhetes, podem ainda contar corn 

um serviço eficiente de documentaçôes 
e informaçôes. 

E, sempre, um sorriso... 

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

Microsoft vivou 
somana do horror 

Para os vàrios sites da 
Microsoft, a semana 

passada foi para esquecer. 
O congestionamento de 
tràfico foi o ùltimo dos 

problemas a surgir, tendo 
chegado, na sexta-feira, a 

paralisar por varias horas 
os endereços do gigante 

informâtico de Bill Gates. 

Nâo ficou ainda claro se o que esteve 
na base da falha foi um ataque de 
negaçâo de serviço - prâtica fre- 
quentemente utilizada por hackers, 
que ao injectarem informaçâo em 
grandes quantidades num determina- 
do site O tornam tâo lento que o aces- 
so ficam impossivel -, dado que a 
empresa, ao longo da semàna, foi jus- 
tificando a fragilidade dos sistemas 
corn vârios erros cometidos pela enti- 
dade que gere a atribuiçâo de 
dominios aos endereços escritos pelos 
cibernautas. Na quinta-feira,. terâ sido 
uma outra acçâo de piratas informâti- 
cos a cortar os acessos a paginas como 
O Hotmail ou a MSN. Mas este tipo 
de problema foi sendo registado 
espaçadamente desde terça-feira. 
Num comunicado, os serviços cen- 
trais da Microsoft pediram "desculpa 
por qualquer inconveniência causada 
aos utilizadores" e garantiram que 
"estâo a ser adoptadas medidas técni- 
cas para garantir a total privacidade e 

segurança dos sens clientes e ciber- 
nautas". De acordo corn a CNN, ^a. 
empresa jâ notificou o FBI, que na 
sexta-feira anunciou o inicio de uma 
investigaçâo, no sentido de descorti- 
nar se os problemas tiveram origem 
numa falha técnica ou numa acçâo 
concertada de piratas informâticos. A 
verdade é que ao longo dos ültimos 
sete dias houve momentos em que 
aceder à conta de e-mail no Hotmail 
ou à pagina oficial da Microsoft era 
exaspérante. 
Os ataques de negaçâo de serviço sâo 
cada vez mais frequentes e atingem 
empresas conhecidas, cujos sistemas 
de segurança deveriam estar prepara- 
dos para imediatamente colmatar as 
falhas. No ano passado, um adoles- 
cente canadiano, auto-intitulado 
"MafiaBoy", inundou de informaçâo 
os sites da eBay, Amazon, Yahoo! e 
CNN, até que estes ficaram completa- 
mente inacessiveis durante varias 
horas. 

Radar capaz de multar 
20.000 viaturas por dia 
Uma empresa de Grenoble, 
Soprecom, desenvolveu um radar que 
afirma ser capaz de multar diaria- 
mente 20.000 viaturas em excesso de 
velocidade, dispensando a presença 
de policias. 
Criada em 1996, esta sociedade teve a 
ideia de ligar um laser corn um 
alcance de dois quilômetros a uma 
mâquina fotogrâfica digital e de colo- 
car O sistema em rede corn um com- 
putador, que, a partir da esquadra, 
regista as infracçôes em tempo real. O 
computador relaciona a matricula do 
veiculo corn a morada do proprietârio 
e imprime a carta que lhe chegarâ 

corn a multa ou uma convocatôria 
para comparecer em tribunal. 
O problema da Soprecom, que empre- 
ga 7 pessoas, e do seu sistema Line 
300 (Laser de imagem digital elec- 
trônica) é a obtençâo de homologaçâo 
em França. De facto, esta tecnologia 
surge numa altura em que o 
Ministério da Indùsfria esta a refor- 
mular a legislaçâo sobre radares de 
controlo do trânsito. 
A Soprecom, que jâ vendeu très dos 
seus radares a Taiwan e a Israel, esta 
a negociar actualmente corn as autori- 
dades das cidades espanholas de 
Madrid e Barcelona. 

VD supera a cassate 
Os conteüdos disponiveis em DVD 
(Digital Video Disk) cresceram 360 
por cento em 2000 no Japâo, 
superando pela primeira vez os regis- 
tados em cassete de 
video, informou a 
Associaçâo de 
Gravaçâo Industrial 
nipônica (AGI). 
A produçâo de con- 
teûdos para DVD 
permitiu o fabrico de 
22,99 milhôes de 

unidades, enquanto para o suporte 
cassete de video se situou nos 20,93 
milhôes, uma quebra da ordem dos 
12 por cento no periodo em anâlise. 

Segundo a AGI, a prolif- 
eraçâo de conteüdos em 
suporte DVD deveu- 
se à grande quantidade 
de consolas de video que 
surgiram para este 
formato e que conquis- 
taram grande populari- 
dade no Japâo. 

0014 
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TVT Records 
abandona queixa 
contra Napster 
A éditera independente TVT Records 

desistiu no final da semana passada da 

queixa que interpusera contra o Napster 

por alegadas violaçôes dos direitos de autor 

e de distribuiçâo de mûsica. 

De acordo com a News Factory.com, a TVT, que 
distribui as obras de bandas como os Nine-Inch 
Nails e bandas sonoras de filmes de realizadores 
como Guy Ritchie, divulgou que a desistência do 
processo se deve ao novo serviço que o Napster 
esta a desenvolver em parceria corn a 
Bertelsmann. A TVT acrescenta ainda que se 
disponibiliza para ajudar na promoçâo do mesmo. 
Para Steve 
Gottlieb, "o 

para as edi- 
toras atingirem 
amantes de 
mûsica de uma 
forma sem qualquer precedente e através de meios 
nunca até aqui equacionados. Chegou a hora de a 
indùstria fonogrâfica se juntar a um serviço que 
agrada ao püblico". Esta é, portante, a segunda 
editora a desistir da queixa conjunta apresentada 
por gigantes da indùstria fonogrâfica contra o 
Napster, um site que disponibiliza de forma gra- 
tuita milhôes de ficheiros de mûsica. Na acçâo 
judicial continuam a EMI, a Warner, a Sony e 
muitas outras editoras. 

Napster cria 
oportunidades 

Primeira tentativa para 
pousar num asterôide 

Uma nave espacial vai pousar a 12 de Fevereiro, 
pela primeira vez na histôria, num asterôide, o 
Eros, uma rocha que em 2012 deverâ passar a 
menos de um milhâo de quilômetros da Terra. 
Este acontecimento, que tem como objectivo 
estudar a origem dos asterôides, poderâ dar pis- 
tas sobre como interceptar um asterôide em 
caso de um eventual perigo de colisâo corn a 
Terra. 
A nave chama-se "NEAR Shoemaker" e, nos ùlti- 
mos anos, desenvolveu um processo de aproxi- 
maçâo ao asterôide Eros, um dos denominados 
"asterôides prôximos da Terra" (NEAR, em 
inglês). O Eros deverâ passar muito prôximo da 
Terra em 2012, mas nâo o suficiente para ser 
considerado uma ameaça. 
No entanto, a sua dimensâo (seis quilômetros de 
comprimento por très de largura) é superior à 
que séria necessâria para provocar uma 
catâstrofe, em caso de colisâo corn a Terra. 
Alguns geôlogos e astrônomos defendem que foi 
a explosâo de um asterôide na peninsula de 
Yucatan, na América Central, que provocou a 
catâstrofe que acabou corn os dinossauros. O 
encontro da nave NEAR com o asterôide Eros 
vai proporcionar, segundo esperam os cientistas 
da NASA, dados sobre a superficie dos aste- 
rôides, que se pensa serem restes da formaçâo 
do sistema solar. 
Em Outubro de 2000, a nave aproximou-se até 
5.000 metros do asterôide num voo de reconhe- 
cimento. Os asterôides, também chamados 
planetôides ou plane- 

tas menores porque nunca alcançaram o tama- 
nho de um planeta, podem chegar a ter quase 
1.000 quilômetros e terào surgido hâ 5.000 mi- 
lhôes de anos, data da formaçâo do sistema 
solar.Centenas de asterôides jâ foram identifica- 
dos e crê-se que cerca de mil tenham uma 
dimensâo suficiente para provocar 
um catâstrofe na Terra se as suas 
trajectôrias coincidirem. Existem 
milhôes de asterôides menores, 
que chocam frequentemente 
corn a Terra, mas penetram 
apenas na camada de pro- 
tecçâo da atmosfera, desinte- 
grando-se depois ou dividin- 
do-se em pequenos pedaços. 
A NASA espera que neste 
encontro seja possivel obter 
imagens de grande resoluçâo 
da superficie do Eros, que 
seriam as primeiras de um 
asterôide. 
A nave deverâ travar à medi- 
da que se aproxime da crosta 
minerai que cobre o Eros, 
mas nâo deverâ continuar 
operacional apôs o impacto, 
jâ que foi desenhada para 
interceptar a trajectôria 
e nâo para posar num 
asterôide. 

CHbl'BOLf.1 

OLDSMOBIlf 

CHEV~OLDS 
minnito que 1 i 
West York Chev-Olds ^ ! 
serve os portugueses comi K i 
lima grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas d 
carga ou passageiros nas melhores 
coudlçdes de fînanciamento. 
Faraquaisquer reparaçôes 
mecânicas» basta contactar 
Manuel Fonseca: 656-1200. 
£ntr^ de peças e acessôrios 
mx toda a cidade de Toronto. 

Contacte 
Victor Mciciel ou 
Marcus Vinicius, 
os seus représen- 
tantes portugue- 

ses 
em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

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

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

A Lua a transitar pela Primeira Casa assinala o momento 
em que a sua personalidade se encontra. Possuira boa 
vontade para com os outros nesta altura, embora deva ter 
cuidado para nao “se curvar demasiado” so para ajudar ou 
agradar a alguém. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Subitamente, poderâ sentir necessidade de estar silencioso, 
de nâo mostrar o jogo, de esconder, de manter secreto um 
afecto, uma sensaçâo, um sentimento, um desejo. 

OtMCOS - 21/05 A 20/06 
Prepare-se para ideias e inspiraçôes sùbitas. Sera, pois, um 
bom momento para pensar num novo projecto profissional. 
Nâo o faça sozinho. Contrarie algum individualismo e pro- 
cure alguém para o fazer consigo. 

CARANOUE JO - 21/06 A 21/07 

Tern familia no estrangeiro? Tente saber noticias, sobretu- 
do acerca de um elemento feminino da familia. Nesta 
altura nao perca tempo com as coisas pequenas da vida. 
Dê mais importância àquilo que é realmente importante. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

Aproveite para alterar agora as suas obrigaçôes ou interesses, 
e dedicar-se a um estado mais aprofundado de qualquer tema 
que goste, ou exercitar-se mentalmente na previsâo de novas 
perspectivas para o futuro. Estabeleça contactos, mesmo 
apenas escritos, corn amizades que tem no estrangeiro. 

ViRGEM -23/08 
TT" 

A. 
Este dia poderâ ser marcado por experiências emocionais 
mais intensas do que o habituai, reflectindo-se nas pessoas e 
nas situaçôes à sua volta. Poderâo surgir alguns conflitos 
relacionados corn o seü sentimento de posse. O seu sentido 
critico e a sua capacidade de estratégia estarâo sublinhadas. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

As actividades comunais que se realizam nesta altura 
decorrerâo bem e terâo muito sucesso. A necessidade de 
segurança emocional esta acentuada neste momento, mas 
nâo deve pressionar o seu companheiro a fazer as coisas sô 
para lhe agradar e a satisfazer a si. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

O ponto mais positive, aquele a que deve dar maior atençâo 
neste momento, sera o seu bem-estar fisico, a sua saüde, a sua 
agihdade, para a aeçâo e para o trabalho. 
Aproveite para descansar mais esta semana. 

8AGITARIO - 22/11A 21/12 

Esta é uma altura favorâvel para negociar corn os seus 
superiores e corn autoridades civis. E capaz de exercer 
grande persuasâo e tem um sentido agradâvel daquilo que 
deve ser o bem-estar. Poderâ adivinhar um acontecimento 
futuro. 

^,^^CAPRICÔRNiO -22/12 A 20/01 ^ M V J w 

o instinto familiar estâ agora realçado e é possivel que se 
esforce por apaziguar qualquer discôrdia que exista na familia. 
Hâ também um forte desejo de tornar o seu ambiente o mais 
agradâvel possivel. 

AQUARIO - 21/01 A19/02 

Um ponto muito positivo neste momento sera, sem düvida, 
a sua relaçâo corn o quotidiano. A reorganizaçào dos seus 
afazeres, a criaçâo de uma rotina diâria mais eficiente, 
poderâ ser um aspecto muito beneficiado nesta altura. 

PEIXES * 20/02^0/03 A 
A boa relaçâo da Lua corn Jupiter ira incrementar todas as 
relaçôes corn a casa e a familia. Irâ sentir melhor o que 
pode dar e o que pode receber dos outros. Serâ, também, 
mais fâcil pedir. As trocas emocionais estarâo mais fâceis, 
mais espontâneas.  

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

1- Crescimento; encrespar. 2- 
Chaga; época de vida. 3- Pro- 
nome pessoal; âpre; rezem. 
Partida; simb. quimico do acti- 
nio; crustâceo isopode. 5- 
Fulminar; vazio. 6- Ruim; bro- 
tar. 7- Derribas; simb. qui'm. do 
Cassiopeio. 8- Cabelos bran- 
cos; semelhante. 9- Vaso para 
beber (pl.); catedral; pau-ferro. 
10- Lavrem; proveitoso; simb. 
quim. do Amen'cio. 11- Triturar; 
assoreara. 12- Fàbrica de louça 
de barro; regar. 

Verticals: 
1- Silêncio; desejado. 2- Evitava corn destreza; canto em coro. 3- 600 em 
numeraçâo romana; Partido Politico Português; ermida. 4- Monarca; prep. adi- 
cionar. 5- Tornar raro; sorri. 6- Enigmas. 7- Sequaz do racismo. 8- Sorri; mere- 
triz. 9 - Velho; nota musical; ôcio. 10- Sem cabelo; percebi; simb. qui'm. da 
Prata. 11- Indivi'duo que vende objectes usados; espiolhara. 12- Nado (fig.); 
endireitar. 

Soluçào na horizontal: 

•je6nB iBueio- Zl ‘Bjeaje iJBiBy -1.1. LUB Imn loiejv -01 ni! 
les Isodoo -6 JBiiaijS ISBQ -9 'do ISBOOJ ;o '.Q -/ 'B !B IJBUJBUJ ;BI/\| -9 000 ‘.JBJ 
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Agora as 6“feiras o rittno é jovetn.,,-^ 
''' 

das 21:00 os 24:00 horas. 

DANCE 
ROCK 

TECNO 

1 LOUCURA TOTAL 
Com opresentaçao de Jamie Iria 

MLSICA CINEMA ^ ( JOGOS ) ( ENTREVISTAS } ( BiooRArus^ 

O REÔRESSO DA PAIXÀO PELOS HEROIS DO AAAR 

AAELHOR DE RUI VELOSO-CD 
IRUI VELOSO 

GREATEST HITS 

Play 

MOBY 

NOW 3 

AI^TISTA^ 

dai começam a receber mansagens de 
amcdca de morte, escritas em postais do 
Dia do Namorados. 
Um detective que esta a tratar do caso da 
morte do amigo começa a pensar que esses 
postais estSo ligados com essa morte e diz 
que possivelmente o assassmo e alguem que 
elas gozavam durante o tempo do liceu. 
Este facto faz com que elas comecem a 
duvidar de qualquer homem que conhecem 
pois todos sao suspeitos. 
Uma boa forma de entrar no espirito do amor! 

A comemorar o vigesimo aniversdrio do 
inicio de carreira dos Herdis do Mar, a 
Polygram (actual Universal Music) ird 
lançar a 5 de Fevereiro o dIbum "Paixao - 
O Melhor dos Herdis do Mar", que ape- 
nas se référé d época em que os Herdis 
do Mar estiveram ligados à Polygram, ou 
seja, de 1981 a 1985. A banda era cons- 
tituida pelo vocalista Rui Pregal da Cunha, 
pelo baixista Pedro Ayres Magalhaes (ex- 
membro dos Faiscas e dos Corpo 
Diplomdtico), pelo guitarrista Paulo Pedro 
Gonçalves (que também tocava nos 
Faiscas e nos Corpo Dmiomdtico), pelo 
teclista Carlos Maria Trindade (ex-Corpo 
Diplomdtico), e pelo baterista Antonio José 
de Almeida (ex-Tantra). Os Herdis do Mar 
eram usualmente comparados corn bandas 
britânicas ligadas ao movimento do neo- 
romantismo (que assolou a müsica pop no ini- 
cio da décoda de oitenta), como os Spandau 
Ballet e, sobretudo, os Duran Duran. A 
opresentaçao visual e as letras patridticas 
dos Herdis do Mar valeram-lhes conotaçoes 
corn a extrema-direita, sobretudo aquando 
da ediçSo do dlbum de estreia "Herdis do 
Mar". Contudo, essa polémica foi desapare- 
cendo à medida que o sucesso dos Herdis do 
Mar se ia consolidando, tendo o single 
"Amor" sido um passo crucial para essa bali- 
za. A banda garante a apariçâo em diverses 
programas televisivos, incluindo no célébré 
'O Passeio dos Alegres" apresentado por 
Julio Isidro, colhe elogios em varias publi- 
caçoes f rancesas, e chega a ser considerada 
pela revista britônica Face como a melhor 
banda de rock da Europa. Apds a ediçao dos 
dlbuns "Herdis do Mar", "A Mae", do EP "O 
Rapto", e do single "Alegria/A SIdria do 
Mundo", a banda cessa a sua relaçao corn a 

Madredeus o teclista Rodrigo Leao. 
Paulo Pedro Conçoives e Rui Pregal da 
Cunha tentaram, sem sucesso, a 
internacionalizaçao corn os LX-90 e, 
mais tarde, os Kick Out The Jams. 
Entretanto, Paulo Pedro Conçoives 
passou-se a dedicar ao projecto 
Ovelha Negra. E Antdnio José de 
Almeida abandonou a carreira de 
müsico. 

Alinhamento de "Paixâo - 
O Melhor dos Herdis do Mar": 

Polygram. Seguiram-se, apds o corte corn a 
Polygram, outros êxitos como os singles 
"Fado" (retirado do dlbum "Macau", de 
1986), "O Inventor" e "Eu Quero". Apds as 
sdidas de, primeiro, Antdnio José de 
Almeida (o baterista) e, depois, Carlos Maria 
Trindade, a banda separou-se oficialmente 
em 1990. "Herdis do Mar", de 1988, foi o 
seu ultimo dlbum. Pedro Ayres Magalhaes 
passou a dedicar mais tempo aos Madredeus, 
além de ter desenvolvido o projecto 
Resistência (nao esouecendo uma curta pas- 
sagem pelos Delfins). Carlos Maria Trindade 
manteve a sua carreira a solo, jd iniciada nos 
tempos dos Herdis do Mar, e substituiu nos 

1 - "Supersticioso" 
2 - "Paixao" 
3 - "Clôria do Mundo" 
4 - "Cachopa" 
5 - "Pdssaro Vermelho" 
6 - "S6 Costo de Ti" 
7 - "Tarde Demais" 
8 - "Alegria" 
9 - "Brava Dança dos Herdis" 
10 - "Amor (parte I)" 
11 - "Amantes Furiosos" 
12 - "Nunca Mais" 
13 - "Portugal" 
14 - "Olhar no Oriente" 
15 - "Saudade" 

/VALENTINE 
Saida para os cinemas a 2 de Fevereiro 
Um filme que se desenrola corn o ambi- 
ente do dia dos namorados, mas que tem 
como base principal, o terror. 
Baseado no livro "Valentine: A Novel by 
Tom Savage", a histdria do filme 
Valentine basea-se num grupo de jovens 
"melhores amigas", Kate, Paige, Dorothy, 
Lily e Shelly, que cresceram juntas e 
passaram a vida a fazer pouco de outras 
estudantes "nerds". 
10 anos mais tarde, encontram-se de 
novo no funeral dum amigo, onde a partir 

100% MUSICA 

Top 5 dc Portugal 
 Top de vendes - Volentim de corvalho 
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Limpeza 
Precisa-se de pessoa, que 

fale Inglês, para a limpeza, 
cinco horas por quinzena, 
na area da Bloor/Islington, | 

perto do Metro. 

Tel.; 416-S33-4873 
Barbeiro e Cabeleireira com experiência 
em corte de cabelo masculino, para 
trabalhar aos Sabados e Domingos, 
Tel.:416-534-0176. 

Casai para fazer limpeza na area de 
Etobicoke, Tel.:905-607-8200. 

Empregada de balcào para trabalhar em 
café/bar. 
Tel.: 416516-3770 

Pessoal para fazer limpeza na area de 
Mississauga, contactar Bill 
Tel.: 1-800-786-7559. 

Pedreiros para Companhia de 
Construçâo, contactar Silva. 
Tel.:416-762-5947. 

Cozinheira e ajudante para a area de 
Mississauga.Telefonar depois das 6 pm 
para 905-270-5060 

Carpinteiros de acabamento com 
experiência. Tel.: 905-334-2010 

Construcçâo, nâo précisa experiência, 
contactar Henry. Tel.:416-651-7235. 

Limpeza, contactar Jim ou Toula. 
Tel.:416-656-2378. 

Pessoal para trabalhar corn Drywall, 
Tel.:416-727-3234. 

Estudantes, maiores de 16 anos para 
trabalhar no Jardim Zoologico, 
Tel.: 416-392-5921 ou mandar o résumé 
via Fax: 416-392-5934. 

Desenhador corn 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. 

Pessoal para instalaçâo de portas e 
janelas de aluminio, 
Tel.:416-651-1432. 

Com O humor é que 
agente se entende! 
Um caracol ia a atravessar a estrada e foi 
atropelado por uma tartaruga. 
Quando acordou nas urgências do hospital 
perguntaram-lhe o que é que lhe tinha 
acontecido: 
- Como é'que quer que eu saiba?!?!? 
Foi tudo tâo depressa!!!!! 

Um elefante pisa uma pulga. A pulga sai 
debaixo da pata do elefante, olha para ele 
refilando, e diz-lhe: 
- Vê lâ se gostavas que eu te fizesse o 
mesmo? 

O professor de Matemâtica levanta uma 
folha de papel numa das mâos e pergunta 
para o Joâozinho: 
- Se eu dividir essa folha de papel em qua- 
tre pedaços, Joâozinho, corn o que eu fico? 
- Quatre quartos, professor! 
- E se eu dividir em oito pedaços? 
- Oito oitavos, professor! 
- E se eu dividir em cem pedaços? 
- Papel picado, professor! 

Pessoal para assentar tijolos. 
Contactar Ventura. Tel.: 416-456-3591. 

^ ;ÿ. ÿr , %. 0 0 0 0 't' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l Para nos enviar a sua assinatura, 

« oportunidade de emprego ou qualquer 

I outra informaçâo: 

pœ (416) 538-0084 
1T[l[Ls (416) 538-0940 
H^DOOSiSOg mfo@omilenio.com 

1087 Dundas St. W. 
Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

I Assine e divulgue 
I 

I 
I 
I 
I 
k 

o MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST inciuido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Bacalhau no fomo 
CRtDlEriTES: 
Para 6 pessoas 
4 postas de bacalhau ; 
2 coUieres de sopa de fariuha ; 
3 cebolas grandes ; 
2 dl de azeite ; 
6 ovos; 
1 dl de leite ; 
sal e pimenta 

(OnEECCÂO: 
Pôe-se O bacalhau de molho. Em seguida rejira- 
se-lhe a pele e as espinhas e corta-se aos quadra- 
dos. Leva-se a cozer, escorre-se muito bem, pas- 
sam-se os bocados de bacalhau por farinha e 
colocam-se num tabuleiro de barro que possa ir 
à mesa e ao forno. Pica-se a cebola muito fina- 
mente e leva-se a lume muito brando corn o 
azeite sô para amaciar a cebola. 
Retira-se o refogado do calor, deixa-se arrefecer 
um poucp e juntam-se-lhe os ovos previamente 
batidos corn o leite. Tempera-se corn sal e 
pimenta e deita-se sobre o bacalhau. Leva-se 
imediatamente a forno forte e serve-se. 
Se se verificar que a quantidade de ovos nâo é 
suficiente para cobrir completamente o baca- 
lhau, devem juntar-se mais alguns. 

SOBRtNtSfl: 

Bolo de raiiiilia 
ItICPtDirtITCS: 

Para a massa: 
500 g de farinha ;400 g de açûcar ; 
2 ovos ; 7 colher de châ de bicarbonato de 
sôdio ; 250 g de manteiga ; 50 g de banha ; 
2 colheres de châ de canela ; 
meia noz-moscada ; 2 dl de melaço ; 
1 calice de vinho da Madeira ; 
1 chàvena de leite ; 
150 g de frutas cristalizadas 

(OhEECCflO: 
Picam-se as frutas cristalizadas. Peneira-se conjun- 
tamente o açûcar, a farinha, o bicarbonato de 
sôdio, a canela e a noz-moscada ralada. Juntam-se 
corn as frutas e liga-se tudo corn o melaço, os ovos, 
O leite, O vinho da Madeira e as gorduras (nâo der- 
retidas). Amassa-se muito bem e deita-se o prepara- 
do numa forma untada e corn o fundo forrado corn 
papel vegetal. A forma deve ser redonda e ter a 
capacidade de 2 litros (24 cm de diâmetro por 6 de 
altura). Leva-se a cozer em forno quente sem 
exagero (cerca de 200°) durante 1.15 h. aproximada- 
mente. A meio da cozedura cobre-se o bolo corn 
um papel vegetal e reduz-se um pouco o calor 
(180°). 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

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

CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

Panasonic RX-FS43Q 
Citizen JTR1819 

Portable RadioAM/FM 
Cassette/Recorder Player 

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

EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - î 
Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Du 
St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 D 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BBAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMItTONl 
Alves Meats - 157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacior 
Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 
EM CAMBBiDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Festival Portugues - Canal 2 
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Rio de Janeiro, praia de Copacabana. Esta é a 
cidade que a ganhadora da passagem aérea para o 
Brasil pretende conhecer. Teresa da Costa foi a 
grande vencedora do concurso promovido por 
Ritmo Brasileiro em comemoraçâo ao primeiro 
Aniversario do programa. O sorteio for realizado 
no ultimo dia 27 de Janeiro na Hispana Travel e o 
numéro 0033 foi sorteado pelas màos do Cônsul- 
Adjunto do Consulado do Brasil em Toronto, 
Manuel Innocêncio. 
Teresa da Costa é portuguesa e roora em Markham. 
Ela ficou sabendo da fantâstica noticia ao vivo, 
ouvindo o programa no domingo passado. "Fiquei 
muito emocionada quando ouvi o meu numéro e 

corri para chamar o meu marido. 
Sempre tive vontade de conhecer o Brasil, princi- 
palmente, o Rio de Janeiro e agora que tive esta 

sorte grande nâo vou perder esta exce- 
lente oportunidade", afirmou euforica. 
Ouvinte assidua de Ritmo Brasileiro e 
também de toda a programaçâo da 
CIRV fm, Teresa esta contando os dias 
para fazer as malas com a familia para 
conhecer a "cidade maravilhosa". 
Muito sorridente, ela agradeceu imen- 
samente o prêmio e gravou uma entre- 
vista para o programa. Confira esta 
entrevista com a grande vencedora da 
passagem aérea para o Brasil, cortesia 
da Hispana Travel e Continental 
Airlines, em Ritmo Brasileiro neste 
domingo, 4 de fevereiro, entre as 9:00 e 
10:00h da manhâ nos 88.9! Parabéns 
Teresa e boa viagem! 

Francisco Cugliari, 
Manuel Innocêncio 
com o cupào 
isorteado. /.L 

vai para o 
Por 0! 

Denise G0maràes 

Oinrinte He Ritmo Brasileiro Este 
fim-de-semana 
Sabado 
O Portuguese Cultural Centre de 

Mississauga realiza um jantar de 

angariaçâo de fundos, no Mississauga 

Convention Centre, onde participarao 

représentantes da politica canadiana 

ao nivel federal, provincial e municT 

pal. Marcaçôes: 416 616-7637 

Balle do Dia das Amigas com £^, no 

Sport Club Ngrense de Toronto 

Balle com o conjunto musical 

Sequência no Graciosa Community 

Centre of Toronto 

Tomada de posse da nova dirécçâo da 

Casa do Alentejo com espectaculo 

pelos grupos daquele centro comu- 

nitario 

Segundo Jantar do Divino Espirito 

Santo com balle na Casa dos Açores 

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

Hernies e balle corn o cenjunto Mexe-Mexe. 

eseâ 
ela, 

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

de Cabrai Catering. 

realiza a noite de Sâo 
Valentim corn um 

requintado e 
delicioso jantar, 

no salâo de festas da 
de Cristo-Rei, 

no 3495 
Confederation 

Pkwy, 
em Mississauga. 

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

Por isso, hoje vamos falar de empréstünos 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 nào assustar a vizinhança pois, como costumamos dizer, 
galos hâ muitos, mas cà na capoeira de Toronto ninguém bate o galo do 
Banco Comunitârio do Portuguese Credit Union! 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitârio Luso-Canadiano 
1199 Duodas Street West ~ Toronto - Tel, (416) 533-9245 

20010079 
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Entre 18 meses e dois anos 
para o primeiro clone hnmano 
O anüncio foi feito na quarta-feira por um consôrcio privado, formado por médicos 
de numerosos parses. Esta relançada a polémica, embora estes investigadores 
assegurem que as clonagens terâo "fins estiitamente terapêuticos". 

"O trabalho consiste em ajudar os 
casais que nâo têm outra alternativa 
para se reproduzirem e que querem 
conceber o seu prôprio filho biolôgico 
sem terem de recorrer aos ôvulos ou 
ao esperma de qualquer outro.". 
Palavras de um dos dois cientistas que 
deram rosto a este grupo, Panos 
Zavos, andrologista e professor de fisi- 
ca reprodutiva na Universidade de 
Kentucky. 
O consôrcio, de que se desconhecem 
os restantes elementos, é dirigido por 
um médico italiano, Severino 
Antinori, conhecido no mundo por 
ajudar mulheres menopâusicas a 
terem filhos. Segundo Antinori, a téc- 
nica de clonagem a utilizar sera idên- 
tica à aplicada actualmente para os 
animais. Consiste em injectar no 
ôvulo da mulher o material genético 
retirado de um dos dois elementos do 
casai. 
De acordo corn Antinori, a técnica 
ainda nâo esta totalmente desenvolvi- 
da. "É necessârio que se continue a 
trabalhar sobre ela, mas penso que 

sera possivel corn mais estudos, asso- 
ciados às técnicas da fertilizaçâo. in 
vitro". 
Cipriota naturalizado americano, 
Panos Zavos é um especialista em 
esterilidade masculina. Corn a sua 
mulher, ginecologista, dirige o Centro 
de Medicina Reprodutiva de 
Kentucky, de tratamento da esterili- 
dade. 
Zavos diz-se "plenamente consciente" 
das consequências do empreendimen- 
to. "Mas o mundo deve tomar con- 
siência de que a tecnologia esta prati- 
camente concluida. Quem vos diz que 
nâo existe jâ um clone humano?" "O 
método sera posto à disposiçâo do 
mundo. O nosso grupo de cientistas 
definiu principios orientadores e de 
defesa para que ele permaneça sob 
controlo e nâo seja aplicado sem 
restriçôes", assegurou o médico. Para 
Zavos, "este é o prirheiro esforço 
sério" no sentido da clonagem 
humana. "Conheço varies grupos que 
estâo a trabalhar neste sentido, mas 
falta-lhes o apoio." 

Depois do nascimento da Dolly, na 
Escôcia, em 1996, muitas outras clo- 
nagens se fizeram em animais. Todas 
as referêneias â utilizaçâo destâ técni- 
ca em humanos têm causado grande 
polémica, tanto na comunidade cien- 
tifica como na "sociedade civil". 
Mas, pelo menos este grupo de cien- 
tistas estâ disposto a enfrentar todos 
os obstâculos. Segundo Zavos, a 
équipa dispôe jâ de dez casais volun- 
taries, ansiosos por terem um filho. 
O custo de um tal procedimento 
poderâ atingir os 50 mil (cerca de 11 
mil contes) a 60 mil dôlares. "Mas 
esperamos fazer baixar os preços aos 
niveis dos custos da fertilizaçâo in 
vitro, entre dez e 20 mil dôlares", sub- 
linhou Zavos. 
O grupo prepara-se agora para 
realizar em Março uma conferêneia 
em Roma, tende convidado um 
cardeal do Vaticano. 
A lei americana nâo proibe a clo- 
nagem, exigindo apenas uma autor- 
izaçâo da Food and Drug 
Administration. Curiosamente, o con- 

sôrcio de médicos espera fazer nascer 
o primeiro clone "num pais mediter- 
rânico". 
Os cientistas reconhecem que a téeni-*^ 
ca é "conceptualmente simples", mas 
envolve bastantes riscos. Sâo os 
primeiros a afirmar que, por cada 
vitela ou ovelha clonada corn êxito, hâ 
dezenas de experiências falhadas, 
corn fetos que nâo se desenvolvem, 
outres que morrem no ùtero e muitas 
mortes, registadas pouco tempo 
depois da nascença. Zavos admite 
mesmo que muitas das experiências 
de clonagem produzem embriôes 
defeituosos. Corn tantes obstâculos, 
por que razâo pretendem estes espe- 
cialistas avançar corn o processo de 
clonagem humana? 
Legenda: Imagem de um embriâo 
humano clonado, de quatre células, 
numa experiência realizada na 
Coreia em 1998 

Mais 10 mortos em 
massacre na Celômbia 
Pelo menos dez pessoas morreram 
num novo ataque de pistoleiros, no 
nordeste da Colombia, elevando o 
numéro de vitimas dos massacres 
para 170 nas ultimas semanas. O go- 
verno anunciou na semana passada a 
criaçâo de uma brigada môvel de 1,5 
mil homens para reprimir estes 
crimes em meio a acusaçôes de ausên- 
cia de reaeçâo de militares ao proble- 
ma. As Forças Armadas iniciaram 
uma investigaçâo para determinar se 
houve negligêneia em relaçâo à pre- 

vençâo de outro massacre, em que 26 
pessoas morreram, em 17 de Janeiro. 
A Marinha, responsâvel pela segu- 
rança da ârea onde um esquadrâo 
paramilitar assassinou camponeses 
do povoado de Chengue, 600 
quilômetros a nordeste de Bogota, é 
acusada de nâo ter feito nada para 
impedir o ataque, apesar de o governo 
ter sido advertido sobre essa possibi- 
lidade. Pelo menos 50 paramilitares 
participaram no ataque, queimando 
casas e massacrando os camponeses. 

►Unhas de crédite 
►Emprésdmos pesseais 

► 1* 2* e 3* Hipetecas 
►Pagamento de dividas' 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

4^6-SS1-H67 

de autcméaelï tto 

CLontlnente, x^çozes 

e ^jHadeiza a fizeçûs 

sent concotzerteia 

^ob a ^zâitcia 

de ^tibétio TStancû 
tant ^aza si todos 

os sazoiços da uma boa 

a^ncia da oiagens. 

Os 

paza û Oentinanta, ^Jbiadeiza 

a ^^rAçûZas jâ astâo no mazeado. 

fDaza ^azantiz o sau ùu^az nas 

datas pzatj^azidas, contacta zasazoa jâ na 

K:^llilta ^jHxiz ^^^^izaoaH 

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

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 

20010077 
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Jorge Costa ganha Bola de Dure 
Santa Maria da Feira, 30 Jan (Lusa) - 
No "ano do leâo", foi o "dragào" quem 
arrebatou os principais prémios na 
Gala Internacional A Bola/RTP, em 
Santa Maria da Feira, com Jorge 
Costa, Mario Jardel e Cândido Costa 
a arrecadarem os galardôes de ouro, 
prata e bronze. Depois de ser premia- 
do corn a Bola de Ouro da revista 
francesa France Football, Luis Figo 
recebeu segunda-feira à noite das 
mâos de Eusébio e do seu colega no 
Real Madrid Raùl o prémio de Figura 
Nacional do Ano, sendo ainda 
brindado corn a maior ovaçâo da 
noite. O defesa central do FC Porto 
bateu a forte concorrência do seu 
colega jugoslavo Ljubinko Drulovic e 
do "matador" argentino Beto Acosta, 
do Sporting , na luta pela "Bola de 
Ouro", que distingue o melhor 
jogador da época. A Bola de Prata 
tinha jâ destinatârio conhecido, o 
melhor goleador da Liga portuguesa 
1999/2000, Mario Jardel, com 38 
golos, jogador que arrebatou aquele 
troféu nas quatro épocas em que rep- 

resentou em Portugal o FC Porto, 
antes de se transferir para o 
Galatasaray, da Turquia. O prémio de 
Jardel foi recebido por Drulovic, na 
impossibilidade de o jogador do 
Galatasaray se deslocar a Portugal. O 
jovem Cândido Costa, 19 anos, que 
este ano se integrou no plantel sénior 
do FC Porto, depois de ter sido 
campeâo europeu de Sub- 18 na 
Suéda, foi eleito a revelaçâo do ano, 
numa categoria em que concorreu 
corn os benfiquistas Fernando Meira 
e Miguel. A selecçâo nacional AA de 
futebol, semi-finalista do ultimo 
Campeonato da Europa de futebol,. 
na Bélgica e na Holanda, recebeu o 
prémio Vitor Santos, um troféu 
entregue pelo argentino Jorge 
Valdano, éx-futebolista, ex-treinador e 
actual director do Real Madrid. Na 
impossibilidade de estar presente, o 
Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, enviou um fax enaltecendo 
as qualidades da equipa e a forma 
como "levou o nome de Portugal ao 
Mundo". O Prémio RTP foi para 

Fernanda Ribeiro, medalha de 
bronze olimpica nos 10.000 metros 
em Sidney2000, tendo o galardào 
sido recebido pelo treinador da atleta 
do FC Porto, Joao Campos. O Prémio 
"Melhor em Campo" foi entregue ao 
espanhol Seba, do Belenenses, tendo 
sido lembrado o exemplo dado pelo 
jogador, que recentemente regressou 
à competiçâo desportiva, apôs ter sido 
submetido a uma delicada operaçào 
cirürgica a um problema cardiaco. O 
sportinguista Rui Jorge, presente em 
34 jogos consécutives pelos campeoes 
nacionais da temporada transacta, foi 
brindado com o "Prémio 
Regularidade". Tal como os restantes 
jogadores do Sporting, Rui Jorge nao 
esteve presente por se encontrar em 
estagio tendo em vista o encontre de 
quarta-feira com o FC Porto, da 
segunda "mao" da Supertaça Cândido 
de Oliveira. O prémio Timex foi para 
o arbitre Jorge Coroado, enquanto o 
Troféu Disciplina foi entregue ao 
Vitôria de Guimarâes, pelo "fair- play" 
e comportamento cordato como os 

Barcelona - Detido evadido 
que tentou raptar De la Pena Sporting e Benfica pretendem 

iuntar-se ao FC Porto no G-14 Castelldefels, Barcelona - A policia de 
Castelldefels deteve na madrugada 
terça-feira, apôs um tiroteio, um eva- 
dido da prisâo Modelo de Barcelona 
que na segunda-feira tentou raptar o 
futebolista do Barcelona Ivan De La 
Pena, segundo informaram fontes 
policiais. As mesmas fontes assi- 
nalaram ainda que os agentes polici- 
ais detiveram o individuo, de 35 anos, 
relativamente ao quai tinha sido pas- 
sado um mandado de busca e captura 
por incumprimento de terceiro grau 
penitenciârio e que cumpria uma con- 
denaçâo em regime aberto na prisâo 
de Modelo de Barcelona. O detido 
tinha seguido no dia anterior Ivan De 
La Pena até ao interior do estaciona- 
mento da sua casa e tentou atacâ-lo, 
mas o jogador conseguiu escapar e 
denunciou o caso à policia. Na 
madrugada de hoje, a policia locali- 
zou o automôvel descrito por De La 

Pena e mandou-o parar, estando no 
seu interior o homem, cuja identi- 
dade nâo foi revelada. No veiculo via- 
java ainda a filha do detido, menor de 
idade, que ficou levemente ferida pos- 
teriormente foi entregue à mâe. O 
homem é agora acusado de roubo de 
um automôvel e atentado contra a 
autoridade. A policia procurava o eva- 
dido por outro delito perpetrado no 
dia 26 de -Janeiro, quando chegou 
perto de um individuo, o ameaçou 
corn uma pistola e o obrigou a entre- 
gar-lhe os seus cartôes de crédite e a 
sua documentaçâo. De seguida 
obrigou o homem a entrar para a 
mala do seu prôprio automôvel e 
dirigiu-se a varias caixas multibanco, 
nas quais utilizou os cartôes rouba- 
dos. Finalmente, a vitima conseguiu 
fugir e o detido ficou corn o seu veicu- 
lo, o quai conduzia quando perseguiu 
De La Pena. 

Madrid - Sporting e Benfica preten- 
dem juntar-se ao FC Porto no C-14, 
auto-proclamado grupo dos 14 
clubes de futebol mais poderosos da 
Europa, que estudou a ampliaçào 
do numéros de membres, durante a 
primeira assembleia, realizada em 
Madrid. 
Na reuniâo, durante a quai o 
alemâo Karl-Heinz Rumenigge foi 
nomeado représentante nas negoci- 
açôes corn as autoridades do fute- 
bol sobre a reforma da lei das trans- 
ferências, os responsâveis do G-14 
analisaram a proposta de cinco 
clubes para integrar o organisme. 
Très clubes italianos - AS Roma, 
Parma e Lazio -, um alemâo - 
Herthâ Berlim - e um escoeês - 

seus jogadores se apresentaram na 
ultima ediçào da Liga portuguesa. 
O Prémio Homenagem distinguiu o 
ex-presidente da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), o 
brasileiro Joâo Havelange, personali- 
dade que anteriormente jâ havia rece- 
bido o prémio Vitor Santos. 

Glasgow Rangers -, apresentaram 
propostas formais de adesâo, que 
recolheram receptividade dos actu- 
als membres do G-14. 
Além destes, sete outres clubes 
manifestaram interesse em integrar 
o organisme, entre os quais o 
Sporting, campeâo nacional, e o 
Benfica. 
Na mesma assembleia, foi decidido 
que Rumenigge sera o représen- 
tante do G-14 na reuniâo de 05 de 
Fevereiro, em Zurique (Suiça), que 
réunira as autoridades de futebol 
mundial para debater a reformu- 
laçâo do sistema de transferêneias, 
o quai colide corn a legislaçâo 
comunitâria de livre circulaçâo de 
trabalhadores. 

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 ana some of the most comprehensive research in 
the business. Talk to me today to discuss RRSP and 
other investment strategies. 

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

FALAMOS PORTUGUÊS CÎ12 
Wood Gundy 

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

SL dait-DMn Medical Centre 
S045 Oufferin Street:, a norte da Ragere Road 

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

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

Dr. R M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Português, Itediano, Espanhol 

O horârio do Medical Centre é o seguinte; .... .P3,Va apOTltaïTientOS;; 

Segunda a Sexta-feira - 8;30 am • B:30 pm CQTJtaCteni 

Sâbados das 8:3U am - 2:00 pm 6) 651^1210 

Outros servlços diiponfveis no St Clair-Dtifferin 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. 

e Inglês 

Rogers 

St. Clair 

20010076 
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Nuno Gomes de 
regresso à selecçâo 
«Foram set:e meses de 
grande sofrimento» 

De regresso a 
Portugal para a 
Gala do jornal "A 
Bola", O avançado 
da Fiorentina 
reconheceu que se 
adaptou bem à 
cidade e ao clube 
de Florença. Para 
isso, disse, «foi 
muito importante 
O apoio do Rui 
(Costa), uma vez que permitiu uma 
boa integraçâo». De regresso à 
selecçâo apôs a suspensâo, Nuno 
Gomes nâo escondeu a mâgoa: 
«Foram sete meses de grande sofri- 
mento que me privaram daquilo que 
mais gosto, que é jogar corn a 
camisola da selecçâo», e rematou: 
«Foi um momento inesquecivel na 
minha vida». 

Jardel ameaça 
processar Benfica 

O avançado brasileiro disse em 
entrevista ao site psn.com, que esta 
disposto a apresentar queixa em tri- 
bunal, se O présidente do Benfica 
nâo cumprir o acordo que divulgou 

durante a campanha. Jardel avança 
mesmo corn um prazo, para Manuel 
Vilarinho cumprir corn o que prome- 
teu, «o prazo dele jâ acabou hâ très 
meses. Se até Fevereiro ele nâo me 
contratar, vou para a Justiça para 
cobrar uma indemnizaçâo a que 
tenho direito pelo acordo que fize- 
mos quando ele era candidate».Caso 
a transferência para Portugal nâo se 
concretize, Jardel garante que vai 
para Italia na prôxima temporada. 

Figo: «Ainda tenho 
muito para ganhar» 

Luis Figo acabou por levar dois 
prémios para casa. “Figura do Ano” 
e “Prémio Vitor Santos”, juntamente 
corn os sens companheiros da 
Selecçâo Nacional. Foi sobre este ulti- 
mo que começou por falar. «Tenho 
que agradecer 
ao jornal “A 
Bola” por nos 
ter entregue 
este prémio. 
Penso que 
todos os por- 
tugueses podem 
estar satisfeitos 
e orgulhosos». 
Em relaçâo ao 
que tem ainda 
para ganhar, 
Figo sorriu 

antes de responder. «Tenho a cons- 
ciência que tenho que trabalhar 
muito para nâo defraudar ninguém. 
Isso é o mais importante. Sou jovem 
ainda e penso que ainda vou vencer 
muitos troféus quer individuais quer 
colectivos». A Imprensa tem aponta- 
do frequentemente Rui Costa como 
seu futuro companheiro no Real 
Madrid. Figo nâo quis abrir muito o 
jogo. «Logicamente que adorava que 
isso acontecesse. Encontrar o Rui 
Costa todos os dias séria fantâstico. 
Vamos a ver...» 

Boavista deacontente 
com a arbitragem 
em Leiria 

O plantel boavisteiro treinou esta 
manhâ, contudo, osjogadores e 
responsâveis nâo prestaram quais- 
quer declaraçôes à Comunicaçâo 
Social. Na base desta decisâo esta o 
descontentamento corn a recente 
arbitragem no U. Leiria-Boavista, 
onde foi anulado um golo aos 
"axadrezados". A SAD do Boavista 
emitiu um comunicado onde relata 
«um erro grosseiro do ârbitro assis- 
tente sr. Luis Santos», sendo que 
foram «prejudicados objectivamente 
em dois pontos...». Ainda segundo o 
documento, o ocorrido «insere-se 
numa campanha implicita dos poten- 

êL 

ciais adversârios directos para os très 
primeiros lugares». 

Astorga "cancelado" 

De acordo corn o 
jornal "O Jogo", 
um responsâvel 
do Benfica esta 
no Brasil, com o 
objectivo de con- 
tratar o jogador, 
confirmou o acessor de desporto da 
perfeitura Barueri, instituiçâo que 
realizou uma parceria corn o seu 
clube, o Roma de Barueri. «Sei que 
esta câ um vice-presidente do Benfica 
a negociar a transferência, rrîâs ainda 
hoje (ontem) falei corn o jogador e 
ainda nâo esta nada concretizado», 
referiu Walter Sanchez. Desta forma, 
nâo é provâvel que o jovem defesa- 
central se transfira para o Benfica, 
uma vez que o atleta ainda é junior e 
o seu clube nâo pretende, neste 
momento, abrir mâo de Astorga, jâ 
que se afigura como imprescindivel e 
considerado um grande investimento 
no futuro. 

Os MELHORI 
k A 

S PACAMEMTOS 
E SEMPREI 

48 MESES DE LEASE SEM QUALQUER PAGAMENTO DE ENTRADA 
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Penafiel 2 Santa Clara 1 
O treinador da casa, Ricardo 
Formosinho, fez alinhar uma 
équipa de claro pendor ata- 
cante, coin très homens na 
frente de ataque: 

Rui Gomes descaido na direita, 
Zacarias na esquerda e Mauro a ponta- 
de-lança. No meio campo Pedrinha, 
Loukima e Paulo Sousa tinham a seu 
cargo a tarefa de controlar as ope- 
raçôes e servir o ataque da équipa. 
Sempre que se justificava, Mauro e 
Zacarias recuavam nas alas, para 
depois partirem para o ataque em 
jogadas combinadas. 
Do lado dos Açorianos, o técnico 
Antonio Oliveira manteve o esquema 
clâssico dos encarnados: quatro homens 
na defesa apoiados por Barrigana, 
encarregue de fazer a ligaçâo defe- 
sa/meio campo, depois Figueiredo no 
centro. Miner na direita e Ricardo a 
médio esquerdo. No ataque, uma 
dupla que no passado domingo deu 
frutos: Brandâo e George. Uma 
équipa talhada para suster o embate 
do futebol teoricamente mais ofensivo 
do Penafiel, ganhando o controlo do 
meio campo, podendo entâo partir 
rapidamente para a contra-ofensiva, 
explorando a imaginaçào e velocidade 
dos atletas encarnados. Mas as tâcti- 
cas escritas a giz no quadro pelo 
treinador sâo uma coisa, e muitas 
vezes a realidade sai de forma dife- 
rente. E para contrariar os esquemas 
tâcticos, basta um relvado enlameado 
e em mau estado e um ârbitro pouco 
inspirado. 

O mau estado do terreno foi o princi- 
pal adver^ârio das duas équipas. O 
Penafiel, na primeira parte, foi a for- 
maçào mais inteligente e que melhor 
se soube adaptar ao piso pesado do 
Estâdio 25 de Abril. Com um futebol 
rectilineo, sem grandes malabarismo 
técnicos, os penafidelenses come- 
çaram a empurrar o Santa Clara para 
o seu meio campo e a dominar o jogo, 
sem no entanto jogarem particular- 

Os defesas 
hesitam, ficam a 
meio caminho, 
entregam a bola 

ao adversârio, em 
resume, fartam-se 
de meter àgua. 

55 
mente bem. Uma vez mais, a defesa 
encarnada mostrou que nâo sabe jogar 
corn terrenos assim. 
Os defesas hesitam, ficam a meio ca- 
minho, entregam a bola ao adversârio, 
em resumo, fartam-se de meter âgua. 
O primeiro golo do Penafiel é o exem- 
plo claro da fragilidade defensiva 
desta équipa: Portela salta mal e fora 
de tempo, deixando Rui Gomes que 
nâo é muito mais alto do que o defesa 
açoriano cabecear à vontade para o 
golo. Um golo corn culpas também 
para o guarda-redes Fernando, que 

nâo mostrou capacidade 
de reacçâo e ficou corn 3 
pés de chumbo2 a ver a 
bola entrar. 
A perder por um a zero, 
os açorianos quebraram 
animicamente e desapare- 
ceram do jogo. 
Aproveitou o Penafiel 
para ir pressionando o 
ultimo reduto encarnado. 
Uma vez mais a histôria 
repete-se: o segundo golo dos donos da 
casa foi um brinde da defensiva do 
Santa Clara. Sem demérito para os 
avançados penafidelenses ,que soube- 
ram criar um lance bonito e eficaz. A 
verdade é que nenhum defesa açoria- 
no se preocupou em cortar a jogada. 
Corn tanta cerimônia, Mauro fez um 
belo golo e deu a vitôria à sua équipa. 
Jâ em cima do apito para o final da 
primeira parte, o Santa Clara benefi- 
ciou de um livre do lado direito. 
Chamado a cobrar o lance, Figueiredo 
que até ai estava perdido no campo 
assinou um golo fantâstico e lançou de 
novo a indefiniçâo sobre o resultado 
final. 
O golo açoriano serviu também de 
estimulo para a segunda parte. 
O Santa Clara reentrou em campo 
corn outra atitude e corn Glaedson no 
lugar de Barrigana. Uma tentativa de 
alargar a frente de ataque e de explo- 
rar os flancos. A principio o esquema 
pareceu poder funcionar, mas a partir 
dos primeiros 15 minutos George e 
Glaedson complicaram as coisas e fre- 
quentemente os dois apareciam a 
jogar no mesmo lado, contribuindo 
para o afunilar do jogo. 

Do lado do Penafiel a ordem era 
defender, defender e voltar a defender. 
Com o terreno absolutamente 
imprôprio para se jogar futebol, 
tornou-se mais fâcil a vida da équipa 
que defendia e mais complicada a da 
équipa que procurava o golo. Aos 64 
minutos aconteceu o caso do jogo: 
George isola-se na grande area, 
aproveitando uma falha de Bruno 
Ferraz, e quando caminhava para a 
baliza é derrubado pelo guarda-redes 
Tô Ferreira. Nem o ârbitro nem o fis- 
cal de linha assinalaram nada. Um 
lance que teria originado uma grande 
penalidade contra o Penafiel e a expul- 
sâo do guarda-redes penafidelense. 
Um lance que podia ter mudado a 
histôria do jogo. 
Corn o tempo a passar e o nervosismo 
a aumentar, a qualidade do futebol 
praticado caiu ainda mais e até ao 
apito final as équipas arrastaram-se 
penosamente pelo relvado. 
O ârbitro Francisco Ferreira, que na 
primeira parte assinou um trabalho 
regular, na segunda falhou ao nâo assi- 
nalar a grande penalidade contra o 
Penafiel e manchou uma exibiçâo que 
prometia ser isenta. 

TRANSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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Passaportes falsos 
FifA irabalha na dnssler 
Cannes, França - A Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA) 
enviou recentemente uma carta às 
federaçôes sensibilizando-as para 
o problema dos jogadores que têm 
passaportes comunitârios. "A 
comissâo do estatuto do jogador, 
competente neste dossier, vai tra- 
balhar proximamente no proble- 
rtia a fim de decidir as medidas a 
tomar", precisou um porta-voz da 
FIFA. 
O conteüdo da carta nâo foi ofi- 
cialmente revelado mas, de acordo 
corn uma fonte federativa, a FIFA 
estima que o papel das federaçôes 
é primordial neste assunto, na 
medida em que sâo elas que 
emitem os certificados interna- 
cionais de transferência, "ver- 
dadeiras peças de identidade do 
jogador". Entretanto, a imagem jâ 
controversa dos empresârios dos 
jogadores ficou mais diminuida 
devido ao caso dos passaportes 
que domina a actualidade do fute- 
bol em França desde hâ algumas 
semanas. 
Desta vez, sâo os dirigentes dos 

clubes que criticam os inter- 
mediârios. "Quando os 
estrangeiros extra-comunitârios 
vêm jogar na Europa, os seus 
empresârios tratam de lhes arran- 
jar lugar. E quando nôs lhes expli- 
camos que nâo podemos contratar 
os jogadores porque jâ temos très 
estrangeiros, eles encontram um 
jogador que tem dupla nacionali- 
dade. Sâo eles que compram 
papéis falsos para os seus clientes", 
denunciou Gérard Parentin, ma- 
nager gérai do Nancy ao jornal 
"L’Humanité". 
Em Zurique, a FIFA trabalha na 
elaboraçâo de um côdigo de honra 
para os empresârios dos 
jogadores, mas o seu poder deverâ 
ser limitado devido ao fâcil con- 
torno da regulamentaçào. 
Empresârios, mas também conse- 
Iheiros, managers ou inter- 
mediârios, sâo muitos aqueles que 
rondam os futebolistas, sem no 
entanto terem a licença da FIFA, 
obtida através de uma entrevista 
corn as instâncias do futebol e o 
pagamento de uma cauçâo. 
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MAKINEN VENCE RAll 
DE MONTE CARLO 
FINLANDÊS INICIA ÉPOCA 
□A MELHOR FORMA 
Tommi Makinen, em Mitsubishi Lancer Evo, 
venceu domingo o Rali de Monte Carlo, prova 
inaugural do Campeonato do Mundo, pela ter- 
ceira vez na sua carreira. O piloto finlândes supe- 
riorizou-se aos Ford Focus WRC do espanhol 
Carlos Sainz e do francês François Delecour, 
segundo e terceiro classificados, respectivamente. 
O escocês Colin McRae, que partia para a ültima 
etapa como lider, foi forçado a desistir corn prob- 
lemas no motor. 

Classificaçâo, dos 5 primeiros lugaxes: 
1. Tommi Makinen (Finlândia), Mitsubishi, 
4:38.04,3 horas 
2. Carlos Sainz (Espanha), Ford, a 1.00,8 minuto 
3. Francois Delecour (França), Ford, a 2.05,3 
4. Armin Schwarz (Alemanha), Skoda, a 2.26,0 
5. Toni Gardemeister (Finlândia), Peugeot, a 5.52,1 

Pedro Couceiro nas 
24 horas de Daytona 
ESTREIA DO PILOTO PORTUGUÊS 

EM PROVAS OE RESISTÊIMCIA 
Pedro Couceiro vai estar présente cia do automobilismo mundial, pela 
pela primeira vez na ediçâo de 2001 mâo do preparador alemâo Jurgen 
das 24 horas de Daytona, uma das Alzen, corn quem tem trabalhado na 
mais carismâticas provas de resistên- Porsche Supercup. Ao volante de um 

Porsche 911 GT3 R, de 420 cavalos 
de potência, o piloto lisboeta, que 
integrarâ uma das duas équipas 
que o alemâo farâ correr a 3 e 4 de 
Fevereiro no circuito norte-ameri- 
cano, vai ter como companheiros o 
holandês Duncan Huisman, seu 
colega de équipa no ano passado, o 
suiço Zadra e o germânico Angelo 
Gallede, dois pilotos experientes 
em corridas de resistência, que 
compensarâo alguma falta de 
experiência neste tipo de com- 
petiçôes. 

CfllR fl &OLR/KTP 

Havelange congratula 
Portugal por Euro2004 
Santa Maria da Feira - O brasileiro 
Joâo Havelange, présidente ho- 
norârio da Federaçâo Internacional 
de Futebol (FIFA), considerou que a 
atribuiçào da organizaçâo do 
Campeonato da Europa de 2004 é 
"um prémio hâ muito merecido por 
Portugal". Durante a "Gala A 
Bola/RTP", realizada segunda-feira à 
noite em Santa Maria da Feira, o ex- 
dirigente da FIFA destacou as capaci- 
dades de organizaçâo e de realizaçâo 
de Portugal e elogiou a qualidade téc- 
nica e disciplinar do futebol lusitano. 
"O Euro2004 vai ficar na histôria de 

Portugal, pois premeia o valor e a dig- 
nidade de um pais. Parabéns 
Portugal", disse Joâo Havelange, que 
présidia à FIFA quando Portugal 
organizou o Campeonato do Mundo 
de Sub-20, em 1991. Joâo Havelange 
felicitou ainda o deputado sueco que 
recentemente propos a atribuiçào do 
Prémio Nobel da Paz ao futebol, con- 
siderando que a modalidade é uma 
das actividades internacionais que 
mais contribui para o entendimento 
entre os povos. 
"O futebol é paixâo e uniâo, une a 
juventude", sublinhou. 

Ravens esmagam 
NY Giants [34-7) 
EQUIPA QE BALTIMORE VENCE 
FINAL PELA PRIMEIRA VEZ 

Os Baltimore Ravens veiice- 
ram a .i.V' edieao do 

Superbowl, ao e^magarem ers 
New York Giants por 3 1-27. 

Um resultado que demonstra 
bem o acerto da eqiiipa de 

Baltimore, tjiie se afirma 
como a mellior del’esa da 

NFL. Os Ravens, que esta- 
beleceram um novo recorde 

de menos pontos sofridos, 
"calaram" a hipotética 

supremacia nova-iorcpiina. 
Os Giants haviam marcado 

41 pontos f'renle aos 
Minnesota Vikings, no jogo 

que decidiu o tiuilo da N FC. 
Ray Lewis, o "linebacker" 

dos Ravens, defesa do ano 
da Liga, foi eleiit) o MVF da 

jrarlida. 
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dUassl^ asscfieaçao 
Equipas 1 V E D M S P 

IBOAViSTA 
2 SPORTING 
3 IC PORTO 
4BENFICA 
5BE1ENEHSES 
6 SP. BRAGA 
TRfEBRElBA 
0 FARENSE 
OB.lEIRiA 
10SALGUEIR0S 
nUABlTIMO 
12ALWERCA 
ISBEiRA-IIIAB 
14GUIMARAES 
ISGAMPONIAieR. 
16 GIL VICENTE 
17BESP.AVES 
1SLAMAD0RA 

19 12 
19 12 
19 12 
19 11 
19 10 
19 9 
19 
19 

T 
7 

19 6 
19 
19 

0 
7 

19 6 
19 9 
19 
19 
19 
19 
19 

4 
3 
3 
2 
2 

6 
3 
2 
4 
5 
7 
7 
6 
0 
2 
9 
3 
5 
6 
0 
4 
5 
4 

1 38 
4 33 
B 37 
4 34 
4 26 
3 30 
5 2S 
6 24 
S 29 
9 20 
7 26 

10 24 
9 21 
9 21 
B 1S 

12 12 
12 18 
13 15 

12 42 
18 39 
16 38 
18 37 
14 35 
21 34 
17 28 
25 27 
26 26 
29 26 
19 26 
31 21 
30 20 
30 18 
30 17 
26 13 
39 n 
32 10 

Resiiltadosi 
(19“* jornada) 

SD. Braga - L Amadera, 1-1 
fC Paru - Belenenses, 0-0 

Sparling - V. Guimaries, 3-1 
Desp. Aves - P. rerraira, 1-1 

Salguairas - Caoipamaiar, 0-0 
Gil Viceme - Maritima, 2-0 

ANarca-Farense.O-1 
Uniia leiria - Boavista 0-0 

BeiraM8r-Benfica1-3 

(20® jornada) 
Baavisu-EsLAmadara 
Vit. Guimaries-Aharca 

Farensa-Gii Viceme 
Banfica-Uniia leiria 

Baienenses-Beira-Mar 
Campemaiar. - Desp. Aves 

Maritime-Saigueires 
Spelling-Sp. Braga 
P. Ferreira-FC Perte 

# 

PORTUCUÊSfl DE fUTEDOL 
^ PROEISSIOnttL 

elhores lllarcadores 

Renivaldo Jésus "PENA" (FC Porto) 

HASSAN Nader (Farense) 

13 giolos 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

Miki FEHER (Braga) 

II giolos 

Joâo Tomàs (Benfica) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

S> golos 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Sporting e 
FC Porto adiam 
decisâo para 
finalissima 

Lisboa - Sporting, campeâo nacional de futebol, 
e FC Porto, detentor da Taça de Portugal, adi- 
aram ontem a decisâo da Supertaça da tempora- 
da de 1999/2000 para uma finalissima, ao 
empatarem 0-0 no jogo da segunda "mâo", em 
Lisboa. No primeiro encontro da Supertaça 
Cândido de Oliveira, disputado em 13 de 
Agosto, O FC Porto e o Sporting tinham empata- 
do 1-1 no estâdio das Antas, no Porto, num jogo 
em que o argentine Acosta colocou os campeôes 

nacionais a vencer e o russe Aleinitchev resta- 
beleceu a igualdade nos instantes finais. 
Numa partida marcada pelo muito vente que se 
fez sentir em Alvalade, nâo houve arte e enge- 
nho para superar os guarda-redes Schmeichel e 
Pedro Espinha. Depois de uma razoâvel primeira 
parte - corn algumas oportunidades de golo e 
bom ritmo de jogo - a expulsào de Paulinho 
Santos aos 53 minutes, ditou uma segunda 
metade morna e pouco emocionante. 

MILWAUKEE ES 

INDIANA SQ SA .455 

ATLANTA *15 S8 .349 

HESUmUIOSDEnRÇA-FEIRA 
LA LAKERS 102, CLEVELAND 9B^ 

ORLANDO 93, INDIANA 86 \ 

TORONTO 96, PHILADELPHIA 89 

MIAMI 103, HOUSTON 85 

PORTLAND 92, CHICAGO 81 J 

UTAH 102, SEATTLE 88 

SACRAMENTO 105, GOLDEN STATE 7 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

17 .6Q5 

O MILéNIO 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PDOEISSIOMflL 

CLtassii^icaçâo l^jisutUÙos 
Equipas 1 

1SANT8GUUIA 19 39 
2 NACIONAL 19 37 
3 RIO AVE 19 37 
4VARZIM 19 36 
5MAIA 19 33 
6PENAFIEL 19 33 
7VIT.$EfOBAl 19 31 
8 ÜNIAO LAMAS 19 27 
9UCA 19 27 
10 NAVAL 19 26 
nOVABENSE 19 25 
12ACADEMICA 19 25 
13CHAVE$ 19 21 
14 MARCO 19 21 
ISESPINRO 19 19 
16FELGUEIRAS 19 15 
17FBEAIRIiNBE 19 12 
18IMORTAL 19 12 

Académica - Ovarense, 3-1 
Naval 1* Main - Chaves, FO 

Sporting Esoinho - Bio Ave, 0-1 
Uniâo Lamas - Felgueiras, 4-1 

Freamunde-leça, 0-1 
Varzim-lmoital,FO 

Penafiel - Sanu Clara, 2-1 
ViUriaSetiibal-Maia,3-2 

Marce-Naclenal,2-2 

Bio Ave-Naval 
Felgueiras-Marco 

Ovarense - Uniâe Lamas 
leça-Acadimica 

Imertal-Freamunde 
Varzim-ViLSetübal 

Sanu Clara-Sn,Espinho 
Nacional-Penafiel 
Besp, Chaves-Maia 

Junior Baiano. 
campeâo brasileiro, 
nega ter consumido 
cocaina 

Rio de Janeiro, Brasil - O defesa Junior Baiano, do 
Campeâo brasileiro Vasco da Gama, negou ter con- 
sümido cocaina, lun dia apôs a Confederaçâo 
Brasileira de Futebol (CBF) o ter suspense por um 
mês por doping. "Nunca tomei drogas", afirmou 
Junior Baiano, que acusou positive a uma substân- 
cia prpduzida pelo organisme apôs o consumo de 
cocaina, num contrôle anti-doping realizado em 18 
de Janeiro por ocasiâo da final do campeonato 
brasileiro ganha pelo Vasco da Gama sobre o Sâo 
Caetano. O jpgador sugeriu que alguém terâ coloca- 
do o produto na sua âlimentaçâo, corn o objective 
de "sujar a sua imagem", a quai tem sido prejudica- 
da devido a problemas de violêneia e indisciplina. 
"Estou triste, tal como a minha familia, mas estou 
tranquilo", disse Junior Baiano, manifestando uma 
serenidade que se estende ao clube, pois os regula- 
mentos em vigor nâo prevêem a possibilidade de 
retirar o titulo nacional. A imprensa brasileira con- 
sidéra que mais esta polémica é a nota final do "pior 
campeonato na histôria do futebol brasileiro" e que 
o troféu conquistado pelo Vasco da Gama deve ser 
colocado num "museu do Holocauste do futebol". 

rGmmcslm, 

DeliJna Æex»ndre 

L6X2V3 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collées on camas w. 
Personalized Posters & Signs Sfomptoa ON 

Mounting / Framing 
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DESPORTO 

Campeonat;o Nacional de Futebol - 00 @ 
O. inspicFA 

1 MOREIRENSE 
2 VIZELA 
3 FC PORTO B 
4 PAREDES 
5 INFESTA 
6 FAMALICAO 
7 S. JOAO VER 
8 LEIXOES 
9 SP.BRAGA B 
10 ESPOSENDE 
U VILANOVENSE 
12 CANE LAS 
13TROFENSE 
14 FAFE 
15 BRAGANCA 
16 ERMESINDE 
17PEVIDEM 
18 LOUROSA 
19 SANDINENSES 
20 GONDOMAR 

JJ a> 

18 40 
18 36 
18 35 
18 31 
17 29 
18 29 
18 27 
17 26 
18 25 
18 24 
18 23 
18 22 
18 22 
18 19 
18 17 
18 16 
18 
18 
18 
18 

15 
15 
15 
15 

Resultados 
Sào Joào Vér - Ermesinde, 1 -1 
Infesta - Gondomar, 2-3 
Fafe - Esposende, 3-1 
Moreirense - Famalicào, !-l 
Vilanovense - Sandinenses, 3-1 
Lourosa - FC Porto "B”, 0-0 
Paredes - Bragança, 2-1 
Vizela - Trofense, 6-b 
Canelas Gaia - Pevidém, 0-0 
Sp. Braga "B" - Leixôes, 1-1 

19‘Jornada 
Ermesinde - Infesta, 
Gondomar - Fafe 

Esposende - Moreirense 
Famalicào - Vilanovense 
Sandinenses - Lourosa 
FC Porto "B" - Paredes 

Bragança - Vizela 
Trofense - Canelas Gaia 
Pevidém - Sp. Braga "B” 
Leixôes - Sào Joào Vêr 

CIL 

I OLIVEIRENSE 
2SP.COVILHÀ 
3 FÀTIMA 
4 TORREENSE 
5AC.VISEU 
6 FEIRENSE 
7SANJOANENSE 
8SP.POMBAL 
9 ARRIFANENSE 
10 ALCAINS 
II MARINHENSE 
12 0LI.BAIRRO 
13 U. COIMBRA 
14 VILAFRANQUEN 
15CALDAS 
16 AGUEDA 
17CIICUJAES 
18 TORRES NOVAS 
19LOLRINHANENS 

JJ IP 

17 38 
17 35 
17 32 
17 29 
17 29 
17 28 
17 27 
17 25 
17 23 
17 22 
18 22 
17 22 
17 22 
17 21 
17 21 
17 15 
17 13 
17 10 
17 10 

Resultados 
Feirense - Vilafranquense, 1-0 
Fâtima - Agueda, 2-0 
Lourinhanense - Oliveirense, 0-2 
U. Coimbra - Sp. Pombal, 4-1 
Alcai'ns - Sp. Covilhà, 2-2 
Caldas - Académico de Viseu, 0-0 
Cucujàes - Torreense, 0-0 
01. Bairro - Torres Novas, 4-1 
Arrifanense - Marinhense, 1-0 
Folga: Sanjoanense 

19‘ Jornada 
Sanjoanense - Feirense 
Vilafranquense - Fâtima 
Agueda - Lourinhanense 

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

Académico de Viseu - Cucujàes 
Torreense - Oliveira do Bairro 

Torres Novas - Arrifanense 
Folga: Marinhense 

CIL IKQ^IUmPi^ 

1 PORTIMONENSE 
2 SEIXAL 
3 U.MADEIRA 
4 CASA PIA 
5 ATLÉTICO 
6 BENFICA B 
70LHANENSE 
8 0PERÀRIO 
9 ESTORIL 
10 LOLLETANO 
11 CAM.LOBOS 
12 BARREIRENSE 
13 MACHICO 
14 MARfTIMO B 
15 SPORTING B 
16 ORIENTAL 
17CAMACHA 
18 LUS.ÉVORA 
19SESIMBRA 
20 MICAELENSE 

Resultados 
Benfica "B" - Louletano, 0-0 
Uniào da Madeira - Olhanense, l-O 
Casa Pia - Câmara de Lobos, l-O 
Sporting "B" - Seixal, 2-2 
Maritimo "B" - Micaelense, 1-0 
Machico - Atlético, 1-2 
Estoril-Praia - Op. Despprtivo, 1-0 
Sesimbra - Lusitano de Evora, l-O 
Portimonense - Barreirense, 2-1 
Oriental - Camacha, 0-1 

19’ Jornada 
Louletano - U. da Madeira 

Olhanense - Casa Pia 
C. de Lobos - Sporting "B" 

Seixal - Maritimo "B" 
Micaelense - Machico 
Atlético - Estoril-Praia 

Op. Desporlivo - Sesimbra 
Lus. de Évora - Portimonense 

Barreirense - Oriental 
Camacha - Benfica "B" 

IMi iional de Furtedol - QQO 
Sérié A Serie B Sérié C 

CL X<$1DI1PA 
1 TAIPAS 
2 MARIATONTE 

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

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 

35 
35 
35 
35 
26 
25 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
18 
17 
15 
13 

5 

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

CIL X^QIDinPA 
1 DRAGÔES SAND 
2 VILA REAL 
3 ESMORIZ 
4 T.MONCORVO 
5 P.RUBRAS 
6 REBORDOSA 
7 LAMEGO 
8 PEDROUCOS 
9 RIBEIRÀO 
lOAVlNTES 
11 AMARANTE 
12 P.BRANDÀO 
13T1RSENSE 
14 FIAES 
15 RIO TINTO 
16 LOUSADA 
17 LIXA 
18S.MART1NHO 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
J7 
17 
17 
17 

32 
32 
30 
28 
28 
26 
25 
24 
22 
22 
21 

■21 
21 
20 
19 
18 
17 
13 

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

CIL X(QID1IIPA 
1SOURENSE 
2 OL.HOSPITAL 
3 VALECAMB. 
4 ESTARREJA 
5 S. ROQUE 
6CESARENSE 
7 AVANÇA 
8 P.CASTELO 
9 SATAO 
lOGAFANHA 
11 OL. FRADES 
12 F.ALGODRES 
13 MANGUALDE 
14 MIRANDENSE 
15GOUVE1A 
16ANADIA 
17GUARDA 
18 LOUSANENSE 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

36 
33 
33 
32 
30 
26 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
19 
18 
16 
15 
13 
8 

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

Serie □ 
CL X(QIIJIIPA JJ IP 
1 BENFICA CB 17 45 
2BENEDITENSE 17 36 
3EST.PORTAL. 17 34 
4FAZENDENSE 17 28 
5 PORTALEGRENS 17 28 
6 PENICHE 17 27 
7 PORTOMOSENSE 17 26 
8SERNACHE 17 24 
9U.TOMAR 17 22 
lOSERTANENSE 17 21 
IIMIRENSE 17 20 
12CARANGUEJE1R 17 19 
13 ALCANENENSE 17 18 
14U. SANTAREM 17 18 
15 BIDOEIRENSE 17 18 
16ALME1R1M 17 17 
17 FERROVIARIOS 17 16 
18 BOMBARRALENS 17 11 

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

Serie E Serie F 
CL sQunnPA 
1. OL. MOSCAVIDE 
2. Mafra 
3. Odivelas 
4. Àg. Camarate 
5. r Maio 
6. Coruchense 
7. Alcochetense 
8. R. Brava 
9. Portosantense 
10. Pontassolense 
11. Sacavenense 
12. Sintrense 
13. Calipolense 
14. S. Vincente 
15. Elvas 
16. Lourd 
17. S. Correia 
18. Fanhôes 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

34 
32 
32 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
22 
21 
19 
18 
15 
12 

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

CL X^QIITIIIFA 
1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 0URIQUE 
5 PINHALNOVENS 
6 ESTRELA VN 
7 FUT.BENFICA 
8 LUS. VRSA 

lOQUARTElRENSE 
11 VASCO GAMA 
12 JUV.EVORA 
13 F.BARREIRO 
14 ALMANSILENSE. 
15 CASTRENSE 
16 PESCADORES 
17 PALMELENSE 
18 ALMADA 

JJ IP 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

36 
36 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
18 
17 
13 
II 

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

TftÇfl PORTUCai 

Estoril e Rio Ave apuram-se 
para os oitavos-de-final 

UEFA - Mais logos e menos 
castigos em 1999/2000 

BOSTONS.STUHJiai 
NEW JERSEY 3, DCmOIT } 
WASniNOTON I, «rmiYA 1 

PITTSBUROn 6, ATLANTA 3 
TAMPA B,iY 4,1LORIDA 3 

EDMONION 5, CALGARY 3 
v^oLvcR 3. niNNtsmx a 
LOS ANGELES a, tlALLAS O 
COLORADO 3, SAN JOSE 1 

Lisboà - Estoril-Praia, da II Divisâo B, e Rio 
Ave, da II Liga, qualificaram-se ontem para os 
oitavos-de-final da Taça de Portugal em fute- 
bol, ao vencerem os respectives jogos em atra- 
so, referentes aos 16 avos-de-final. O Estûril- 
Praia impôs-se em casa por 3-0 ao Amora, da 
III Divisâo, enquanto o Rio Ave se deslocou ao 
terreno da Sanjoanense, da II Divisâo B, e 
venceu por 1-0. Nos oitavos-de-final, os dois 
clubes jogam ambos fora: o Estoril no campo 
do Moreirense, da II Divisâo B, e o Rio Ave no 
reduto do Bragança, tambéih dâ II Divisâo B. 
Destes encontros sairào os adversârio FC 
Porto, detentor do troféu (Bragança ou Rio 
Ave) e do Boavista (Estoril ou Moreirense), 
ambos da I Liga. Os Jogos hoje realizados 
encontravam-se em atraso devido à existêncïa 
de processes disciplinares. 

Nyon, Suiça A UEFA anunciou que na tempo- 
rada de 1999/2000, pela primeira vez apôs cinco 
anos de crescimento, houve um decréscimo de 
sançôes disciplinares aplicadas nas competiçôes 
continentais de clubes, apesar do numéro de 
jogos ter aumentado. 
Segundo os dados do balanço da Comissâo de 
Contrôle e Disciplina da UEFA, na anterior 
campanha houve um total de 647 castigos, 
enquanto na de 1998/1999 houve 790 
sançôes. 
Para a UEFA, este balanço é positive, na 
medida em que aponta para um comporta- 
mento mais correcte dos futebolistas em 
campo. Assim, nas 235 partidas da Liga dos 
Campeôes de 1999/2000 o cartâo amarelo 
foi mostrado 808 vezes e o vermelho 46. 
Nos 281 encontros da Taça UEFA os arbi- 
tres recorreram 957 vezes ao cartâo amarelo 

e 58 ao vermelho. 
Na Taça Intertoto, corn 114 jogos, houve 440 
cartôes amarelos e 24 vermelhos. 
Por outre lado as multas impostas pelo organis- 
mo mâximo do futebol europeu totalizaram 3,77 
milhôes de francos suiços (497 mil contes), na 
sua grande maioria devido a comportamento 
imprôprio dos jogadores, e nos restantes cases 
dos espectadores. 

Açores 
Equipa 

1 LUSITANIA 
2 MADALENA 
3 ST.ANTÔNIO 
4 PRAIENSE 
5 SANTIAGO 
6 ANGRENSE 
7 FLAMENCOS 
8 VILANOVENSE 
9 VILA FRANCA 
10 LAJENSE 

M^Jomada 
Vila Franca - Lajense, 2-1 

Flamengos - Santiago, 1-1 

Lusitânia - Angrense, 6-0 
Praiense - Sto. Antonio, 2-2 

Vilanovense - Madalena, 0-1 

15'jomada 
Madalena - Vila Franca 
Lajense - Flamengos 
Santiago - Lusitânia 
Angrense - Praiense 
Sto. Antonio - Vilanovense 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

OTTAWA 

TORONTO 

BUPPALO 

BoarQisi 
MONTREAL 

51 6B 

sa j59 
<xa 56 

5a 55 

sa 4a 

CONPERÊNCIA 
ORIENTAL 

: ©BVOâÂtJ j’Jr:)jya=i=Jv:ë 
/ é ' P 

COLORAOO sa 73 

VANCOUVER 53 Sa 

ËOMONTON 54 57 

MINNESOTA 51 47 

CALBARY 51 47 
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Benfica vence em Aveiro 
e sobe ao auarto lugar 

Sporting e Benfica foram os 
grandes vencedores da 19“ jorna- 
da, aproveitando os deslizes do 
lider, do Boavista e do Porto. 

Corn uma vitôria sobre o Maritimo, o 
Gil Vicente deixou o ultimo lugar. 
Sporting e Benfica "colaram-se" ao lider 
Boavista e ao terceiro classificado FC 
Porto, respectivamente, apôs uma 19“ 
jornada da I Liga portuguesa de futebol 
marcada pela estreia de Manuel 
Fernandes e pela moralizadora vitôria 
dos "encarnados". 
O Boavista empatou sem golos em Leiria 
corn a Uniâo local, mantendo o coman- 
do do campeonato, corn 42 pontos, ape- 
nas très de vantagem sobre os campeôes 

nacionais, o Sporting. 
Nos "leôes", o destaque vai para a estreia 
auspiciosa do técnico Manuel Fernandes, 
que sucede no cargo a Fernando 
Mendes, o homem que assumiu a tran- 
siçâo desde o afastamento daquele que 
trouxe o titulo para Alvalade 17 anos 
depuis, Augusto Inâcio. 
O ex-treinador do Santa Clara dos 
Açores recebeu o emblema de 25 anos 
de filiaçào no Sporting no dia em que 
viu a sua équipa derrotar o Guimaràes, 
por 3-1, corn très golos de Acosta, que 
aproveitou para saciar uma "fome" de 
mais de 1.000 minutos sem marcar. O 
golo dos vimaranenses foi apontado por 
William. 

O FC Porto "pagou" a factura dos "due- 
los" corn o Benfica e, apôs a goleada (4- 
0), para a Taça de Portugal, na semana 
passada, a équipa de Fernando Santos 
ficou em branco nas Antas frente ao 
Belenenses de Marinho Peres. 
Quem nâo perdeu o ensejo de chegar-se 
aos "dragôes" foi precisamente o Benfica, 
que venceu em Aveiro o Beira-Mar, por 
3-1, corn dois golos de Van Hooijdonk e 
um de Joâo Tomâs, corn os "encarnados" 
a ficarem a apenas um ponto do FC 
Porto. O tento de honra dos aveirenses 
pertenceu a Fary. 
Poderâ assim dizer-se que, no cômputo 
da jornada, as équipas de Lisboa ga- 
nharam pontos às do Porto, tudo indi- 
cando que o campeonato esta definitiva- 
mente relançado, até porque os quatro 
primeiros ficaram separados por cinco 
pontos. 
Para mais, Belenenses, corn 35 pontos, e 
Sporting de Braga, com 34, seguem logo 
atrâs do quarteto da frente. E os 
bracarenses perderam mesmo a possibili- 
dade de ficarem a par dos "azuis" do 
Restelo, ao nâo irem além de um empâte 
a um golo frente ao Estreia da Amadora 
no Estâdio 1° de Maio, nojogo que 
abriu a jornada sexta-feira. 
O Farense, oitavo da gérai, corn 27 pon- 
tos, voltou a realizar uma excelente 
"operaçào" na ronda, ao vencer em 
Alverca, por 1-0. O Gil Vicente fugiu do 

ultimo posto, até à antepenùltima 
posiçâo, graças a uma preciosa vitôria 
sobre o Maritimo, por 2-0. 

Van Haoijdank: a grande 
figura do Benfica 
Van Hooijdonk ascende ao 3° lugar. A 
grande novidade desta semana é a ascen- 
sâo de Van Hooijdonk ao terceiro posto 
do ranking do Jogador Mais Valioso. 
Pena que ocupava essa posiçâo baixou 
um lugar, Barroso mantém o 1° lugar da 
semana anterior, enquanto Esquerdinha 
estâ no.2° lugar embora nâo tenha joga- 
do (ficou no banco). Acosta que facturou 
por très vezes esta jornada é agora o 20° 
classificado. 


