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A autora canadiana Jean Cochrane que escreveu o livra 
“Kensington” na Cirv-fm junto de Jenny Tomas. 
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AlEX CASTRO ExrtiE M K. M. OAIUIY 
O jovem artista plastico 

luso-canadiano -de raiz 

madeirense-, Alex Castro, 

apos 10 anos de estudo e 

pratica de pintura, 

finalmente realizou a sua 

primeira exposiçâo, na 

K. M. Art Gallery, no 314 

Queen St. East, em Toronto, 

no passado dia 8 de 

Fevereiro. Présentes na 

inaug^raçâo da exposiçâo, 

famiUares, colegas, amigos 

e, também, o Cônsul-Geral 

de Portugal, Dr. Joâo 

Perestrello, acompanhado 

da fimcionaria 

Palmira Almeida. 

^Pagina 8 

rodeado por sua màe Fatima, Consul de Portugal, 
Palmira Almeida junto de um dos sens quadros. 

TRÂNSIT0? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INF0RMACÀ0 PERMANENTE, WWW.CIRVFM.COM 
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COMUNIDADE 

Quinta-feira, 15 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

sem vert;ebras 

Lemos uma intéressante entrevista com um dos 
poucos homens que viu e escreveu sobre 13 
mundiais de futebol. O jornalista e estudioso do 
futebol, o brasileiro Armando Nogueira. Ele 
esteve em Portugal, onde participou nas come- 
moraçôes dos 25 anos da Faculdade de Ciências 
e Desporto e de Educaçâo Fisica da Universidade 
do Porto e para o Simpôsio de "A Bola". 
Entrevistou para o seu programa canal GNT, 
Mârinho Peres, Roger e Eusébio. Sobre a per- 
gunta sacramental "Quais os maiores jogadores 
que viu?", respondeu: 
"... o Uruguaio Sciaffino, o hispano-argentino 
Alfredo Di Stefano, o hispano-hungaro Puskas, o 

holandês Johan Cruyff, o alemâo Bakenbauer, o 
guarda-redes soviético Yashine e Eusébio. Dos 
brasileiros, Didi, Zizinho, Tostâo, o goleiro 
Barbosa (injustiçado na derrota de 1950), Ademir 
Menezes, Heleno de Freitas, Garrincha, Nilton 
Santos e. Pelé, que é de outra galâxia. 
A selecçâo mais equilibrada de sempre era a de 
1958. A de 1970 foi a privilegiada corn a televisâo 
e por ter do meio campo para a frente craques 
que raramente se pode reunir: Gérson, Rivelino, 
Tostâo, Pelé e Carlos Alberto. Isto para men- 
cionar apenas os super-craques, expressâo que 
esta a desaparecer do vocabulârio brasileiro. 
Hoje, temos jogadores excepcionais, mas, o 
super-craque, aquele que jogador completo, que 
nos enche as medidas, esse o Brasil deixou de 
produzir... Nào cometo o erro de dizer que o 
Romârio nâo é um jogador excepcional, mas, nâo 
chega a super-craque, nâo... Ronaldo tem muita 
força mas nâo tem finesse... ". 
Quando confrontado corn o jogador do século. 

Pelé ou Maradona, eis a resposta: 
Maradona teve momentos de Pelé, como 

Eusébio teve momentos de Pelé, mas nenhum 
teve a permanência de Pelé. Pelé é o expoente 
mâximo, onde Garrincha quase chegou. Pelé, 
tem uma planta de atleta que preenche tudo: o 
jogador imperturbâvel, capaz de resolver uma 
partida, de mudar o destino de um jogo." 
Quai a definiçâo para Figo? 
-"Luis Figo é da linhagem de Di Stefano. 
Consegue ser, ao mesmo tempo, o mais europeu 
dos jogadores latinos e o mais latino dos 
jogadores europeus. Nas eleiçôes, "O Melhor do 
Ano", Rivaldo venceu-o porque os sens golos 
"enchem o olho" e, este ano, Zidane ganhou 
ninguém sabe porquê. Zidane é o mais fraco dos 
très..." 
Falou quem sabe da poda. Armando Nogueira, 
jornalista, escritor e piloto de Asa Delta. 
Pela minha parte, de acordo! 

JMC 

X 

Cfl 
X 

Lfl corn os leitores 
Olà, olà, caros Leitores! 
A neve voltou a fazer das suas. Arrefecer os 
nossos animos, provocar algumas quedas 
e... embelezar o ambiente, quando esse 
ambiente é apreciado através de janelas em 
recintos confortàveis e quentes. Mas, como 
vivemos voluntariamente por estas para- 
gens, é... "corner è calar". 
Alias, no passado fîm de semana e neste 
que se aproxima, corn as varias comemo- 
raçôes do "Dia dos Namorcidos", ou Sâo 
Valentim, por muita neve que nos sur- 
preenda, o calor humano dos apaixonados 
tudo derreterà... 
Assim seja, amen! 

Além disso, outras festas e acontecimentos vêm ai 
para aquecer os corpos e os espiritos. Por exemplo, 
o Arsenal do Minho, em Toronto, realiza nos dias 
17 e 18 de Fevereiro, na sede-social, uma festa bem 
à minhota. Trata-se do "4o. Festival de 
Concertinas". 
Para animar este festival de Concertinas, vêm de 
Portugal, os cantadores de despique Maria Celeste 
e Manuel Silva. Também, corn o mesmo grau de 
"sal e pimenta", vào actuar artistas locais. Vai ser o 
bom e o bonito! No Sâbado, dia 17, sera servido jan- 

j tar às 19h30 e no Domingo, dia 18, petiscos às 
15h00. Sâbado e Domingo, nâo percam o "4o. 
Festival de Concertinas" no Arsenal do Minho. 
Informaçôes e réservas: 416-532-2328. 

Para que tudo corra bem e a tempo e horas, é 
necessârio começar os preparativos corn antecedên- 
cia. Assim, o Portuguese Heritage Conunittee, 
agora liderado por Manuel Alexandre, vai realizar 
uma noite de FADOS no Centro Cultural 

Português de Brampton, dia 31 de Março, para 
angariaçâo de fundos de apoio ao Pavilhâo 
Português no CARABRAM-2001. 
Na noite de Fados actuarào Humberto Silva, Dina 
Maria, Tony Câmara e uma voz surpresa. Serâo 

acompanhados por Gabriel Teves e David Freitas. 
Os patrocinadores de Platina, sâo: Alfa Prudential 
Real Estate de Hermidio Alves; Prudential Vendex 
Realty de Fernando Teves; Profine Molds de 
Manuel Gomes e SottoBank. 
Os de Ouro sâo: Advogado Orlando Santos; 
Brampton Concord Furniture; Golden Grains 
Bakery; Victor Ferreira (Seguros e Investimentos) e 
Capelas Construction. 
As portas estâo abertas a mais patrocinadores e vo- 
luntârios. Informaçôes: 905-459-3628. 
O "Portuguese Heritage Committee" é uma organi- 
zaçâo nâo lucrativa totalmente operada ppr volun- 
târios e que visa promover e divulgar a cultura, 
histôria, gastronomia e vinhos de Portugal. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, recebe- 
mos da Dra. Graça Assis Pacheco, Coordenadora 
do Ensino-Canadâ, o programa do "IX Ëncontro de 
Professores de Português E.UA. e Canadâ", que 
terâ lugar nos dias 20, 21 e 22 de Abril. 
No dia 20, recepçâo aos participantes, às 19h00, e 
entrega de pastas e informaçâo. Convivio. 
Dia 21, apôs o pequeno-almoço, Sessâo de Abertura 
corn "Liçâo de Sapiência". Depois do almoço, 
"Leitura Extensiva na Arte da Lingua-Contos e 
Encontros de Cultura", pela Dra. Maria Deus 
Duarte, da Universidade de Lisboa. As 15hl5, "A 
Lingua Portuguesa no Mundo", pelo Dr. Eduardo 
Bettencourt Pinto, escritor residente em 
Vancouver. As 16h30, "A Lingua e a 
Comunicaçâo", corn a Dra. Eduarda Fagundes 
Duarte, da Faculdade de Psicologia em Lisboa. 
Depois, espaço livre, para os Sôcios da Associaçâo 
de Professores de Português E.U.A. e Canadâ, se 
reunirem em Assembleia Gérai, da sua inteira 
responsabilidade. 
No dia 22,^ depois do pequeno-almoço, "Mesa 
Redonda", espaço dedicado à participaçào dos con- 
vidados de honra. 
As Hh30, leitura das Conclusôes e antevisâo do "X 
ËNCONTRO". 
Sessâo de Encerramento e almoço de despedida. 
Informaçôes: Telefone e Fax: 416-217-0981. 

O Cônsul Gérai de Portugal e Senhora de Joâo 
Perestrello oferecem uma recepçâo de boas vindas 
ao Senhor Embaixador de Portugal no Canadâ, 
Embaixador José Luiz Gomes, 2a. feira, dia 26 de 
Fevereiro, às 17h00, no Consulado Gérai de 
Portugal. 
Desde jâ, as nossas boas vindas! 

Pronto! Nem mais uma linha... por falta de espaço. 
Até à prôxima ediçâo. Portem-se bem. 

JMC 
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Màrïo Soares apela 0 "vigilância" 
da Uniâo Europeia à transiçâo de Macau 
Estrasburgo - O eurodeputado socia- 
lista Mario Soares apelou hoje à Uniâo 
Europeia para que "nâo se desinteresse 
por Macau" porque o futuro do ter- 
ritôrio nos prôximos 50 anos depen- 
derâ em grande medida "da vigilân- 
cia" dos Quinze relativamente ao 
processo de transiçâo em curso. "É pré- 
cise que a UE nâo se desinteresse por 
Macau porque aquilo que se vai passar 
nos prôximos 50 anos no territôrio 
sobre jurisdiçâo especial dépende em 
parte da vigilância que a UE tiver 
sobre Macau", disse Mârio Soares na 
apresentaçâo perante o Parlamento 
Europeu do relatôrio que elaborou 
sobre as relaçôes entre os Quinze e o 
antigo territôrio sob administraçâo 
portuguesa. Na sua intervençâo per- 
ante o plenârio de Estrasburgo, o ex- 
Chefe de Estado chamou, por isso, a 
atençâo para a "importâneia" de a UE 
passar a dispor de um représentante 
permanente no territôrio. "A UE deve 
nomear um représentante permanente 

em Macau. É importante que o faça. A 
presença da UE sô pode ter vantagens 
nos dois sentidos, por isso insisto no 
envio de um représentante perma- 
nente da UE para Macau e na intensi- 
ficaçâo das relaçôes econômicas, 
politicas e culturais corn Macau", 
frisou. Para Mârio Soares, o facto de 
Macau ser "um centro de negôcios e 
investimentos, nâo sô no territôrio, 
mas em virtude das transacçôes que 
dali se fazem tradicionalmente corn a 
China e os outros paises da Asia" 
torna Macau um territôrio de "grande 
importâneia" para a UE. 
Paralelamente, o eurodeputado do PS 
destacou ainda o facto de o primeiro 
ano de Macau sob administraçâo chi- 
nesa ter decorrido de uma forma 
"pacifica e consensual" segundo "os 
testemunhos de diversas fontes e em 
especial dos portugueses e macaenses 
que continuam a viver e trabalhar 
naquele territôrio" corn quem teve a 
oportunidade de contactai O 

Sete anos para Portugal atingir 
média europeia de investigadores 
Aveiro - Sô daqui a sete anos a média 
portuguesa de investigadores deverâ 
estar prôxima da europeia, declarou o 
présidente da Fundaçâo para a 
Ciência e Tecnologia, Luis 
Magalhâes. 
Corn oito mil doutores, Portugal 
encontra-se muito abaixo da média 
europeia e tem proporcionalmente 
um terço dos investigadores dos 
Estados Uniejos da América e da 
França, mas também de paises como 
a Irlanda e a Finlândia. Durante uma 
conferêneia sobre a Cultura 
Cientifica, a Tecnologia e o 
Desenvolvimento que se realizou na 

EL SRLVRDOR: 

Universidade de Aveiro, o présidente 
da Fundaçâo admitiu o "atraso cienti- 
fico-educacional" de Portugal, mas 
acrescentou que "se tem progredido 
imenso, corn o numéro de doutorados 
a duplicar em cada seis anos e meio". 
Em Aveiro, Luis Magalhâes defendeu 
ainda a enraizamento da ciência na 
sociedade portuguesa. "É absoluta- 
mente essencial que a sociedade este- 
ja desperta e perceba como a ciência 
a ajuda", disse o présidente da 
Fundaçâo, acrescentando ser "preciso 
salientar a importâneia que o conhe- 
cimento e a criaçâo do conhecimento 
desempenha no mundo". 

Autoridades confirmaram 
a morte de 237 pessoas 
o numéro de mortos devido ao sismo 
de 6,1 graus na escala de Richter, que 
terça-feira de manhâ sacudiu El 
Salvador, aumentou para 237 e o de 
feridos para 1.695, informaram as 
autoridades. O centro de El Salvador 

foi a regiâo mais afectada pelo abalo 
telùrico que ocorreu depuis de 3.400 
réplicas apôs o terramoto que no dia 
13 de Janeiro matou 827 pessoas, 
feriu 4.520 e provocou o desapareci- 
mento de cerca de 2.000. 

O Tribunal de Recursos de Sâo 
Francisco proferiu uma decisâo judi- 
cial que pôe em causa a continuidade 
dos serviços de côpia de müsica, via 
download, a cargo do 
Napster, que foram, mais 
um vez, considerados ile- 
gais . 
Foi esta semana emitida 
uma ordem judicial ao 
Napster de vigilância aper- 
tada ao livre ace’sso de 

müsica, via do\^nload, praticado no 
seu site. Esta decisâo poderâ represen- 
tar o fim do Napster O prôprio fun- 
dador do Napster, Shawn Fanning, 

reconheceu em declaraçôes à 
MTV que esta decisâo judi- 
cial é negativa para o 
Napster, e que dificulta seri- 
amente a sua continuidade. 
O Napster conta actual- 
mente com 50 milhôes de 
utilizadores. 

eurodeputado social-democrata Vasco 
Graça Moura, que interveio no debate, 
registou também a forma "positiva" 
como decorreram os primeiros 12 
meses de Macau sobre administraçâo 
chinesa, destacando a importâneia do 
ex-Governador Rocha Vieira, cuja 
aeçâo "eficaz" permitiu sedimentar no 
terreno "o respeito pelos direitos fun- 
damentais" Vasco Graça Moura 
desaconselhou ainda a UE a "següir 
ulteriores desenvolvimentos" em 
Macau com "menus atençâo" jâ que 
"existem indicios", aparentemente 
"superficiais", de mudanças no ter- 
ritôrio como alteraçôes â lei eleitoral, 
sistema de saüde e ensino superior, 
entre outros. No mesmo sentido, o 
eurodeputado socialista Antônio José 
Seguro chamou a atençâo para a 
necessidade de a Europa "manter um 
olhar vigilante sobre a autonomia p a 
especificidade" de Macau e de "ter 
uma presença fisica corn um représen- 
tante". Na mesma ideia insistiu o 
eurodeputado popular José Ribeiro e 
Castro, que sublinhou o facto de 
Macau ser "uma questâo europeia de 
primeira grandeza" e criticou a 
Comissâo Europeia, representada no 
debate pelo comissârio responsâvel 
pela Cooperaçâo e Desenvolvimento, 
Foui Nielson, por nâo ter nomeado 
ainda um représentante para o ter- 
ritôrio. "Estâ mal que tivesse passado 

um ano sem que a Comissâo publicas- 
se o prometido e devido relatôrio 
sobre as relaçôes entre a UE e Macau 
e estâ mal que ainda nâo tenha desi- 
gnado para Macau o responsâvel pela 
cooperaçâo bilateral, ao contrârio do 
anunciado hâ um ano atrâs", lembrou. 
A tudo isto. Foui Nielson respondeu 
explicando que o représentante da UE 
em Macau "deveria jâ ter sido nomea- 
do em Novembro" do ano passado 
mas, até à data, ainda nâo foi possivel 
fazê- lo. 
O comissârio responsâvel pela 
Cooperaçâo e Desenvolvimento con- 
gratulou-se, ainda assim, corn os 
"desenvolvimentos que ocorreram em 
Macau no ultimo ano e a preservaçâo 
das liberdades de que os cidadâos do 
territôrio gozavam", garantindo que o 
executivo comunitârio "continuarâ 
atento aos desenvolvimentos no ter- 
ritôrio, nomeadamente no que diz 
respeito aos principios democrâticos e 
direitos humanos". Foui Nielson 
aproveitou, entretanto, para anunciar 
que no dia 07 de Maio o actual gover- 
nador do territôrio nomeado pela 
China, Edmund Ho, estarâ em 
Bruxelas para uma visita oficial a con- 
vite da Uniâo Europeia. 
O relatôrio de Mârio Soares sobre 
Macau sera votado, e previsivelmente 
aprovado, quinta-feira no plenârio do 
Farlamento Europeu. 

PëSCONTOS EM 
M03IUAS IMPORmDAS 

DIRECmMEHTE 
RAS FÂBRICAS 
"OFF-SHORE®® 

Artnova Furniture, 992 Blunr st. West, em Toronto 
41G-53S-1 133 

e, no 939 Woodlawn Rd„ om Guelph. 
5 1 S-766-0444 

0096 
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Pequenas historias de grande 
Leonel Alberto Silva Simas tern um 
percurso de vida digno de registo. 
Leonel Alberto Silva Simas nasceu 
em Sao Mateus do Pico, Ilha do Pico, 
Açores, no dia 1 de Agosto de 1946. 
Sain da sua ilha duas semanas depois 
de terminar a Escola Primaria, com 
12 anos de idade. 
Juntamente como os pais, Rosa 
Silvina e Leonel Simas, e o irmao 
Anselmo Simas, chegou ao Canada 
no dia 24 de Junho de 1959. 
Fixaram residência na zona de West 
Lome, Ontario. 
Foi para a escola local, tendo comple- 

tado o Grau 8, em 1963. Ainda com 
16, arranjou trabalho em New 
Brunswick, por intermédio de sen tio 
Manuel Garcia, que era o capataz da 
obra para onde foi trabalhar. 
Começou na construçào de alicerces 
para casas numa base militar. 
Embora ganhasse bem, .75 cêntimos à 
hora, muito bom para a época, o frio, 
o esforço fisico, os ombros ensanguen- 
tados de carregar o material, fê-lo 
desejar voltar a casa dos pais. Mas, 
como o patrâo Laurino Rocca, gosta- 
va imenso do jovem Simas, enviou-o 
para umas obras que tinha em 

Nv CitAe p9rtttsn& i» ImàMh « tasal 

0011 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefone: 416-534-5520 

Ssaa® 84 (HGî'0[!J8lG?a4GP 

Nào percam o lË^IPIKOIÎML IDH lîîWIËIEMS) 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
ÏËSIPIKOMJL IDH lîSWIlIBM© 

que em muito facilitarà o seu 
casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

Quadm famiiiari Marra da Carmo e Lm 

Stmas '’prendem " < asfWtas Lisa 

O tal momenta ran. 

Leo Simas deixa a 
presidência do Clube 

Português de London e sua 

muUier Maria do Carmo 

Simas, toma conta do lugar... 

Dois holos comemorativos 
que nunca mais esquecem! 

Toronto. Nesta altura, a familia 
Simas, mudou-se para Oakville, bem 
diferente do que é hoje. Em 1965, o 
tio do patrâo Rocca, precisava de pes- 
soal em London e o Léo Simas foi um 
dos escolhidos. O trabalho em 
London durou apenas 6 meses. De 
regresso a Oakville, Leo Simas con- 
versou com o pai sobre a possibili- 
dade de a familia formar a sua 
prôpria companhia. Assim, em 1967, 
nasceu a Simas Constructions, uma 
sociedade de Leonel, 
Léo, primo José Silva e 
Vasco Bettencourt. 
Começaram em London, 
corn sucesso. Em 1970, 
venderam a companhia à 
Mateo's Group of 
London. Léo Simas ficou 
na nova firma como ge- 
rente. Entre London e 
Toronto, Léo Simas tinha 
a seu cargo 180 homens. 
O pai Leonel Simas refor- 
mou-se e regressou em 
1972 ao Pico, dedicando- 
se à lavoura e ao gado, 
até que a morte o levou. 
No ano de 1975, Léo Simas deixou a 
Mateo's Group e formou a sua 
prôpria companhia corn dois colegas 
italianos: Mario Libertori e o sobri- 
nho Joe Libertori. Nasceu, entâo a 
Alwel Forming e a Colony 
Investments, construçào e venda de 
apartamentos e vivendas. 
Nas suas andanças, Léo Simas co- 

nheceu a jovem Maria do Carmo 
Ribau, natural da Gafanha da 
Encarnaçâo, Aveiro, onde nasceu em 
15 de Setembro de 1951. Casaram na 
Igreja de St. James, em Oakville, 
numa cerimônia presidida pelo Padre 
Lima Esteves (jâ falecido), no dia 23 
de Junho de 1973. 
Em London, nasceram très filhas ao 
casai Simas: Lisa Lee Simas, estu- 
dante na Guelph University, que quer 
seguir a carreira de professera; 

Katherine Marie Simas, estudante de 
Business & Marketing no Sheridan 
College, em Oakville, e Jennifer Ann 
Simas, ainda no Liceu, corn o sonho 
de vir a ser professera. 
Cansado de trabalhos, movimento 
constante pela provlncia do Ontario, 
frio e neve, Léo Simas vendeu a sua 
parte na companhia aos sôcios e, em 

1984, regressou às ori- 
gens, ao Pico, corn a 
familia. Na sua terra sen- 
tiu-se desenraizado, "émi- 
grante" na sua prôpria 
casa... 
Ao fim de sete meses, 
desiludido, voltou a 
London, Ontario. ► 
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flCOR£$: 

llhas precisam 5.900 empregos até 2004 
para manter taxa de desemprego 

► Em 1986, abre nova companhia, agora com o 
sôcio Eugene Drewll, alemâo, sob o nome de Forest 
City Forming Ltd., que ainda se mantém e em cres- 
cente actividade. Em 1996, corn o filho do seu sôcio 
Allan Drewll, abriu a firma United Contracting. 
Finalmente, uma vida profissional-empresarial 
equilibrada e de sucesso. 
No campo sôcio-cultural, a familia Simas par- 
ticipou sempre com vontade e energia nos movi- 
mentos comunitârios e no Clube Português de 
London. 
Léo Simas foi présidente do C.P.L. em 1979 e 80 e, 
também, em 1993/94 e 95. Curiosamente, a sua 
mulher Maria do Carmo Simas, foi a présidente do 
C.P.L. de 1995 a 1997, um caso raro nas colectivi- 
dades portuguesas. Para além do exerclcio da 
presidência do Clube Português de London, o casai 
dâ sempre o seu contribute ao clube. A Maria do 
Carmo Simas é funcionâria bancâria e ajuda o 

marido nas suas empresas. 
A vida tem proporcionado ao casai Simas viagens 
agradâveis pelo mundo: Portugal Continental e 
Açores corn frequêneia, e uma viagem programada 
a Lisboa e à Madeira, ainda este ano. Alias, Léo 
Simas esteve para adquirir o hotel onde hoje esta 
instalado o lîollyday Inn, no Funchal. Também vi- 
sitaram varias vezes os EUA, México, Bahamas, 
etc... O Canada, conhecem de cima a abaixo! 
O passatempo favorite do Léo Simas é jogar Golf. 
Aos fins-de-semana, e sempre que possivel, é vê-lo 
de "taco na mâo e olho na bola" para esquecer o 
"stress" de longas horas de trabalho. 
Léo Simas, uma caminhada ârdua mas bem suce- 
dida. Os négociés e a familia, sâo a sua grande 
paixào. Foi, corn justiça e generosidade, compensa- 

Os Açores precisam de criar 5.900 novos postos de 
trabalho até 2004 para que a taxa de desemprego se 
mantenha nas ilhas ao nivel actual de quatre por 
cento. 
A estimativa é avançada pelo anteproposta de 
Piano de Médio Prazo (PMP) subscrita pelo 
Governo açoriano que o parlamento regional 
debaterâ em Março. Segundo o documente, a que a 
Agenda Lusa teve hoje acesso, no proximo 
quadriénio a taxa de actividade no arquipélago pas- 
sarâ de 40,6 para 42,3 por cento, graças, sobretudo, 
à entrada de mais mulheres no mercado de trabal- 
ho. No final de 2004 a populaçâo activa regional 
atingirâ os 106,7 mil efectivos, contra os 100,5 mil 
actuals, indicam as estimativas avançadas pelo pro- 
jecto de PMP do gabinete do présidente do 
Governo Regional, Carlos César, que prevê investi- 

Oito pessoas, todas elas homens, suicidaram-se 
durante o mês de Janeiro no Alentejo e Algarve, a 
maior parte das quais por enforcamento, anunciou 
esta semana a Brigada Territorial n/o 03 da GNR. 
Além das seis pessoas que se enforcaram, regis- 
taram-se no mesmo periodo de tempo dois suici- 
dios, um por afogamento e outro de uma forma nâo 
precisada. 
O distrito de Faro, corn cinco suicidios, foi aquele 
em que se registaram mais oeorrêneias, seguido de 
Beja, corn dois, e de Portalegre, corn um caso. No 
seu relatôrio mensal, a GNR da regiâo sul regista 
no mesmo mês 1.353 crimes, a maioria dos quais 
(854) contra o patrimônio. Os crimes contra as pes- 

O autor do virus informâtico "Annakournikova", 
um jovem de 20 anos cuja identidade permanece 
em segredo, foi identificado em Leeuwaardçn 
(norte) pela policia holandesa. 
"O jovem apresentou-se às 07:40 horas (em Lisboa) 
no departamento policial de Leeuwaarden, afir- 
mando ser o autor do virus Kournikova", indicou a 
policia em comunicado. O jovem utilizou um pro- 
grama disponivel na Internet que "adaptou e repos 
na rede às 14:00 horas (em Lisboa) de domingo. 
Segundo o comunicado, o jovem decidiu entregar- 
se à policia apôs ter percebido a dimensâo das com- 

mentos da administraçâo regional nos prôximos 
quatro anos de 224 milhôes de contos (1.115 mi- 
Ihôes de euros). 
A "parte de leâo" desse investimento, assegurado, 
sobretudo, por transferêneias da Uniâo Europeia 
no âmbito do III Quadro Comunitârio de Apoio 
(QCA), vai para medidas destinadas a "dinamizar o 
crescimento da competitividade da economia 
regional". Para permitir um crescimento do produ- 
to interno bruto (PIB) regional entre os 4,1 e os 4,5 
por cento no proximo quadriénio - meta que o 
gabinete de Carlos César considéra possivel pela 
entrada de mais actives e necessâria para a aproxi- 
maçâo do arquipélago aos niveis do pais e da 
Europa - serâo especialmente beneficiados os sec- 
tores das pescas, agricultura, industrias transfor- 
madores e turismo. 

soas foram 247 e contra a vida em sociedade 111. 
Os furtos em residências corn arrombamento ou 
chave falsa voltam a liderar a liste de crimes (218), 
seguidos dos furtos em veiculos motorizados ( 143) e 
ofensas à integridade fisica voluntâria simples 
(103). 
Também em Janeiro, a GNR apreendeu 60.072 
doses de haxixe, 2.283 de heroina, 375 de cocaina, 
71 sementes de liamba e 15 comprimidos "Esctasy". 
Um total de 50 individuos foram detidos por posse 
de estupefacientes. Ainda naquele mês, a Brigada 
de Transite da GNR registou 929 acidentes de 
viaçâo, dos quais resultaram oito mortes e 275 feri- 
dos, 35 corn gravidade. 

plicaçôes que provocou. 
A policia efectuou um processo verbal, libertando o 
jovem. O virus informâtico espalhou-se segunda- 
feira pelas redes europeias e norte-americanas, 
chegando terça-feira à Australia, Nova Zelândia, 
assim como a outres paises asiâticos. O destinatârio 
do "Annakournikova" recebia uma mensagem de 
correio electrônico corn a promessa de uma foto da 
jovem tenista russa. 
Caso o destinatârio abrisse a mensagem, esta era 
enviada automaticamente para todos os endereços 
de correio electrônico residentes no seu arquivo. 

Oito suicidios no Aientoio e Aigarvo 

lnT£Rn£T : 

Identificado o autor do virus 
informâtico “Annakournikova" 

roticoRn 
FURNITURE APPLIANCES 

Apoia 

Joe Furtado 

CREATI 
venuscreatlons2001 .tripod.com 

155^ Eglinton Ave. W. 
Tel: 416-789-1493 

aSO Bloor St. W. 
Tel: 416-638-6788 

►linhas de crédite 
►Emptéstimos pessoais 

► 1‘ 2’ e 3‘ Hipotecas 
4^ 

►Pagamento de déridas^ 
TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

416-SSi-ni67 
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TORGA AO PREÇ0 RE DOIS CIGARROS 
Num mundo cada vez mais domina- 
do por varies tipos de fundamentalis- 
mos, nâo sei se fica muito bem 
assumir publicamente vicios priva- 
dos. Neste case, porém, é um dos tais 
vicios que, por muito que se queira, 
nâo se consegue manter privado - 
fumar. Os que me conhecem jâ sabem 
que sou fumadora e os que nâo sa- 
biam ficarâo agora na posse de mais 
de um dado, embora nâo seja nada de 
que me possa orgulhar. Por acaso, até 
comecei tarde - aos vinte e cinco anos 
- quando comparada corn todas aque- 
las histôrias sobejamente conhecidas 
de quem, nos patios da escola 
primâria, jâ tentava imitar adultes, 
fabricando artesanalmente os seus 
cigarritos, nem que fosse corn barbas 
de milho. 

Como pessoa informada que 
sou, conheço de cor e salteado todos 
os maleficios causados pelo tabaco, 
mesmo antes de eles virem devida- 
mente publicitados nos maços como 
manda a lei. Poupem-me, portante, 
mais um daqueles sermôes do tipo 
“mais um prego para o caixâo”, que 
isto de ultimas moradas cada um é 
responsâvel pela que escolher, mesmo 
que depois se arrependa. Mas deixem- 
me dizer-vos que o acte de fumar tam- 
bém tem as suas vantagens. 
Vantagens?!- perguntarâo os mais 
incrédules. Dou-vos jâ um exemple; 

quando hâ aqueles jantares inter- 
minâveis - que é suposto começarem à 
hora e nunca começam -, que se pro- 
longam pela noite adentro corn dis- 
cursos, actuaçôes, leilôes, etc., quem 
aguenta boras pregado a uma 
cadeira? Eu, pelo menos, tenho sem- 
pre uma desculpa para me levantar de 
quando em vez. La tenho de ir até à 
zona de fumadores, quando nâo é na 
rua, para satisfazer este meu vicie. 
Tenho uma amiga, que até nem fuma 
e, quando jâ estâ farta de estar senta- 
da, volta-se para mim e diz: - Aida, 
entâo nâo queres fumar? E lâ vamos 
as duas fumar, digo bem - as duas- 
porque eu fumo e ela é considerada a 
fumadora passiva, como agora lhes 
chamam os cientistas. Ao inalarem o 
fumo que sai das nossas chaminés, 
fumam de borla o que também é 
injuste porque, nos, os verdadeiros 
fumadores é que contribuimos para 
os lucres das tabaqueiras. Enfim, jâ 
estou como o outre: “Fumar, neste 
pais, é um hâbito saudâvel! Obriga a 
ir à rua de vez em quando apanhar ar 
fresco”. 

Em Toronto, é muito comum 
um fumador, apanhado desprevenido 
sem tabaco, vir, em desespero de 
causa, logo que avista um colega de 
vicie, pedir um cigarro mas munido 
sempre de uma moeda de 25 cênti- 
mos. Quando tal acontece comigo. 

dou O cigarro (às vezes dois), mas 
recuso-me sempre a aceitar a moeda. 
Solidariedades de quem comunga dos 
mesmos vicios! 

Por mais incrivel que vos 
pareça, todo este arrazoado tem a ver 
corn Miguel Torga. Nem mais, nem 
menos; sim, esse, o escritor! Passe a 
explicar. A livraria do Victoria 
College, de vez em quando, decide 
saldar alguns livres, que sâo estrategi- 
camente colocados numa pequena 
mesa, junto à porta da entrada. 
Questôes de marketing', quem passa, 
tropeça logo neles. Hâ duas semanas, 
a minha colega e eu, deparâmos corn 
uma pilha de uma düzia de Contos da 
Montanha, de Miguel Torga, a 50 cên- 
timos cada! Ao preço de dois cigarros! 
Digam lâ se uma pessoa nâo se sente 
logo como se tivesse levado um soco 
no estômago?! Anda um homem tan- 
tes anos pelas oficinas da escrita, 
numa luta constante entre o memen- 
to da criaçâo e o resultado da pro- 
duçâo - rasurando aqui, acrescentan- 
do acolâ- para depois os despojos 
desta batalha serem vendidos ao 
preço do esfumaçar de dois cigarros, 
como se o acte da escrita fosse com- 
parâvel à linha de montagem de uma 
qualquer tabaqueira. Nos jâ temos 
expressôes de sobra para designar 
qualquer coisa barata: ao preço da 
chuva, ao preço da uva mijona, ao 
desbarato, por uma tuta-e-meia, uma 
pechincha e outras que me nâo ocor- 
rem de momento. Podemos, a partir 
de agora, enriquecer o nosso reser- 
vatôrio semântico corn mais uma “ao 
preço dumas passitas”. 

Mas O insulte maior veio a 
seguir. Decidimos entrar para ver que 
obras mais havia em português que 
viessem a seguir o mesmo destine. 
Convinha estar de atalaia que nisto de 
saldos ninguém desdenha quando a 
mercadoria é boa. Fomos percorren- 
do as estantes e, em nenhuma, a indi- 
caçâo “Portuguese”. Uma Abelha na 
Chuva, de Carlos de Oliveira, e algu- 
mas obras de Saramago lâ estavam 
alinhadinhas sob a indicaçâo Spanish. 
Que Saramago tenha sido adoptado 
pelos espanhôis, desde que um 
secretârio de estado da cultura o 
atirou para o exilio de Lanzarote, a 
gente ainda percebe, até porque lhes 

deu a oportunidade de o chamarem 
seu e dividirem as honrarias do 
Nobel. Agora, o nosso Torga, trans- 
montano de gema, impregnado 
daquele telurismo todo de quem foi 
gerado na terra a cheirar a ervas, que 
voltas darâ na tumba ao saber o desti- 
ne que lhe dâo os escaparates das 
livrarias! E como o direito à indig- 
naçâo ainda é daqueles que se man- 
tém gratuite, bem tentâmes, junto da 
empregada, tentar convencê-la que se 
tratava de dois paises diferentes, duas 
linguas diferentes, blâ, blâ, blâ... 
Debalde. Para ela estava tudo muito 
claro: os estudantes até nem se quei- 
xavam, quando queriam um livre em 
português iam logo direitinhos à 
prateleira do Spanish ... 

Pois é, O Canadâ passa a vida 
a queixar-se de que é o quintal dos 
Estados Unidos, mas nâo se importa 
nada que nos sejamos o pâtio da 
Espanha, assim a modes que um hal- 
Izinho muito pitoresco, que se atra- 
vessa antes de chegar à Plaza Mayor. 

Qualquer dia, ainda vamos 
ver este poema de Torga: 

“Meu corpo, meu versâtil senhorio, 
ora a estuar de vida, ora doente. 
Meu corpo, meu dilema permanente, 
minha baça incerteza. 
Meu corpo, pobre e ünica riqueza 
Que levarei comigo 
Quando partir. 
Meu corpo, meu supremo desengano 
E meu gosto carnal de me sentir 
Humano” 

incluido em qualquer Antologia 
Hispânica, bastando para tal que lhe 
alterem os dois ültimos versos 

“E meu gosto carnal de me sentir 
Hispano”. 

Mantém a rima, a métrica e 
desenterram-lhe a mortalha da 
nacionalidade! 

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

0021 
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AGATA sempre sucesso 
Para participar no "Dia dos Namorados", 

a consagrada Agata esteve de novo entre nos, 

a convite do empresàrio Vitor Couto, tendo reaUzado 

duas cativantes actuaçôes no Ambience Banqueté Hall. 

Amiga de Ibnga data, acedeu a uma (o Francisquinho!), o rebento mais 
entrevista em CIRV-fm. jovem, de 2 anos e meio (um ver- 
Acompanhada do seu filho Francisco dadeiro "terrorista"!) ficâmos a co- 

nhecer o seu ultimo 
trabalho -"Sozinha"- e 
os seus pianos para o 
futuro, quer como can- 
tora, quer como produ- 
tora, vertente de car- 
reira que lhe tem dado 
muitos êxitos -e nâo 
sô...- e lhe atribui o 
mérito da descoberta 
de novos valores da 
mùsica ligeira por- 
tuguesa. 
O seu medo de viajar 
de aviâo é bem co- 
nhecido por isso quise- 

mos saber como aceitou esta nova 
visita ao Canada. 
-"Gosto muito de Toronto e sô por isso 
me arrisquei a fazer outra viagem de 
aviâo, coisa que tinha prometido nâo 
fazer mais..." 
Aproveitou a oportunidade para 
endereçar beijinhos para toda a 
comunidade e muito especialmente 
para os seus fans, que sâo imensos, 
diga-se a propôsito. 

De Sâbado para Domingo, pelas 3 
horas da manhâ, a nossa generosa 
Agata, depois de uma actuaçâo 
apaixonante e exténuante, ainda foi à 
sede-social da Associaçâo Migrante 
de Barcelos, onde brindou os pré- 
sentes corn très cançôes do seu ultimo 
album "Sozinha". 
Agata, uma simpatia, sempre um 
sucesso. 

Norberto Sousa 

Dia dos Namorados: 
Imigrantos trazom 
globalizaçâo do Amor 
Em Portugal, a globalizaçào do amor 
esta a chegar em força, corn o aumen- 
t® da imigraçâo a fazer crescer em 
flécha o nùmero de uniôes corn 
estrangeiros. 
Em 1999, segundo os ültimos dados 
do Instituto Nacional de Estatistica 
(INE), realizaram-se 68.710 casamen- 
tos, dos quais.. 795 foram entre por- 
tuguesas e estrangeiros e 811 entre 
portugueses e estrangeiras. 
Lentamente, os portugueses foram 
descobrindo nos estrangeiros as qua- 
lidades necessârias para contrair 
matrimônio, corn os oriundos do 
Brasil e de Angola a ganhar aos pon- 
tos. Hâ dois anos, os 
brasileiros estiveram na 
berTa (108 casamentos 
corn portuguesas). 
Depois os gostos dividi- 
ram-se entre alemâes e 
angolanos (54), france- ■ 
ses (53), ingleses e 
caboverdianos (47), e 42 
asiâticos. 
Também entre os 811 
homens que optaram por 
companheiras estrangeiras, 
as brasileiras fizeram as 
delicias, com quase duzentos (196) a 
nâo conseguir resistir aos seus encan- 
tos. Seguiram-se as angolanas (66 
casamentos) e as caboverdianas (57). 
As europeias que nâo pertencem à 
Uniâo Europeia também tiveram 
score razoâvel: 84 casamentos. 
Para um casamento deste tipo pode 
estar a caminhar Eduardo Gomes, 25 
anos, que hâ dois meses namora corn 
uma ucraniana, Oksana, que deixou a 

terra natal hâ um ano e começou a 
trabalhar num café. Segundo o Padre 
Delmar da Silva Barreiro, responsâvel 
pela migraçâo, a verdade é que 
muitos dos novos casamentos sâo 
entre estrangeiros do mesmo pais, o 
que tem sido dificultado pela escassez 
de padres que falem a sua lingua. 
"Ultimamente têm aparecido muitos 
jovens de Leste. E, depois da vinda de 
dois padres africanos e um de Timor 
estamos agora a tratar das coisas para 
vir um de Leste", acrescentou o pâro- 
co. Na realidade, 1999 foi um ver- 
dadeiro "boom" dos casamentos entre 
estrangeiros. Se em 1995 se 

realizaram 173, 
em 1999, regis- 

taram-se 540 bodas, 
segundo numéros do 

INE analisados no dia que se célébra 
o amor. A esta globalizaçào do Amor, 
nem os santos escapam: a verdade é 
que ninguém se incomoda jâ em subs- 
tituir o lisboeta Santo Antonio ou o 
portuense S. Joâo, no Porto, por um 
S. Valentim, de origem incerta. 

Comunidade 
Comunicados 

o présidente da Assembleia Gérai 
do Sport Club Lusitânia of 
Toronto Inc. apela â comparência 
dos sôcios na prôxima Assembleia 
Gérai Extraordinària, sexta-feira, 
dia 16 de Fevereiro, pelas 20h00, 
na sede-social, 103 Ossington Ave., 
em Toronto. 
Dia 16 de Fevereiro serâo eleitos os 
novos Corpos Gerentes do 
Lusitânia. Info: 416-532-3501. 

A Associaçâo Cultural do Minho 
de Toronto informa os seus sôcios 
que realiza uma Assembleia Gérai 
Ordinâria, Domingo, dia 18 de 
Fevereiro, âs 2 horas da tarde, na 
sede-social, 165 Dynevor Ave., em 
Toronto. Info: 416-656-6021, ou 
416-654-4442. 

A Casa do Alentejo, em Toronto, 
elegeu os seus novos Corpos 
Gerentes para o ano - 2001. A 
Assembleia Gérai é presidida por 
José Luis Lopes; o Conselho Fiscal, 
por Ilidio Francisco e, a Direcçâo, 
por Carlos de Sousa. A estes ami- 
gos e a todo o restante elenco dos 
Corpos Gerentes da Casa do 
Alentejo desejamqs continuaçâo de 
sucessos. 

O Rancho Folclôrico Etnogrâfico 
de Portugal realiza a sua festa 
comemorativa do 2o. aniversârio, 
dia 3 de Março, no salâo do New 
Casa Âbril Restaurant, 475 
Oakwood Ave., em Toronto. 
Parabéns! 

Sabado, dia 17 

-Celebraçâo do Sâo Valentim do 
Amor da Pâtria C. Centre na Igreja 

de Santa Helena. Mùsica corn o 
DJ Five Stars. 
-Baile de Sâo Valentim na Casa do 
Alentejo corn o conjunto Sonhos 
de Portugal. 416-537-7766. 
-O Sâo Valentim do FC do Porto 
de Toronto, na sede, corn jantar, 
mùsica de dança e cançôes corn 
Nancy Costa. 
-"Matança do Porco" no Graciosa 
Community Centre corn an'i- 
maçâo corn o No Stop 
Productions. 
-"Baile das Comadres" e dos 
"Namorados" corn o conjunto 
Eclipse e eleiçâo do REI e da 
RAINHA do Carnaval no 
Angrense de Toronto. 
-No "PCDCC" "Recordar Zeca 
Afonso, Ary dos Santos e Adriano 
Correia de Oliveira" -poesia, 
cançôes alusivas e cantigas de 
intervençâo corn Helder Pereira. 
-Na Casa dos Açores, uma 
POLVALHADA À AÇORIANA. 
Dança corn o DJ da Casa. Info: 
416-603-2900, ou 562-2911. 
-Baile da "Noite dos Namorados" 
no Lusitânia de Toronto, corn o 
conjunto Samba 2001 e uma sur- 
presa. 

Sexta-feira, dia S3 

-A Academia do Bacalhau realiza 
a 2a. bacalhauzada do milénio no 
Europa Catering, com inicio âs 
19h30. Haverâ ainda prova de 
Vinhos do Porto e Fado corn Dina 
Maria, Humberto Silva, Antônio 
Amaro e Leonardo Medeiros. 
Informaçôes e réservas: 
416-254-7060, 905-281-2000 
905,-427-9923. Convite aos com- 
padres e comadres para que façam 
acompanhar de novos amantes do 
bacalhau e sâo convivio. 
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BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Canada College 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 
oportunidade unica 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 interessado em jovens estudantes corn 
objectives ambiciosos e que aceitem novos 
desaQos. 
O programa de boisas de estûdio do UCC é um 
dos melhores do género no Canada e oferece aos 
rapazes portugueses corn notas excelentes nos 
graus 7, 8 e 9, apoio financeiro e a oportunidade 
de frequentar um dos melhores colégios do pais. 
Este ano, alunos 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 Economies. 
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. 

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 
Upper Canada College 

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

este cupâo e envie para: 

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

Nome: _ 

Morada: 

Tel.:  , 
L —       J 

AIEX CASTRO 
EXPOE HA K. M. GAIIERV 
Foi um convivio excelente, sinal da 
estima que o talentoso Alex Castro jâ 
conquistou, e que provocou um diâlo- 
go aberto sobre o artista e a sua obra. 

Castro, O Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Joâo Perestrello, convidou-o a 
expôr na Galeria Almada Negreiros, 
nas instalaçôes do Consulado, logo 

Alex Castro com o tio Décio 
Gonçalves, sua màe Fâtima 

Castro, tia Anita e primo Desi 
  

Alex Castro é um jovem que se dedi- 
ca à pintura abstrata. Àpreciâmos 
quadros pintados com firme deli- 
cadeza, cores neutras e suaves, em 
madeira, cartâo, rede e pasta de 
papel. 
Impressionado corn o jovem Alex 

que oportuno. 
Uma justa e oportuna homenagem ao 
jovem artista. 
Esta exposiçâo de Alex Castro estarâ 
patente ao pùblico na K.M. Art 
Gallery até 28 de Fevereiro. 
Parabéns, Alex. 

Akx Castro a pintora Mary Dykstra, 
num mommto de ternura e parabéns. 

Antonio Goraldes de parabénsi 
o nosso estimado amigo 
Antonio Geraldes, um pio- 
neiro natural de Rabo de 
Peixe, Sâo Miguel, Açores, 
comemorou os seus 76 anos 
de vida corn a (amilia no 
Renaissance Convention 
Centre, por ocasiâo do "Dia 
dos Namorados”, corn a 
festa animada pelo conjun- 
to Starlight e o Emanuel. 
Antonio Geraldes, casado 
hâ 56 anos corn Inès 
Furtado Geraldes, é pai de 
9 filhos, avô de 25 netos e 
bisavô de 2 bisnetos. 
Este pioneiro de Rabo de - 
Peixe emigrou para o Canada em 1957. 
Para o Antonio Geraldes enviamos um grande abraço de amizade e o 
desejo de muitos mais anos corn saüde junto da familia e dos amigos. 
Parabéns! 
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ARCQS DE VALDEVEZ 
Fami'iias recebem primeiras ajudas 
Algumas famflias que tiveram prejuizos causados 
pelo mau tempo, em Arcos de Valdevez, recebem as 
primeiras ajudas, através de um subsidio de 
sobrevivência, mas essa quantia ainda nâo chega 
para compensar os estragos. 

Sâo assim 35 as famîlias que recebem 
ajudas financeiras em cerimônia sem 
membros do Governo. Serâo as 
autoridades locals a distribuir as 
quantias, que vâo desde os 276 contos 
até aos 670. As verbas sâo para com- 
pensar a perda de mobllias das casas 
causadas pelas chuvas, ou pela subida 
das âguas do rio. 
A distribuiçâo de verbas é segundo a 
constituiçâo dos agregados familiares, 
e vâo do mlnimo de quatro até ao 
mâximo de dez salaries minimos. 
Esta é a primeira distribuiçâo de ver- 
bas, em que serâo distribuidos 20 mil 
contos. Na prôxima semana, as 
familias de Ponte da Barca, Valença, 
Cerveira, Ponte de Lima e Paredes de 
Coura a receber estas ajudas, mas no 
valor previsto de 11 mil contos. Estas 
ajudas foram prometidas pelo 
Governo, que esta agora a projectar 
formas de reconstruir as casas destrui- 
das na zona do Alto Minho e também 
formas de ajudar comerciantes e 
agricultores que tenham sido prejudi- 
cados. 
O Governo vai ainda disponibilizar 

uma verba de 29 mil contos para 
instituiçôes de solidariedade da 
regiâo de Coimbra, que também te- 
nham sido afectadas pelas cheias, 
anunciou o secretârio de Estado do 
Trabalho e Solidariedade, Rui 
Cunha. OEstes apoios sâo destinados 
a substituir equipamentos e mobilias 
danificadas, e ainda à realizaçâo de 
obras de conservaçâo. «Compete-nos 
ajudar a retomarem a actividade nor- 
mal rapidamente», afirmou Rui 
Cunha. A maior parte desta verba 
sera entregue ao lar de terceira idade 
da Misericôrdia de Montemor-o- 
Velho, onde dez dos 50 idosos tive- 
ram que se mudar para os quartos do 
primeiro andar, devido à inundaçâo 
dos quartos, enfermaria e posto médi- 
co. A Associaçâo Fernâo Mendes 
Pinto foi contemplada som sete mil 
contos e a Associaçâo Portuguesa de 
Paralisia Cerebral com 6500 contos. 
Rui Silva disse ainda que a Obra do 
Frei Gil, na Praia de Mira, e outra 
instituiçâo de Tavarede, vâo receber 
apoios financeiros «assim que estiver 
feito O levantamento dos prejuizos». 

lABATT continua 
corn os portugueses 
Bob Raposo, o novo 
représentante da 
Labatt Brewers, 
acompanhado dos 
responsâveis da com- 
panhia Bob Moakler 
(Manager 
Community Events), 
Kelly Roarke 
(Manager C. Events), 
Mark Ditmars (Senior 
Marketing Manager), 
John Nunes (Vice- 
Presidente of Sales- 
Ontârio) e Peter 
Boddingham (District 
Sales manager- 
Toronto), estiveram na sede-social 
do Sporting Clube Português de 
Toronto, onde assinaram um novo 
acordo corn a ACAPO, para os 
prôximos très anos, de apoio âs 
celebraçôes do "Dia de Portugal, 
de Camôes e das Comunidades", 
numa demonstraçâo de que con- 
tinuam interessados em apoiar a 
Comunidade Portuguesa e as suas 
iniciativas. 
Pela Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas assi- 
naram Joe Eustâquio, Joel da Naia 
e Laurentino Esteves. Pela Labatt 
assinou John Nunes. 
No acordo firmado, a Labatt com- 
prometeu-se a dar â ACAPO 40 

mil dôlares por ano para a Semana 
de Portugal -num total de 140 mil 
dôlares- e um bonus de 20 mil 
dôlares no ano corrente se tudo for 
cumprido à risca e a ACAPO rea- 
lize algo de extra que justifique 
mais apoio. Joe Eustâquio, prési- 
dente da ACAPO, agradeceu à 
Labatt o acordo firmado e o apoio 
concedido. Por sua vez. Bob 
Raposo, em nome da Labatt, 
agradeceu à ACAPO tudo o que 
tem feito em prol da comunidade 
e reafirmou todo o interesse da 
Labatt Brewers em promover a 
"Semana de Portugal" e apoiar a 
Comunidade Portuguesa. Seguiu- 
se um beberete de convivio. 

OoxA/n'town Rine Cans □ ^(54 Avenue Road, "Tanorvto 
Tel: 416-489-1018 □ rax: 416-489-9372 n www.dtcww.com 

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

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

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

Drivers wanted 

Downtown Fine Cars 
1G4 AVENUE ROAD EM TORONTO 

4nG-4BS-10n8 

cabn de mudanças I5 velocidadasl, corn lodaa aa opçâca. agora am annaiim 

O MOVO 
JilTTA WOLIFSIPI^G 

2000 Passat, caixa de mudanças, com extras 

Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador. automâtico. 

New Beatles 2000-2001, caix'a automatica 
ou de mudanças, corn todos os extras 

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

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

GL, GLS em Turbo Diesel. 1.8 Turbo a gasolina e 
2000CC, caixa aulomàtica ou de mudanças 
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Mensagem do Embaixador do Portugal om Ottawa 
Caros compatriotas 
e luso-descendentes 

Acabado que sou de chegar ao Canada -onde vive uma das 
mais importantes Comunidades portuguesas- e nâo me 
sendo possivel desde jâ cumprimentar a todos pessoalmente 
como desejaria, na minha qualidade de Embaixador de 
Portugal gostaria assim de apresentar-vos as minhas cordiais 
saudaçôes e dizer-vos que a minha porta estara sempre aber- 
ta para todos. Pela minha parte, iniciarei dentro em breve 
visitas às comunidades de luso-descendentes, espalhadas 
pelo pais. 
Nâo vou certamente estranhar estas longas e severas inver- 
nias, pois troco Moscovo por Ottawa. Por outro lado, posso 
jâ sentir o calor da presença portuguesa o que me faz sentir 
em casa, graças também à grande simpatia e hospitalidade 
do povo canadiano. 
O Canada é singularmente exemplar do espirito de paz e de 
tolerância entre todos os grupos étnico-religioso-culturais que aqui 
coabitam, sobretudo nos tempos que correm, em que outras sociedades sâo 
afectadas por dissençôes e crimes preocupantes. 
E sobejamente conhecido que temos uma grande comunidade portuguesa 
no Canada. Muito nos orgulhamos dos nossos compatriotas que aqui 
vivem e trabalham hâ longos anos, constituindo uma parte intégrante, 
digna e rsponsavel que em muito contribuiu corn o seu trabalho para o 
deenvolvimento e progresso deste pais. 
Mas, contribuir para o desenvolvimento do pais nâo é tudo. Parece-me 
essencial que os luso-canadianos entrem mais na vida do pais participando 
activamente na sua vida politica, para poderem, como bons cidadâos, 
defender e promover os interesses de todos. 
Proponho-me nâo s6 intensificar e aprofundar as relaçôes de Portugal corn 

o Canada a todos os niveis (politico, econômico e sôcio-cul- 
tural), como ainda promover e facilitar o encontro dos 
jovens luso-descendentes corn as suas origens. Gostaria de 
sublinhar que o conhecimento do português nâo sô é fun- 
damental para manter os laços afectivo-culturais corn 
Portugal, como ainda sendo uma lingua internacional con- 
stitui uma importante mais-valia no mercado de trabalho 
global -cerca de 200 milhôes de pessoas tem o portugês 
como lingua oficial, em paises situados nos quatro conti- 
nentes. 
Nas relaçôes entre Portugal e o Canada, este ano ficarâ sem 
düvidA marcado de forma muito especial pela visita de 
Sua Excelência o Présidente da Repüblica. stou certo que 
Sua Excelência ira receber de toda a comunidade o calor e 
a amizade dos portugueses e portuguesas que contribuiram 
pela primeira vez na histôria, para a sua eleiçâo. 
E-me especialmente grato saber das preocupaçôes e apoios 
que os canadianos e luso-descendentes sempre deram às 
questôes humanitârias -à questâo de Timor Leste, em par- 

ticular, e a todos os que têm sido flagelados por calamidades ora naturais 
ora provocados pelos prôprios homens. 
Assegurando-vos que estarei sempre disponivel para vos escutar e pronto 
para ajudar a resolver qualquer questâo que vos afecte e que seja da minha 
competência, reitero a todos os meus cordiais cumprimentos. 

N 

José Luizüt^mfi 
Embaixador de Portugal 

José Luiz Gomes 
Embaixador de Portugal 

Ottawa, 2 de Fevereiro de 2007 

nflDËIRA: 
Orçamento para 2001 tem délice de 25 milhôes de cernes, diz CDS 
o Orçamento da Regiâo Autônoma 
da Madeira para 2001 é "empolado", 
"despesista" e "mascarado" e tem um 
défice de 25 milhôes de contos, acu- 
sou esta semana o lider do CDS-PP- 
M, José Manuel Rodrigues. 
"É um orçamento empolado porque 
prevê que as receitas dos impostos vâo 
crescer 21 por cento este ano, quando 
esta receita tem crescido seis por 
cento, é um orçamento despesista 
porque as despesas correntes crescem 
oito por cento e é um orçamento mas- 

carado pois esconde um défice supe- 
rior a 25 milhôes de contos", disse, em 
conferência de imprensa, o lider do 
CDS-PP-M, José Manuel Rodrigues. 
O dirigente centrista acusa ainda o 
Governo Regional de "tapar o défice" 
recorrendo a um "empréstimo 
encapotado" através da empresa "Via 
Litoral", a quem o executivo con- 
cedeu a exploraçào da via râpida 
Machico-Ribeira Brava. 
Em 2000, esta empresa entregou 25 
milhôes de contos ao Executivo, este 

ano volta a pagar 15 milhôes de con- 
tos e,em 2002, entregarâ outros 10 
milhôes de contos. 
No que toca ao Piano, o CDS-PP-M 
denuncia que "cerca de 30 milhôes de 
contos orçamentados na Secretaria 
Regional do Equipamento Social sâo 
para pagar obras jâ realizadas e inau- 
guradas no ano passado". 
Na Saüde, o partido référé que o 
investimento é apenas de 2,1 milhôes 
de contos. 
"Para o CDS-PP-M este é um mau 

orçamento, dirigido sobretudo a ali- 
mentar o monstro da administraçào 
püblica regional, em vez de responder 
às carências e urgências da Madeira e 
do Porto Santo". 
0 Orçamento Regional para 2001, 
que serâ discutido a 28 de Fevereiro e 
01 e 02 de Março na Assembleia 
Legislativa Regional, é de 242 mil- 
hôes de contos e o défice, segundo o 
Governo Regional, é de seis milhôes 
de contos, valor do empréstimo a con- 
trair junto da banca. 

Jornal canadiano critica postura do governo em relaçâo ao Brasil 
o matutino "The Globe and Mail" 
publicou, na ediçâo de sexta-feira, o 
editorial "Our War with Brazil" ("A 
Nossa Guerra com o Brasil"), no qual 
criticou a conduçào do governo cana- 

j diano na disputa comercial com o 
Brasil, agravada pelo boicote à carne. 
O editorial adverte que a atitude 
poderâ prejudicar nâo sô a Terceira 
Reuniâo de Cupulas das Américas 
(Alca), marcada para Abril no 
Canadâ, mas também empresas do 
pais que tenham negocios no Brasil. O 
editorial lembra que, em 1998, o 
primeiro-ministro canadiano Jean 

Chrétien, olhando adiante para Abril 
de 2001, quando os lideres das 
Américas visitarâo a cidade de 
Quebec na sua terceira reuniâo de 
cùpula, declarou; "Estamos a tornar- 
nos mais do que amigos, estamos a 
tornar-nos uma grande familia". 
Segundo o jornal, o papel do Canadâ 
nessa familia séria o "do irmâo irre- 
quieto que esconde os sens brinquedos 
porque a mâe gosta mais de ti do que 
dele". "E a isso que se resume a lamen- 
tâvel conduta da disputa com o Brasil 
sobre o mercado de aviôes regionais", 
acrescenta o editorial. 

Uma comissâo de parlamentares 
brasileiros encontra-se no Canadâ 
para intercéder pela importaçâo da 
carne. A comissâo do Congresso 
Nacional serâ coordenada pelo 
senador Jonas Pinheiro, do Partido da 
Frente Liberal (PEL), e tentarâ o acor- 
do com os membros do parlamento 
canadiano, principalmente com os da 
Comissâo de Relaçôes Exteriores, 
para assegurar que, na pecuâria do 
Brasil, nâo existe a doença da Vaca 
Louca. Também alertarâ que os nego- 
cios brasileiros nâo podem ser preju- 
dicados corn essa acusaçâo. 

O ministro das Relaçôes Exteriores, 
Celso Lafer, disse, na passada sexta- 
feira, que o Brasil nâo vai lançar medi- 
das de retaliaçào contra o Canadâ em 
razâo da suspensâo da importaçâo da 
carne brasileira pelo pais. 
Lafer afirmou que, primeiro, o Brasil 
tem de esgotar todas as possibilidades 
de negociaçào. Por isso, o pais partici- 
parâ da reuniâo da Alca em Quebec. 
Segundo Lafer, um problema bilateral 
nâo pode interferir na relaçâo corn 
outros paises do bloco. "Séria uma 
desconsideraçào corn os outros 
paises", concluiu. 

igreia de Fiées é a S’* assaltada ne cencelhe deste e inicie de mes 
Objectas de prata foram furtados da 
Igreja de Fiàes, elevando para très os 
templos assaltados no concelho da 
Feira desde o inicio do mês, indicou a 
GNR, para quem parte do problema 
résulta da falta de uma "cultura de 
segurança" na Igreja Catôlica. As 
autoridades colocam como pouco 
provâvel a hipôtese da autoria dos 

assaltos às igrejas da Feira ser da 
responsabilidade de uma rede espe- 
cializada em arte sacra.Silva Caldeira, 
o capitâo que chefia o destacamento 
da GNR em Sâo Joào da Madeira, 
atribui os assaltos que ocorreram a 
vârias igrejas do concelho a grupos 
associados à toxicodependência, "que 
buscam dinheiro ou algo que possam 

vender rapidamente". Desde o princi- 
pio do mês, jâ foram assaltadas as 
igrejas de Mozelos, Travanca e Fiâes, 
todas do municipio de Santa Maria 
da Feira. No templo de Mozelos, os 
larâpios furtaram oito imagens e do 
cemitério contiguo levaram crucifixos 
e jarrôes.Na igreja de Travanca fur- 
taram ouro avaliado em 3.500 contos. 

E na "Matriz" de Fiâes roubaram 
vârias peças em prata, algumas das 
quais jâ recuperadas pela Policia 
Judiciâria. O pâroco de Mozelos, 
Bernardino Queirôs, explica que as 
imagens furtadas da sua igreja "nem 
eram as mais valiosas", o que "confir- 
ma a tese de que os assaltos foram 
perpetrados por amadores". 
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NILTON CÉSAR melhor que nunca 
Para além de ser um cavalheiro, é 
realmente um homem que sabe can- 
tar e manter fiel o seu imenso roi de 
admiradores e, até, aumentâ-lo, pois 
verificâmos que muitos jovens 
dedicaram as suas atençôes ao inve- 
terado romântico da cançâo, cantan- 
do corn ele algumas das cantigas que, 
aposto!, foram êxitos antes mesmo de 
terem nascido. Particularmente no 
sector feminino, Nilton César conti- 
nua a granjear fans para as suas 
fileiras... 
O espaçoso Oasis Convention Centre 
foi pequeno, no passado sâbado, para 
dar oportunidade aos inùmeros admi- 
radores de Nilton César. Por curiosi- 
dade, até recordo aqui que, no Clube 
Português de London, no domingo, 
tive ocasiâo de conversar corn dois 
casais de Toronto que nâo puderam 
ver O Nilton César... por falta de lugar 
no Oasis! 
-E para mim uma honra manter este 
estatuto junto do püblico português.- 
Disse Nilton César, quando abordâ- 
mos este assunto.- Quero até men- 
cionar mais uma vez que devo a 
minha longinqua carreira aos nordes- 
tinos, no Brasil, e aos portuguese 
espalhados pelo mundo. Sinto uma 
profunda gratidâo por eles. Pago-lhes 
oferendo-lhes sempre o melhor que 
tenho para lhes dar. A minha 

amizade, as minhas cantigas... 
-Mesmo "engripado" como é o caso de 
agora, certo? 
-Meus Deus, nâo calcula o meu deses- 
pero por estar assim. O que vale é que 
o Hernani Raposo me deu um remé- 
die, que é intragâvel, mas que me faz 
bem. Corn dificuldades mas la vou 
dando o melhor que posso nas circuns- 
tâncias présentes. Cheguei quentinho, 
fui actuar a Winnipeg, apanhei frio, 
neve, chuva, eu sei la, fiquei apa- 
nhado... Jâ estou ficando melhor! 
-Como vai o Brasil? 
-Melhor também, felizmente melhor.- 
Afirmou, Nilton César.- Este governo 
esta reformando e acertando pontos 
que se encontravam muito desfasa- 
dos. Falta muito caminho para andar 
mas jâ se notam as melhorias. 
-E no campo artistico? 
-O habituai. O Brasil é um pais imen- 

so, tem lugar para tudo e para todos. 
Aparecem as modas que resultam e 
bem durante dois, très anos, e depois 
desaparecem para dar lugar a... novas 
modas. Os tradicionais intérpretes da 
cançâo, do samba, da bossa-nova, etc., 
vâo ficando, sâo aqueles que mantêm 
as raizes do povâo... 
-Agora, volta a loucura do Carnaval... 
-Volta a loucura do Carnaval e pâra o 
Brasil. Ninguém pensa noutra coisa, 
podem crêr! E um espectâculo 
deslumbrante, grandiose, ünico. Sô o 
vivendo é que se acredita. 
-Que se passa no futebol, parece que 

estâ em queda? 
-Nâo direi queda, mas que estâ em 
crise, ninguém duvida. O futebol é 
um desporto de multidôes, onde se 
movimenta muito dinheiro e interes- 
ses, por isso a corrupçâo de toda a 
espécie pénétra nele... Mas o governo 
estâ disposto "a mexer na porcaria" e 
fazer uma limpeza eficaz. A espe- 
rança nunca morre, nâo é? Essa de 
passaportes falsos para jogar na 
Europa, trocas de nomes e idades, 
menores atirados ao fogo, pagamen- 
tos e dividas escondidas, vâo acabar 
no Brasil e na Europa. Hâ um intér- 
essé grande nos governantes de um 
lado e do outro. 
-Bom, depois de Winnipeg, 
Mississauga e London, segue para os 
ELFA. E, ao Canada, quando volta? 
-E verdade, vou agora para os EUA. E 
um privilégio para mim poder contar 

corn estas visitas anuais. Jâ tenho um 
convite para voltar, para actuar em 
Montreal, em 10 de Junho. Talvez se 
proporcione actuar de novo em 
Toronto ou nos EUA. Vamos a ver. 
Vontade nâo falta! 
Nilton César trouxe con- 
sign alguns exemplares 
do novo CD gravado no 
Brasil, intitulado "No 
Limite da Paixâo", que 
em breve serâ lançado 
por câ e no Brasil. 
Nilton César, para além 
de um bom intérprete, é 
também um conversador 
por excelêneia. 
Nos dias de convivio e, 
especialmente, nas via- 
gens para e de London, 
tivemos ocasiâo de falar 
de mil-e-uma-coisas. Séria 
fastidioso aqui tudo 
relatar, ficâmos apenas 
pela rama. No Clube 
Português de London, 
mais um espectâculo em grande. 
Artista e püblico, olhos nos olhos e de 
gargantas prontas, deram um ambi- 
ente de carinho mütuo tâo grande 
que, mais parecia uma grande familia 
à lareira, como nos bons velhos tem- 
pos. Foi romântico, foi bonito. O Dia 
de Sâo Valentim -no Oasis 
Convention Centre e no Clube 
Português de London, corn Nilton 

César e o seu quarteto, constituido 
por Hernani Raposo, Luis Leite, Luis 
Simâo e Robson de Santana-, foi de 
festa e confraternizaçâo. Joe Pimentel 
e Humberto Rebelo, assim como a 
CIRV-fm e o Clube Português de 
London, têm motivos de satisfaçâo 
pelo que apresentaram e pelo resulta- 
do final. Até a presença do pianista 
Fernando Tavares, na recepçâo no 
Oasis C. Centre, deu o tal toque de 
beleza e romantismo que, de uma 
forma gérai, nâo acontecem nas nos- 
sas festas, o que é pena. 
De salientar que o Clube Português 
de London iniciou uma nova cami- 
nhada corn- os Corpos Gerentes que 
na passada semana passaram a gerir o 
clube, liderados pelo jovem e activo 
Andy Machado. Também queremos 
pôr em destaque a forma como nos 
receberam e a simpatia muito especial 
da Isaltina da Silva, do Conselho 
Fiscal do Clube, que nos serviu corn 
todo o requinte e sempre corn um sor- 

riso. Soube bem, foi romântico... 
Um obrigado final aos patrocinadores 
de Nilton César, Palace Flowers; Doce 
Minho Pastry & Bakery; De Faria & 
De Faria/Advogados e Queensway 
Volkswagen. 
Em London, pela colaboraçâo, o 
nosso agradecimento para Acadia 
Travel, Ocean Food, R. & J. Travel e 
Radio Voz da Amizade. 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

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

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

FALAMOS PORTUGUÊS 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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f ESTIVAl INTERNACIONAl 
He TUNAS 

Como jâ foi divulgado, a Luso-Can 
Tuna -com o apoio da Canada Pure-, 
realiza entre 1 e 4 de Março, o 
"Festival Internacional de Tunas no 
Canadâ'2001", com a presença de 
varias Tunas de Portugal e a convida- 
da especial, Tuna Universitaria de La 
Ciudad de Mexico. O Festival 
Internacional de Tunas no Canada 
terâ lugar no Convocation na 
Universidade de Toronto, dia 4 de 
Março. 

O PROGRAMA é o seguinte: 
-Dia 2 de Março, abertura corn a pos- 
sivel proclamaçào de "TUNA WEEK- 
END" pelo Mayor Mel Eastman, 
seguida de "Noite de Fado 
Académico", às 19h30, no interior da 
City Hall. 

-Dia 3 de Março, "Passa Calles", um 
desfile das Tunas tocando e cantando 

pelas ruas. Saida da College-Grace às 
15h00, para Geste, Sul da Ossington 
e, depois. Geste na Dundas até a 
Dovercourt. 

-Domingo, dia 4 de Março, dia do 
FESTIVAL DE TUNAS no 
Convocation Hall. Abertura às 16h00 
e o espectâculo às 17h00. 

Venda de bilhetes ($20. cada, corn 
prémios de porta): 
-Papelaria Portugal 
-Blue Pages 
-Clube Português de Mississauga 
-CIRV-fm 
-Luso-Can Tuna 
Informaçôes e réservas: 416-569-6982, 
ou 416-930-7347. 
Adquira o seu bilhete. Ajude os nos- 
sos jovens estudantes universitârios 
de câ e de là! 

JMC 

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

lima aitrcvista corn o Natunata HomeopaUi 
Antôiiio Medeiros, jd corn midtos tuws de expcriecùi, 
ijifc o podeni ajudar m sotu(;âo dos sens problemas. 

A Doença do sono 
Um dos grandes perigos da estrada 
Vârios milhares de outros cidadâos 
portugueses frequentam diariamente 
as estradas correndo os mesmos 
riscos e pondo em risco a segurança 
alheia. Desde 1993, data de entrada 
em funcionamento do Laboratôrio de 
Estudos de Patologia do Sono, em 
Coimbra, cerca de quatro mil pes- 
soas, a maioria motoristas profissio- 
nais, passaram pela respectiva consul- 

ta. Dez por cento apresentavam pro- 
blemas corn insônias, 90 por cento 
foram por causa da hipersonolêneia. 
Em numéros redondos, referiu 
Joaquim Moita, clinico daqueles 
serviços, "conseguimos identificar, 
entre os nossos pacientes, 214 aci- 
dentes provocados pela sonolêneia". 
Perante este cenârio e as suas impli- 
caçôes, Joaquim Moita defende a apli- 
caçâo de "um sistema de prevençào 
semelhante ao que existe na 
Alemanha, onde todos os condutores 

de camiôes TIR e motoristas profis- 
sionais sâo sujeitos a estudos do sono, 
a fim de identificar eventuais patolo- 
gias. E se estas se confirmarem, nâo 
poderào conduzir". 
Uma medida deste género represen- 
taria, a seu ver, um importante passo 
no sentido da prevençào rodoviâria, 
uma vez que, "extrapolando para a 
nossa realidade os numéros conheci- 
dos na generalidade dos paises 
europeus e nos Estados Unidos relati- 
vamente ao sindroma da apneia do 
sono, esta terâ uma incidência da 
ordem dos cinco por cento na popu- 
laçâo portuguesa". 

Mas nem so do 
sono vivem os 
riscos da conduçâo 

Gs epilépticos, por exemplo, que 
cons-tituem 0,4 por cento da popu- 
laçâo, representam outro grupo a 
quem se exige os maiores cuidados. 
De tal forma que a Associaçâo 
Portuguesa Contra a Epilepsia hâ 
quatro anos que tenta, sem sucesso, 
criar legislaçâo sobre a matéria. Para 
a neurologista Isabel Luzeiro "uma 
das maiores dificuldades na abor- 
dagem deste problema reside no 
escalâo etârio dos doentes epilépticos, 
uma vez esta patologia ser dominante 
na infâneia e adolescência. Gra, jâ viu 
o que é dizer a um jovem que nâo 
deve ou nâo pode conduzir uma 
viatura ou andar de moto, quando, 
por exemplo, a conduçâo é, hoje, uma 
das principals condiçôes para ter um 
emprego e ser autônomo?". 

Forças policiais portuguesas 
corn arpias velhas 
A PJ teve que suspender um 
concurso para compra de 
novas pistolas por falta de di- 
nheiro. A PSP e a GNR ou têm 
armas com 30 anos de utiliza- 
çào ou dispôem de calibres 
inferiores ou iguais aos usados 
pela criminalidade mais vio- 
lenta. A par desta situaçâo, a 
instruçâo de tiro continua défi- 
ciente. É este o cenârio nas 
forças policiais onde, mesmo 
corn todos os condicionalis- 
mos ao uso da arma individual, a pis- 
tola continua a ser encarada como o 
ùltimo recurso do agente face â vio- 
lência dos criminosos. No entanto, a 
confiança na arma individual é cada 
vez menor: por um lado, ninguém 
sabe o "canhâo" que pode estar do 
outro lado, por outro, hâ dùvida se a 
arma irâ ou nâo funcionar. G alerta 
foi dado por parte de elementos poli- 
ciais, na sequêneia da morte de um 
inspector da Judiciâria, abatido a tiro 
de armas automâticas, em Paços de 
Ferreira, por um grupo de assaltantes. 
Segundo fontes policiais, a morte do 
elemento da PJ e também alguns inci- 

dentes anteriores apenas confirmam 
aquilo de que Jâ se suspeitava hâ 
algum tempo: primeiro, que os crimi- 
nosos nâo hesitam agora em atirar a 
matar, mesmo contra forças policiais; 
segundo, que eles estâo cada vez mais 
exigentes na escolha das armas que 
utilizam. No entanto, se estes factores 
induzem ao aumento da perigosidade 
dos grupos criminosos e a um superi- 
or risco dos cidadâos e agentes polici- 
ais, nem por isso o Governo tem ace- 
lerado o reequipamento das forças 
policiais e que o Ministério da 
Administraçâo Interna e o Ministério 
da Justiça nâo quiseram comentar. 
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O coleccionador de Notas, 
Antonio Cruz, tal como no 
passado ano, realiza no 
Sporting Club Português de 
Toronto, uma Exposiçâo de 
Notas, Moedas e Selos, no 
Domingo, dia 11 de Março, 
entre as 09h00 da manhâ e 

Notas, Moedas e 
Selos, em exposi ~ 

as 12h00. 
Haverâ um sorteio gratis entre as crian- 
ças, cujos prémios serâo selos, 
moedas ou notas, de modo a incen- 
tivâ-las no gosto de coleccionar estes 
artigos ou outros. 
Coleccionadores privados que 
queiram apresentar as suas colecçôes 
nesta exposiçâo do dia 11 de Março, 
podem contactar o Antonio Cruz, 
pelo telefone: 
416-BSn-90<10. 
Domingo, dia 11 de Março, 
nâo faltem na sede-social do Sporting 
Club Português de Toronto, 1650, 
Dupont Street, em Toronto. 

O livro histôrico "Kensington", 
da autora canadiana Jean 
Cochrane, obteve grande êxito 
entre nos. O livro foi lançado 
na comunidade portuguesa 
pelo Portuguese Book Store e, 
segundo Jenny Tomâs, a 
primeira ediçâoestâ a ter 
grande procura. 
A autora Jean Cochrane disse aos 
microfones da CIRV-fm que esta- 
va muito feliz pelo sucesso do 
livro junto da comunidade por- 
tuguesa. Lembrou que iniciou o 
trabalho como sendo um docu- 
mento corn objectivos histôricos, 
que pretendia apenas fazer o lev- 
antamento daquela area de 
Toronto desde o inicio do século. 
A medida em que desenvolveu o 
seu trabalho, quer pela recolha de 
documentaçâo fotogrâfica e, 
muito especialmente, pela recolha 
de depoimentos, foi-lhe sugerido 
que aquele material deveria ser 
publicado em forma de livro e... o 
resultado ai esta! 

No que diz respeito à nossa comu- 
nidade, a autora dispensou um 
capitulo inteiro aos sinais da pre- 
sença portuguesa em Kensington 
Market, mais propriamente na 
zona da Augusta Avenue. 
O livro é bastante intéressante 
corn um custo relativamente bara- 
to.Acompanharam Jean Cochrane 
aos estüdios da CIRV-fm, Jenny 
Tomâs, do Portuguese Book 
Store, e Antonio Ribeiro, editor 
do nosso colega Correio 
Português. 
No final da entrevista, Jean 
Cochrane dirigiu uma mensagem 
à Comunidade Portuguesa, inci- 
tando-a a adquirir o livro 

"Kensington", porque 
considéra que a obra 
é um documente 
importante que per- 
mitirâ às geraçôes vin- 
douras conhecerem 
melhor as origens do 
movimento de emi- 
graçâo que trouxe a 
Toronto os sens 
antepassados e, por- 
tante, as suas 
prôprias raizes. 

Norberto Sousa 

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

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

O<5<l<3lo Je 3- \/f3ilervbim 
1.S°/o em alguns modelos novos 

Especial de SO dias: 
nâo dâ nada de enerada, 

nâo faz pagamen^os nem paga juros. 

Na compra de carro novo a Addison, 
cferece o primeiro pagamento até^j w |T | 

Reembolsameneo de' 
a estudante recém formados ou finaliseas 

832 Bay Sireet, em Toronto (a none da College St J 
|h Telefone: 416-964-3211 J 



F
o
to

s 
c
o
rt

e
si

a
 d

e
 S

il
v
a 

P
h
o
to

g
ra

p
h
y

. 
T

el
.:
 4

1
6

-6
5

6
-4

2
5

5
 

\4  
WiNTERFEST 

Qulnta-feira, 15 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

Winterfest 2001 - Parte ll 
E o Sol... 

Quando a porta do aviao abriu nâo 
deixei de sentir na pele que o mês de 
Fevereiro, naquela ilha, nada tern a 
ver com o mês de Fevereiro no 
Canada. 
Com o Oceano Atlântico a norte e o 
Mar das Caraibas a sul La estava de 
novo em Cuba, de Ernesto “Che” 
Guevara e Fidel Castro, uma dupla 
que ficarâ para sempre ligada 
indelevelmente à histôria daquele 
pais. 
Uma visita a Cuba, uma visita ao sol, 
quente, brilhante, convidativo e sem- 
pre de luz generosa a transformar a 
ilha num dos principals destinos de 
férias. 
É numa destas circunstâncias que a 
natureza nos fala mais perto, relem- 
brando a sua versatilidade, adquirida 
depois de milhôes de anos de 
mutaçôes para que este planeta con- 
seguisse albergar vida e ser o nosso 
lar. 
Descontando o inquérito a que fui 
submetido' à chegada, pelos fun- 
cionârios da Alfândega, visto que le- 
vava muitos exemplares do jornal O 
Milénio, o que lhes fez uma grande 
confusâo, la fui eu em direcçâo à 
saida do aeroporto e em direcçâo ao 
Sol. 
Existia, na minha cabeça, uma ideia 
fixa: assim que puder, a primeira 
coisa é ir para dentro de âgua. 
Cerca de 20 minutos depois, cheguei 
ao Hotel Puntarena em Varadero. 
Depois dos habituais cumprimentos e 
duma recepçâo espectacular corn 
müsica e tudo, interpretada por Frank 
Alvarez, Valdemar Mejdoubi e mais 
umas dezenas de pessoas coradinhas 
e bem dispostas, lancei os meus per- 
tences para dentro do quarto sem 
qualquer cerimônia, vesti os meus 
calçôes preferidos e: oceano... aqui 
vou eu! Finalmente um banho de 
mar, aquilo corn que vinha sonhar no 
aviâo. 

A Primeira 
"Conspiraçâo 

Nessa mesma noite de chegada, sexta- 

feira 2 de Fevereiro, reservada estava 
a surpresa para quem (da Cirv Radio) 
pensava que o Winterfest era apenas 
uma festa e que pouco exigiria de si, a 
nâo ser o apoio exigido pelas regras 
de profissionais da comunicaçâo 
social. 
Nos meandros da organizaçâo gerava- 
se uma conspiraçâo que se dedicava, 
sobretudo, ao baptismo de fogo dos 
caloiros do Winterfest. 
Très componentes da équipa 
Winterfest/Cirv, foram obrigados a 
vestir-se corn trajes femininos, justissi- 
mos e sexys, a fim de imitarem o 
agrupamento feminino As Bombocas. 
Tratava-se duma surpresa para o 
püblico e realmente, foi. Dos très 
“Bombocos” (baptizados pelo 
Emanuel) em palco, um deles dava a 
sensaçâo de, a qualquer momento, ir 
estatelar-se em pleno palco, a julgar 
pelo supremo sacrificio que fazia para 
se aguentar em cima dos sapatos, bem 
menores que os seus delicados pés. 
Um dos “Bombocos” confessaria mais 
tarde à nossa reportagem que aqueles 
foram os 6 minutos mais longos da 
sua vida, visto nunca se ter tido apa- 
nhado em tamanha desordem transe- 
xual. 
Por ultimo tinham prometido que os 
“Bombocos” sô cantariam uma 
cançâo e afinal, cantaram duas. 
O püblico divertiu-se a valer e, em 
sinal de proteste, os “Bombocos” 
remeteram-se ao silêncio, nâo dando 
entrevistas nem assinando autôgrafos, 
estando programada uma conferência 
de imprensa para desmascarar a con- 
spiraçâo a que foram sujeitos. 

A tribo dos 
“Pés Hûmidos” 

o imprevisto, numa situaçâo desta 
natureza, onde as pessoas pretendem 
divertir-se, porque tristezas temos 
sempre que cheguem, foi o que mais 
acompanhou o quotidiano da tribo 
dos “Pés Hümidos”, que nunca se 
esqueceu de fazer o melhor por se 
esquecer do trabalho e da neve que 
caia em Toronto. 
- Como é que esta o tempo em 
Toronto? 

- Esta a nevar. 
-Ah! 
E normalmente a conversa ficava-se 
por aqui. Valia la a pena estar a pro- 
longar o sofrimento? 
Os “Pés Hümidos” invadiam toda a 
regiâo e a comunicaçâo entre eles era 
saudâvel de apreciar. Tudo alegre, 
tudo bem disposto e sempre o que 
fazer, desde que fosse pouco, jâ se vê. 

no palco em frente à piscina. 
Esta tribo tinha feito um pacto que se 
traduzia no seguinte: aqui nâo hâ 
problemas! E cumpriu-o escrupulosa- 
mente até ao fim do Winterfest. 
Os “Pés Hümidos” também adop- 
taram ainda vârios slogans para a 
duraçâo deste Winterfest, como por 
exemplo: Viva o descanso! Devagar 
que dôi-me os pés! Se amanhâ nevar 

Corpos a dourarem ao Sol, outros à 
sombra, refrescos vârios e muitos, 
cantigas ao desafio e por encomenda, 
pianos para o almoço e depois para o 
jantar, apôs o que, por volta das 22 
horas, reunia a maior parte da tribo 
para apreciar e tomar parte no espec- 
tâculo que todas as noites tinha lugar 

em Toronto vou para a praia e se nâo 
nevar vou também! Deixemos para 
depois de amanhâ o que pudemos 
fazer ontem! E, finalmente: se eu 
adormecer nâo me acordes! E foi corn 
esta presença de espirito, escorreita e 
inabalâvel, que a semana se desen- 
rolou, envolta num atmosfera ^ 
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lado, e despindo a capa de artista, o 
Emanuel é um afâvel conviva, pre- 
stando-se sempre a um contacte 
agradâvel seja corn quem for, o que é 
uma qualidade muito apreciada e jus- 
tamente lhe conféré o titulo da simpa- 
tia. De reparar que nem sequer falei 
do seu vasto répertorie de cançôes. 
Mas disse é bem capaz de melhor 
falar o püblico que as sabe de cor e 
salteado, que as dança e canta e que, 
ao ouvi-las, fica feliz: sâo as cançôes 
que o povo gosta. 
Embora o Emanuel fosse o convidado 
principal deste Winterfest 2001, é 
meu dever como reporter, falar de 
outres cantores que também estive- 
ram em Cuba. E nâo o faço sô por 
dever mas, acima de tudo, porque 
marcaram positivamente todo o pro- 
grama do Winterfest. 

► Continua na pagina seguinte 

Fenômeno de popu- 
laridade, Emanuel 
nâo sô canton como 
também fez corn que 
o püblico partici- 
passe no seu espec- 
tâculo do modo que 
mais gostasse. O 
importante para o 
cantor era que o 
püblico se divertisse. 
Escusado sera acres- 
centar que foi isso 
mesmo que se pas- 
sou. A capacidade do 
cantor émana auto- 
maticamente assim 
que pisa o palco, o 
que é transportado 
ao püblico, ficando 
este nas mâos do seu 
talento. Por outro 

^ carregada do desejo dumas férias pode imaginar o 
memorâveis: e foram! problema dos con- 

correntes em encon- 
ErnanUSl *^rar tao minüsculo 

As CanCOeS orifkio sustentado 5 em gérai pela esposa 
C|U6 O povo 90St<a do concorrente, per- 

dido em tâo vasto 
Se falasse pormenorizadamente nos areal, 
concursos, sempre diferentes, que se Deixemos entâo os 
realizavam de manhâ, na praia e à concursos e passe- 
noite no palco, em frente à piscina, mos aos espectâcu- 
muito eu teria que escrever. Em vez los que, à noite, 
disso vou apenas deixar um pequeno esgotavam o largo 
exemplo que me parece destacâvel. recinto em frente ao 
Tratou-se do concurso do papel palco, em noites de 
higiénico, que obrigava os interve- estrelas, duma lumi- 
nientes masculinos a vendar os olbos nosidade prateada 
e a ter de enfiar um pau no buraco do fâcil de distinguir, 
rolo de papel higiénico. Existem out- talvez pelos baixos 
ros pormenores que agora me nâo indices de poluiçâo 
atrevo a descrever mas creio que jâ se da ilha. 

Meat Packers Ltd. 
matadouro português 
de suinos no Canada. 
Unaa filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

^orrun^s 

-935-4441 
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^ Continuaçào da pagina anterior 

que a povo gost;a 

Se falasse pormenorizadamente nos 
concursos, sempre diferentes, que se 
realizavam de manhâ, na praia e à 
noite no palco, em frente à piscina, 
muito eu teria que escrever. Em vez 
disso vou apenas deixar um pequeno 
exemplo que me parece destacavel. 
Tratou-se do concurso do papel 
higiénico, que obrigava os interve- 
nientes masculinos a vendar os olhos 

e a ter de enfiar um pau no buraco do 
rolo de papel higiénico. Existera out- 
ros pormenores que agora me nao 
atrevo a descrever mas creio que jâ se 
pode imaginar o problema dos con- 
currentes em encontrar tao mimiscu- 
lo orificio, sustentado em geral pela 
esposa do concurrente,, perdido em 
tao vasto areal. 
Deixemos entao os concursos e passe- 
mos aos espectaculos que, à noite, 
esgotavam o largo recinto em frente 
ao palco, em noites de estrelas, duma 
luminosidade prateada facil de distin- 

guir, talvez pelos baixos indices de 
poluiçâo da ilha. 
Fenomeno de popularidade, Emanuel 
nao so cantou como também fez com 
que o piiblico participasse no seu 
espectaculo do modo que mais 
gostasse. O importante para o cantor 
era que o pùblico se divertisse. 
Escusado sera acrescentar que foi isso 
mesmo que se passou. A capacidade 

do cantor émana automaticamente 
assim que pisa o palco, o que é trans- 
portado ao pùblico, ficando este nas 
mâos do seu talento. Por outro lado, e 
despindo a capa de artista, o Emanuel 
é um afâvel conviva, prestando-se 
sempre a um contacto agradâvel seja 
com quem for, o que é uma qualidade 
muito apreciada e justamente lhe 
conféré o titulo da simpatia. De ^ 
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► las, duma luminosidade prateada fâcil de dis- 
tinguir, talvez pelos baixos indices de poluiçâo da 
ilha. 
Fenômeno de popularidade, Emanuel nâo sô can- 
ton como também fez corn que o püblico partici- 
passe no seu espectâculo do modo que mais 
gostasse. O importante para o cantor era que o 
püblico se divertisse. Escusado sera acrescentar que 
foi isso mesmo que se passou. A capacidade do can- 
tor émana automaticamente assim que pisa o palco, 
o que é transportado ao püblico, ficando este nas 
mâos do seu talento. Por outro lado, e despindo a 
capa de artista, o Emanuel é um afâvel conviva, pre- 
stando-se sempre a um contacto agradâvel seja corn 

quem for, o que é uma qualidade muito apreci- 
ada e justamente lhe conféré o titulo da simpa- 
tia. De reparar que nem sequer falei do seu 
vasto répertorie de cançôes. Mas disse é bem 
capaz de melhor falar o püblico que as sabe de 
cor e salteado, que as dança e canta e que, ao 
ouvi-las, fica feliz: sâo as cançôes que o povo 
gosta. 
Embora o Emanuel fosse o convidado principal 
deste Winterfest 2001, é meu dever como 
repôrter, falar de outres cantores que também 
estive-ram em Cuba. E nâo o faço sô por dever 
mas, acima de tudo, porque marcaram positi- 
vamente todo o programa do Winterfest. 
Tony Melo, cantor do grupo musical 
“Starlight”, fruto da comunidade, nunca teve 
mâos a medir. E se pensa que o Tony sô sabe 
cantar estâ muito enganado. O Tony Melo par- 

► Continua na pagina seguinte 

CIRV-FM orgulhosamente apresenta 

Pela primeira vez os irmâos 
Nelson e Sérgio ”05 ANJOS", 

deslocam-se ao Canada para um ùnico concerto 

Os ANJOS vao actuar, em exclusivo, 
no OASIS C. Centre, em Mississauga, 

domingo, dia 18 de Fevereiro. 

O almoço sera servido pelas 13h30, 
seguindo-se o espectdculo. 

Bilhetes, preço ünico: $42. dolares. 

Informaçôes e resèlrvàs: 

(iLL L4*1(JAL!ï^Ï 

David Costa & Associates 

«41 S-S3E-e3l2S 

  Hjmmjù 

fâolï' LSiSpOiStlS I F“'^‘*»DaCosta&DaimyViveiros 

novo représentante de vendas % 905-454“791 *1 ^ 
da comunidade portuguesa. A 33 Baflfga St M ffn / 

CiRV, , 
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Winterfest 2001 - Parte ll 

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

iŸaoe.Ue.n 

0014 

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

palses do Sot e das areias brancas, serâo mais 
férias, com os cuidados e proflssionalismo de 

Happy Travellers. Além dos programas e 
emissâo dos bilhetes, podem ainda contar corn 

um serviço eficiente de documentaçôes 
e informaçôes. 

Ei;Bempre, um sorriso... 

^ Continuaçào da pagina anterior 

paralisados pela surpresa. À trente, 
Manuel da Silva (ArtNova Furniture 
Plus), incentivava o imenso grupo a 
cantar corn a força que a natureza lhes 
deu, tendo mais tarde confessado que 
O piano foi exactamente invadir os 
estüdios e nâo nos deixar fazer a 
transmissâo. Se havia alguma trans- 
missâo a fazer ela séria feita por toda 
aquela gente a cantar e corn uma dis- 
posiçâo indestrutivel. E foi mais ou 

menos isso que se passou. No entanto, 
ainda nos deram a oportunidade de 
falar corn eles e transmitir para 
Toronto aquilo que jâ era o principio 
da despedida, que terminaria no 
palco, nessa noite, corn o desfile de 
todos os artistas, acabando corn a 
marcha do Winterfest. 
Nessa noite, nem a chuva fez corn que 
as pessoas abandonassem o recinto. 
Pegaram nas cadeiras e viraram-nas ^ 

Estàvamos entâo os 3, Frank Alvarez, 
Valdemar Mejdoubi e eu prontos para 
iniciar a transmissâo, quando ao 
longe, começâmos a ouvir muitas 
vozes que entoavam a cançâo “Apita o 
Combôio”. A principio nâo prestâmos 
muita atençâo mas a tal fomos obri- 
gados pois o som começou a ficar 
cada vez mais alto. Nessa altura olhâ- 
mos em direcçâo ao som e reparâmos 
que centenas de pessoas se aproxi- 
mavam, sem jeito de parar, do local 
onde tinhamos o estùdio montado. 
Resultado: fomos invadidos por aque- 
la multidâo, ficando, por momentos 
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► sobre as cabeças e, no palco, co- 
brimos as nossas cabeças com olead- 
os e a festa prosseguiu, até que a 
natureza chegou à conclusâo que nâo 
valia a pena teimar connosco e a 
chuva parou. 

Cozinha 
Portuguesa em 
Cuba e outraa 
aurpreaas 

Tinha que ser. Tinha de baver cozi- 
nha portuguesa em Cuba. Para isso se 
encarregou o cozinheiro Manuel de 
Paulos que, em conjunto corn os co- 

arrebatado por Margaret Pires que 
assim reina até ao principio do ano 
2002. 

Até ao 
Winterfest SOOS 

As fotografias que acompanham este 
texto falam melhor que ele. Nelas se 
rétracta a alegria que a organizaçâo 
Cirv/Happy Travellers conseguiu dar a 
todos em mais um ano de Winterfest. 
Por parte da Cirv, estamos felizes por 
mais este êxito. Exitb que foi construi- 
do por todos, püblico e organizaçâo. 
E impossivel relatar todos os por- 

zinheiros do complexo turistico, con- 
feccionaram vârios pratos portugue- 
ses que deliciaram o Winterfest. Na 
noite portuguesa entâo, nem se podia 
romper por entre o ataque aos pratos 
portugueses que um dos restaurantes 
oferecia. 
Muitos prémios foram distribuidos, 
entre eles, mais uma antena parabôli- 
ca de Orbit Satelite Systems que fez a 
felicidade do seu vencedor uma vez 

menores e situaçôes do Winterfest. 
Deixei aqui a imagem que captei e que 
se traduz, acima de tudo, em muita ale- 
gria, um sentimento saudâvel e que 
esperamos continuar a proporcionar 
aos nossos ouvintes, telespectadores e 
leitores. 
Estamos de volta, mais escuros de pele 
e corn os restos da boa disposiçâo que o 
Winterfest nos provocou. Àgradecemos 
a participaçâo de todos e deixamos os 

que este nos confessou que ainda nâo 
tinha. 
E como sempre, a eleiçâo da Miss 
Winterfest 2001, foi um espectâculo e 
uma experiência que sô visto. 
Contado nâo tem graça absoluta- 
mente nenhuma. Sugiro, para quem 
tenha muita curiosidade, marcar jâ as 
passagens na Happy Travellers, para 
o Winterfest 2002, pois trata-se de 
algo a nâo perder. Acredite, que eu 
sei. 
O titulo de Miss Winterfest 2001 foi 

melhores votos para que, para o ano, 
consigamos fazer um Winterfest ainda 
melhor... o que é dificil! 

Até para o ano! 

N.R. 
Os nomes dos “Bombocos” e das 
“Milénio ” nâo sâo publicados ao abrigo 
da lei WC/2001 que nào permite a sua 
divulgaçào fora de Cuba 

Domingos Melo 
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' \f 
CABNEiRO - 21/03 A 20/04 

Uma relaçào desarinoniosa entre Mercùrio e Marte poderà 
causar uma tensâo, uma ruptura, ou maior agressividade. 
Nao deixe para esta altura um assunto importante que 
requeira uma certa diplomacia. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

Jogue, pois mesmo que este nâo seja o sen passatempo 
predilecto, hâ momentos de sorte. Com a passagem da Lua 
pela sua Casa V, vai sentir uma inesperada atracçào por 
tudo quanto Ihe dâ prazer. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 £L 
O conflito entre Mercùrio e Marte poderâ trazer-lhe irritabi- 
lidade e mau humor no emprego. Espaireça e tente desfrutar 
do seu tempo de trabalho tanto quanto possivel. Tenha 
cuidado, se fizer investimentos nesta altura. 

CARANGLCJO - 21/00 A 21/07 

Jupiter em conflito corn Lua concededhe a possibilidade de 
viver grandes e intensas emoçôes. Auxiliar os seus amigos 
a entrarem em contacto corn os seus mais intimos senti- 
mentos pode muito bem ser conseguido sem que para isso 
tenha de efectuar um grande esforço. 

LEâO 22/07 A 22/08 

Corn o Sol em Conjunçâo corn Ûrano surgirâo situaçôes ines- 
peradas e invulgares carecendo de urgente soluçào. Se por 
um lado é uma perturbaçào à rotina, nâo deixa também de 
ser um desafio à sua capacidade de decisâo, e à sua criativi- 
dade. 

ViROEM-23/08 A^2/0^ 
J:L 

Neste momenta sentira um maior dinamismo, acentuando- 
se o desejo de fazer coisas ou de ousar dizer alguma coisa a 
alguém. Sentir-se-â mais o centro das atençôes e verâ 
reforçada a sua vontade de lutar por novos empreendimen- 
tos. 

 BALANçA - 23/09 A 22/10 

Este momento, é de transiçào. É maior a tendência para 
colher frutos do que para semear. É um tempo mais con- 
templativo do que activo. Aguarde noticias ou resultados 
dos ültimos dias 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

O conflito entre Mercùrio e Marte pode fazer corn que se sinta 
a jogar à defesa sempre que tenha de lidar corn os seus amigos. 
Procure ser o mais objectivo possivel ao discutir seja que assun- 
to for corn aqueles a quem aina. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21 /12 

Pode receber visitas indesejadas, pelo que deve ter tacto na 
presença delas e manter a calma e a harmonia no ambiente 
familiar. Poderâ ser, desnecessariamente, condescendente 
para impressionar alguém que ama. 

^^^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 'v 

Poderâ sentir um sùbito desejo de fugir à rotina diâria e partir 
para qualquer sitio. O estudo de novas ideias e novos con- 
ceitos podem resolver-lhe este desejo de fuga, sem sair do con- 
forta do lar. 

AotlÀRIO “ 21/01A19/02 

O conflito entre Mercùrio e Marte pode trazer ao seu local 
de trabalho irritabilidade e mâ disposiçâo. É importante 
que se descontraia e que procure apreciar o mais possivel o 
seu trabalho. Caso sejam feitos investimentos, o cuidado 
deve ser redobrado. 

'Kf PEIXES - 20/02'W20/03 

E possivel que esteja a tratar a^outras pessoas corn excessi- 
va rectidâo; o tratamento que receber serâ proporcional ao 
que dâ aos outros. Poderâ estar muito sensivel e ser indul- 
gente para corn aqueles que lhe querem contar as suas des- 
graças pessoais.  

O MILéNIO 

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 

1 - Curado; peixe leleôsteo de âgua 
doce (pl.). 2- Imensidâo; mali'cia; 
pequeno planeta des-coberto em 
1856. 3- Si'mb. qui'm. do acti'nio; 
conjunto das pétalas de uma flot; 
pedra de moinho. 4-Antiga 
Colônia Portuguese; duro ao 
tacto. 5- Simb. quim. do 
Mendelévio; esquerda alta (pal-co); 
perfodo. 6- Dornas; rama. 
7- Afectos; migalhas. 8 - Lavra; 
preposiçâo;batrâquio.9-Con-junto 
de familias corn antepassado 
comum (pl.); abrev. de senhora.10- 
Adv. de lugar; suar muito;a mesma 
coisa. 11- Equipe: pano de arras; 
escritor português.12- Ser cam- 
baio; além disse, agora. <■ 

1- Fascinaçâo; remoinho de àgua. 2- Pequena mala; femenino de um; heroi- 
na francesa. 3-Brisa; peixe de âgua doce (bras.); ruim. 4-Concedera; prep. 
designativa de falta. 5-Cont. de soror; catedral; simb. quim. do cobre. 6-Ulce- 
raçâo dos dentes e ossos, que os destrôi progressivamente; carimbara. 7- 
Hospedar; pisar. 8- O lado do venta; simb. quim. do americio; curadas. 9- 
Caridosa; titulo dos chefes de alguns estados muçulmanos. 10- Art. def. plu- 
ral; penhascos; simb. quim. do érbio. 11-Afirmativa; nome de mulher; opulen- 
te. 12- Ruido; queimada. 

Soluçâo na horizontal: 

BJO ijeqLUBO -2t BÔg ISBJ leiujv -tt P! iJBÔBns taq -ot BJS 

:sB|o :e lcd -6 s IBJ Itua :BJ\/ -8 SBSILU isejouiv -l BPBUJBJ isBqno -g Bje IBS 

■Ptu !| -g tu ;) ;ofu iBog -p ooi ;B|OJOO ;OV -E S!S|U;|BS ;JBI/\| -2 -sBdjBO logs -t 

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

Verticals: 

Senhora Eva 
A màe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saùde e doenças. 

Cura através de oraçôes. É uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RÂPEDOS. 

dlrIrttMdr|;rroSlrer{^M;kJ.l 
^3BS Wiison Ave, pert:o da üane 
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Agopû às 6“feiras o pitmo é 

das 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 
PGP 

m TECNO 

lOUCURA TOTAL 

^ ^ Corn apresentûçao de Jamie Ina 

MîJSICA CiNEMÀ JOQO8 BlOGRAriÂS CNTRCVISTAS 

LA uma ternurinha 
Para animar o "Dia dos Namorados'^po empresârio Paulo Cabral trouxe para o seu espcctdculo 

no soldo da Igreja de Cristo-Reî, em Mississauga, a joveiri e linda Micoela. Umo ortista cons- 

ciente do sua dificil profissdo e dos suas condiçoes prîvîlegiodas. Esta vinda deveu-se também 

aos conhecimentos c omizade corn Fernando Correia Marques, “dono" de um tugor muito especial 

entre nos! Na CIRV-fm, Maria Fernando conduziu um diàlogo Intéressante com Micaela que 

reproduzimos nestc continho jovem de O Milénio. 

bûilarinos - dois homens e uma mulher. Para 
fjuem ndo tem jjossibilidade de pagar este 
tipo de espectdculos, nos temos, por assîm 
se dizer, um espectdculo para todas as 
cdrteiras. Ou seja, por vezes desloco-me 
sozinha sem os bailarinos para que as orgoni- 

Micoeia - Foi, sem düvtda através do grande 
amigo Fernondo Correia Marques que surgiu 
este convite porque o espectdculo que eu vou 
fazer, ele id faz hd muitos anos. Por isso, 
este ano ele nâo pode deslocar-se ao Canadd 
porque tem uma série de espectdculos em 
Portugal e aconselhou à organizaçâo o espec- 

tdculo da Micaela. Entao estabeleceram-se 
os contactos e, cd estamos! 
M.F. - Para além de cantor a solo, traz con- 
sigo 0 seu proprio grupo... 
Micaela - Em Portugal tenho 

100% ^USICA 

um grupo de 

Top 5 de Portugal 
Top de vendes - Volentim de corvolho 

MARSHALL MATHERS LP-CD 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD 

INFEST-CD 
PAPA ^iHiAi 

VERY BEST OF UB40 1980,2000-CD 

PLAY-CD 

zaçdes nâo tenham gue pagar tanto dinheiro. 
Temos também espectdculos com 
banda, claro, e espectdculos sem 
banda. 
M.F. - Quantos trabalhos jd gravou? ; 
Micaela - Bom, este é o quinto CD 
que gravo a solo. Antes de cantor a 
solo, grave! corn grupos como os 
Onda Choc e o Baby Rock e, por 
isso jd vai numa carreira de i4 
anos. Mas a solo sd hd cinco. 
M.F. - Bonito, uma carreira de 
catorze anos integrada em grupos... 
Micaela - Quando era pequenina, 
comecei por cantor a solo quando 
concorria a festivals, comecei tam- 
bém por cantor fado... 
M.F. - Porque o fado? 
Micaela - Era uma paixâo muito 
? ronde e ainda hoje gosto muito do 

ado. 
M.F. - Quem foi Amdlia para si? 
Micaela - Foi a melhor cantora que tivemos 
em Portugal e nâo hd igual. Por isso foi uma 
grande tristeza quando todos nos a 
perdemos, se bem que para mim aquela mu- 

I lher nâo estd morta. Sempre que a ouço, 
fecho os olhos e vejo-a. 
M.F. - Dizem que a juventude nâo liga ao 
fado. Certamente que nâo acredita em tais 

I afirmaçoes. 
Micaela - Nâo acredito e em Portugal, 
neste momento, jd se vêem muitos jovens 
ligados ao fado, Temos um grande produtor 
- José La Feria - que fez questâo de pro- 
duzir um espectdculo teotral e musical corn 
temos exclusives de Amdlia Rodrigues, 
Este espectdculo estd a ter um enorme 
sucesso nas nossas salas de teatro. Para 
mim, este espectdculo représenta um 
recorder a Amdlia Rodrigues. 
M.F. -> Voltando à sua carreira, para quando 
0 proximo trabalho? 
Micaela - Estamos a préparer coisos novas. 
Neste momento, estamos a pensar grovar 
um trabalho sd de acusticos corn bôladas e 
musicas românticas. E vamos tentar, ainda 
este ano, também gravar um trabalho ao 
vivo. 

M.F. - Portugal agora estd recheado de gru- 
pos,.. 
Micoela - Se eu vos dîsser o numéro, acho 
que nâo vâo acreditar. Em Portugal somos 
2.700 artistas de todos os géneros musicais. 
Os chamados "boysbands" ou "girlsbands" foi 
um fendmeno. Em Portugal neste momento 
nascem muitos artistes, mas faite a quali- 
dade e falta, acima de tudo, o calo da estra- 
de, 0 saber estar corn os pessoos. Quando o 
sucesso chega, nâo virar um vedeta ou uma 
estrela e esquecer aquMo que nos fomos 

Paulo Ventura 

e Micaela* 

antes, as nossas raizes e o nosso passado. 
Esse passqdo é o que nos vai lever até ao f im 
de vida. E isso que às vezes as pessoas 
esquecem e acham que jd têm um rei na bar- 
riga e pensem que tudo o que vem depois é 
pior. Isso faz corn que todos esses tend- 
menos apareçam e desapareçam; os suces- 
sos fazem-se, mantê-los é que é mais compli- 
cado. 
M.F. - Acaba de mostrar que estd desde hd 
muito tempo ligada à vida artistica, embora 
seja muito jovem... 
Micaela - Mas tenho muito que aprender. 
Aprendo corn a vida todos os dias. Por isso, 
deixo-vos um beijinho muito grande, fiquem 
corn Deus, foi um prazer ester convosco. 
Muito obrigada. 
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I Companhia précisa 
I de coiMDUTOR com carta 
I de conduçâo AZ ou DZ, 
I de preferência e 
I PESSOA PARA ESCRITÔRIO. L Contacter 

Carlos ou Nancy: 

4^6-762-5503 

Empregado que fale Inglês, para fazer 
limpeza em Restaurante incluindo 
algumas tarefas na cozinha. 
Tel.: 416-533-1106 de terça a sexta-feira 
entre as 3 e 5 horas. 

Pedreiros para companhia de 
construçâo. 
Contactar Silva. Tel.: 416-762-5947. 

Empregado para supermercado, que fale 
português e Inglês. 
Contactar Esperança. 
Tel.: 416-656-7250. 

Empregados para trabalhar com 
maquinas escavadoras. 
Contactar durante o dia pelo 
tel.: 905-738-6655 ou à noite 
pelo tel.: 905-737-8853. 

Precisa-se de pessoa com experiência 
para limpeza na area de DonMills e 
Eglinton. Fale com Claudia. 
Tel.: 416-410-6181 

Ajudante de cozinha de preferência com 
experiência. 
Contactar Maurice ou Robert de terça- 
feira a sàbado. Tel.: 416-363-4247. 

Casai para fazer limpeza na area de 
Toronto. 
Contactar Luis pelo tel.: 905-303-6680. 

Empregadas de balcâo com experiência. 
Tel.:416-536-1522. 

Pessoal para limpeza e um supervisor 
para a area de Mississauga, contactar 
Jaime Pereira. 
Tel.:416-745-9250, ext.#230. 

Secretaria que fale e escreva Português e 
Inglês. Contactar Leonardo ou Walter. 
Tel.:416-588-9078. 

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

CRtDItnTES: 
150 g de miolo de amêijoa; 

150 g de miolo de berbigào; 150 g de miolo de 

camarâo ; Uma cebola média; 

0,5 dl de azeite; Très dentes de alho; 

Um raminho de coentros; 

Quatro ovos; 300g de pào duro caseiro; Sal 

Con»CCftO: 
Cozem-se os miolos de berbigào, de amêijoa e o 
miolo de camarâo, reservanclo a âgua de coze- 
dura dos mesmos. Pica-se finalmente a cebola e 
os dentes de alho e deitam-se num recipiente 
corn azeite ao lume, deixando refugar um 
pouco. Assim que começar a alourar refresca-se 
aos poucos corn o caldo da cozedura dos miolos 
e deixa-se levantar fervura. Junta-se o pào corta- 
do aos bocados e mexe-se até obter uma papa 
homôgenea. Adicionam-se os miolos, os coen- 
tros picados, e rectificam-se os temperos. Por 
fim, partem-se os ovos para cima da açorda e 
deixam-se cozer. Antes de servir pode polvilhar 
corn mais um pouco de coentros picados. 

SOBREtItSfl: 

Ànânas ao Rum 
InCPtPIttlT»: 

7 ananâs 

4 colheres de (sopa) de rum 

125 grs de manteiga ou margarina 

3 gemas de ovos 

5 colheres de (sopa) de açücar 

50 grs de amêndoas torradas 
Empregado para Companhia de Queijo, 
para fazer queijo, incluindo lavajem e 
empacotamento do mesmo. 
Tel.: 416-259-4349. 

Trabalho de 
Verâo no 
Ontario Place 
O Ontario Place vai abrir de novo as suas 
portas à diversâo e ao convivio. Como sem- 
pre, sâo necessârios muitos jovens para tra- 
balhar nos mais diverses e intéressantes 
serviços. 
Jovens e, particularmente, estudantes, sâo 
convidados a se inscreverem no Ontario 
Place, 995 Lakeshore Boulevard West, 
domingo, dia 18, e segunda-feira, dia 19 de 
Fevereiro, entre as 10 da manhâ e as 4 horas 
da tarde. 
Lista de trabalhos e boletins de inscriçâo na 
pagina electronical 

www.ont;arioplace.com 
Info: 4^6-3^4-0898 

^ % t? ^ & % % 
* Para nos enviar a sua assinatura, t 

: oportunidade de emprego ou qualquer J 

^ outra informaçào: j 

5 (416) 538-0084 J 
: !T[lt8 (416) 538-0940 : 
2 '[|°Oî(Oa908 info@omilenio.com 2 
^ ; ©®[T[?©9®8 1087 Dundas St. W. î 
® Suite #103 « 
* Toronto, On, M6J 1W9 ^ 

® Sî 4$ «1 ÿ -ÏÎ- :S: ÿ- -ÿ- ® 

(on^cefio: 
Descasque o ananâs e corte-o em rodelas. Coloque 

numa tigela e regue corn o rum. Deixe macerar 
durane 20 minutes. Entretanto numa caçarola, em 

banho-maria, misture as gemas corn o açücar e a 
manteiga cortada aos bocadinhos. Bata corn uma 
vara de arames. Junte 2 colheres de (sopa) do rum 

da maceraçâo do ananâs e, batendo sempre corn a 
vara, deixe cozer até o creme adquirir a consistên- 

cia de uma maionese (luida. Retire do calor. 
Disponha as rodelas de ananâs na taça onde irâo 

ser servidas e regue-as corn o creme. Polvilhe corn 
as amêndoas grosseiramente picadas. 

I Assine e divulgue 

! o MILÉNIO 
I 
I Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( I 
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CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 
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Genoma humano 
Afinal, s6 temos 30 mil genes 
O ser humano tem apenas o dobro de genes de uma 
simples mosca. Este foi o resultado sobre a 
decifraçâo do codigo genético apresentado 
esta semana por dois grupos rivais, 
apôs dez anos de pesquisa. 

Os dois grupos rivais envolvidos na 
decifraçâo compléta do genoma 
humano apresentaram o resultado 
dos seus trabalhos, que incluem as 
primeiras anâlises aprofundadas da 
informaçâo decifrada ao longo dos 
ültimos anos. 
A companhia privada americana 
Celera Genomics, de um lado, e os 
responsâveis do projecto pûblico 
internacional (Projecto do Genoma 
Humano, PGH), do outro, divulgam 
os seus dados respectivamente na 
Science e na Nature, e em conferên- 
cias de Imprensa em Washington, 
Londres, Paris, Berlim e Tôquio no 
que é também uma gigantesca ope- 
raçâo de marketing. E que as impli- 
caçôes econômicas futuras para as 
indüstrias farniacêutica e de biotec- 
nologia sâo énormes. Numerosas 
doenças decorrentes de deficiências 
genéticas poderâo encontrar a cura 
nos prôximos anos. Mas, advertem os 
especialistas, sô dentro de dez a 30 

anos, as descobertas darâo lugar a te- 
rapias. 
O ser humano tem menos genes do 
que se pensava: 30 mil contra os 80 
mil a cem mil anteriormente previs- 
tos. Apenas o dobro de uma mosca. 
Esta constataçâo, para além das impli- 
caçôes cientificas, é também um mote 
de reflexâo filosôfica. "Como é que 
tào pequeno numéro de genes pode 
engendrar uma mosca ou uma pes- 
soa?", questiona-se uma especialista 
da Science, Barbara Jasny, para de 
seguida dar uma curta resposta: "A 
complexidade do organismo humano 
nào se explica pela quantidade de 
genes". 
Uma outra professora americana de 
biologia, Cathy Schaeff, tenta acal- 
mar os ânimos que nestes dias se 
inflamam um pouco por todo o 
mundo: "Ainda hâ um enorme traba- 
Iho a fazer para interpretar o genoma. 
Os media entusiasmam-se pelo facto 
de a sequência estar concluida e nâo 
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compreendem que o trabalho ainda Nâo se vislumbra ainda a funçâo de 
nâo terminou". Uma coisa é certa, "o 40 por cento dos genes. E enquanto os 
projecto servira de ossatura à biologia estudos prosseguem, os cientistas 
do século XXI", nas palavras de Eric lançam-se jâ para novos desafios. Um 
Lander, do Instituto Whitehead, de deles, é o estudo das proteinas, corn o 
Massachussetts. Apesar do conheci- objectivo de detectar alvos terapêuti- 
mento ter chegado muito longe, cos entre as centenas de milhar de 
muitas düvidas ainda se colocam. proteinas que possui o homem. 

wv\/w 
SITES DA SEMAIMA 

i>tsi>oido 
Siga o mundo da acçâo pela Net 
Agora uma sugestâo para ficar a par de tudo o que se passa no mundo do 
desporto. Em www.bestsports.com.br encontra as noticias e os resultados 
das competiçôes da maioria dos desportos: atletismo, automobilisme, 
ténis. Formula 1, ciclismo, futebol, entre muitos outros. Aqui pode ficar a 
saber quem lidera os campeonatos nas diversas modalidades, acompa- 
nhando os rankings. Pode também consultar no arquivo as competiçôes e 
as noticias dos anos anteriores, como por exemple os ültimos Jogos 
Plimpicos, em Sydney. Se quiser ficar ao corrente do Rali da Suécia 
2001, aproveite para passar por la. 

flüTC 
Mar de cultura à distâneia de um clique 
Se gosta de arte e de vistar museus dê uma espreitadela pela National 
Galery of Art, em Washington, bastando para isso clicar em 
www.nga.gov. Aqui poderâ visionar as exposiçôes a decorrer, olhando as 
obras de arte e lendo um enquadramento no seu devido contexte histôri- 
co. Esta galeria inclui obras de pintura, escultura, artes decorativas, 
arquitectura de artistas americanos, ingleses, franceses ou de outros 
paises. Ainda uma galeria de compras e o calendârio de eventos à sua 
disposiçâo, de modo a que consiga planear a sua prôpria visita. Se 
desejar, pode procurar uma colecçâo ou um artista. 

UTILIDaPt 
Virus, virus e mais virus 
A frequêneia corn que ouvimos falar de novos virus informâticos esta a 
tornar-se impressionante. Embora existam uns mais perigosos que outros 
e raramente haja razôes para alarmisme, a verdade é que convém estar- 
mos atentos e informados sobre esta dura realidade. Como mais vale pré- 
venir do que remediar, propomos-lhe que se dirija ao endereço electrôni- 
co mastmcafee.com/mast/mass map.asp. um site muito ûtil para quem 
se preocupa corn a saüde do seu computador. Ê um mapa-mundo dos 
virus organizado e disponibilizado pela Mcafee, uma das maiores produ- 
toras de software de segurança. 

ToxiDtPtnpcncifl 
Participe na discussâo do tema da droga 
Se gosta de se manter informado sobre os temas da actualidade, visite o 
site do Instituto Português da Droga e Toxicodependência no endereço 
www.ipdt.pt Aqui pode recolher informacôes sobre a problemâtica da 
droga e as questôes envolventes, como a legislaçâo existante e os docu- 
mentos que se encontram em discussâo, nomeadamente no que diz 
respeito às salas de chuto. Estâo também disponlveis os relatôrios e as 
publicaçôes sobre esta matéria, que podem ser consultados. Se desejar 
participar na discussâo e ficar a saber um pouco mais, deixe um comen- 
târio, participe no fôrum ou inscreva-se 
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Sonda amerïcana NEAR 
Aterrou em asterôide 

Depois de um ano a 
enviar imagens de 

Eros para a Terra, os 
técnicos da NASA 

conseg^uiram que a 
sonda descesse na 

superficie da rocha 
espacial. Sabe-se 

que continua a 
emitir sinais 

Uma descida lenta e cautelosa, 
que demorou quatre longas 
horas, lançou a sonda americana 
NEAR (Near Earth Asteroid 
Rendezvous) rumo ao seu destine 
final: a superficie do asterôide 
Eros, a milhoes de quilômetros 
de distâneia da Terra. Uma 
estreia na exploraçào espacial, 
que foi coroada de êxito e permi- 
tiu colher imagens absoluta- 
mente inéditas da gigantesca 
rocha espacial. Corn esta 
decisào, os coordenadores da 
missâo, na NASA, pretenderam 
abrir uma porta nova na explo- 
raçào espacial e no co- 
nhecimento do sistema 
solar. Nào se enganaram. 
"Foi a primeira vez que 
uma sonda pousou sobre 
um pequeno corpo 
celeste", anunciou 
visivelmente satisfeito o 
coordenador cientifico 
da missâo, Robert 
Farquhar, do 
Laboratôrio de Fisica 
Aplicada (APL), da 
Universidade Johns 
Hopkins, em Laurel, 
Maryland. 
O Eros tem 38 quilôme- 
tros de comprimento, 
por cerca de oito de 
largura, e é o primeiro 
asterôide a receber a visi- 
ta de um engenho oriun- 
do da Terra. Hâ cerca de um ano 
que a sonda voava jâ na ôrbita do 
asterôide, realizando observaçôes 
e registos de alta precisâo e reve- 
lando novas facetas desta rocha 
gigantesca, que se assemelha a 
uma batata, no seu estranho for- 
mato. O engenho espacial nào foi 
propriamente desenhado para 
este tipo de descida, cuja duraçào 
foi de quatro horas exactamente, 
tal como se esperava. Por isso, a 
decisào tomada foi arrojada. 
Mas, afinal, também nào havia 
nada a perder. A sonda NEAR 
estava, de qualquer modo, a atin- 
gir o seu limite de durabilidade e 
de tempo de vida ùtil. Os dados 
obtidos darào preciosas infor- 
maçôes aos astrônomos acerca da 
consistência e composiçâo da 
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superficie do Eros. O encontro 
corn Eros deu-se a 316 milhôes de 
quilômetros da Terra, numa zona 
do asterôide conhecida por 
Himeros, numa area em que se 
detectou uma "fronteira" entre 
duas espécies de terreno, e que se 
revelou ideal para a perigosa ater- 
ragem. As imagens que, entretan- 
to, enviou sâo "ünicas", como 
referiram os peritos da missâo, 
sublinhando que elas terào agora 
de ser tratadas e estudadas em 
pormenor para que se possam 
tirar algumas conclusôes. Eros é 
um asterôide importante em ter- 

mos de informaçâo 
porque é feito do mate- 
rial que restou do "nasci- 
mento" do sistema solar 
(Sol e planetas incluidos), 
hâ cerca de 4,5 mil mi- 
lhôes de anos. Pertence a 
uma "populaçào" de cor- 
pus celestes que foram 
"expulsos" da principal 
cintura de asterôides. 
O corpo celeste que se 
crê ter causado o desa- 
parecimento dos dinos- 
sauros, hâ 67 milhôes de 
anos, parece ter sido da 
mesma familia de Eros, 
que ficarâ na histôria 
como o quinto corpo 
celeste a ter contacto 
corn veiculos espaciais 
terrenos. Primeiro foi a 

Lua, seguindo-se Marte, Vénus e 
Jùpitet. 
O director da missâo, Robert 
Farquhar, afirmou que "isto 
nunca tinha sido tentado até 
agora e de facto foi um complexo 
programa de manobras para se 
conseguir ter êxito. Mas, naquele 
momento, o ùnico risco era nâo 
se correr o risco", sublinhou. 
O desçonhecimento sobre o tipo 
de superficie de Eros nào impli- 
cou, aparentemente, qualquer 
dano no engenho. Apesar de nào 
ter sido feito para este tipo de 
"aterragens", os cientistas confir- 
maram que a sonda continuou a 
emitir imagens da superficie. 
O que é um bom indicio para 
novos e énormes conhecimentos 
sobre o sistema solar. 

Reprogramar o 
crescimento do 
pulmâo serâ arma 
contra doonças 
Dentro de poucas décadas serâ pos- 
sivel combater diversas doenças pul- 
monares com a regeneraçâo do tecido 
do ôrgâo humano, segundo um cien- 
tista da Universidade de Cornell. 
“O objectivo ultimo para substituiçâo 
do tecido de um pulmâo doente é 
desenvolver um novo pulmâo fun- 
cional," disse Ronald Crystal, do 
Weill Medical College da 
Universidade de Cornell. "Com a tec- 
nologia que se dispôe hoje para iden- 
tificar os genes que controlam o 
crescimento do pulmâo, é de se espe- 
rar que ocorram nas prôximas 
décadas grandes progresses nesse 
campo," disse em artigo publicado no 
Jornal da Associaçâo Médica 
Americana. “É apenas uma questâo de 
tempo para as células estemas serem 
identificadas," disse. "Embora nâo este- 
ja muito claro para que lado a pesquisa 
tomarâ em relaçâo a um ôrgâo tâo 
complexo em termes anatômicos e 
celulares como o pulmâo, a capaci- 
dade de reprogramar o crescimento 

do pulmâo é uma meta que vale a 
pena perseguir." Além disse, disse, é 
uma. meta importante porque o 
numéro de pulmôes de doadores 
humanos disponiveis para transplante 
deve permanecer limitado e os trans- 
plantes de outres animais provavel- 
mente nâo aumentarâo o suprimento 
nos prôximos 20 anos. Crystal também 
previu que os genes envolvidos na sus- 
ceptibilidade à asma serâo definidos e 
caracterizados nos prôximos anos, o 
que ajudarâ a abrir "novos alvos tera- 
peuticos para prévenir e tratar essa 
doença. 
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BRAÇOS E MÂOS NO TRABAIHO 
E NO MUNDO 
A mâo, O ünico ôrgâo que sô existe 
no ser humano, é aquilo que o faz 
trabalhar, exprimir se nas artes, e 
construit na vida. A sua sensibili- 
dade e mobilidade sâo essenciais à 
liberdade e independência do indivi- 
duo. As mâos, se forem usadas com 
critério, permitem criar tudo aquilo 
que sô O homem é capaz de fazer 
para melhorar o mundo. A posiçâo 
dos membros superiores permitem 
levât a mâo a todos as partes do 
corpo; levât à boca o pâo, limpar, dar 
as mâos, saudar, orar, ou exprimir 
pensamentos e certas emoçôes. 
O polegar é o mais importante de 
todos os dedos. A sua sensibilidade, 
juntamente corn a dos outros dedos, 
permite a expressâo humana na arte 
e no trabalho, e pode dar ao cego, 
pelo tacto, a independência, e ao 
surdo-mudo a comunicaçâo num 
mundo sem palavras e sem sons. 
A semelhança das linhas nas mario- 
netas, os dedos sâo movidos por 
tendôes, deslizando dentro de mem- 
branas envolventes. Em certas zonas 
ôsseas, os tendôes deslizam sobre 
boisas serosas, na forma de pequenas 
almofadas cheias de fluido. Os 
esforços e movimentos repetitivos, 
muitas vezes nas lidas do trabalho, 
vâo causar fricçâo, irritaçâo, e por 
vezes inflamaçâo. 
O trabalho e desportos podem origi- 
nar, corn a repetiçâo de forças e 
movimentos, lesôes microscôpicas 
das fibras dos tendôes onde se agar- 
ram aos ossos. No cotovelo podem 
aparecer inflamaçôes nas saliências 
ôsseas: as epicondilites. Uma, no 
lado de fora, é a epicondilite externa, 
ou “cotovelo de ténis”, por ser fre- 
quente nos praticantes deste 
desporto; a epicondilite interna, no 
lado de dentro do cotovelo, é fre- 
quente nos golfistas, e, por isso, é 
conhecida por “cotovelo do golfe”. 
Todavia, nâo é o desporto, mas sim o 

trabalho, a causa mais frequente das 
epicondilites. 
As inflamaçôes das boisas serosas, 
tendôes, e suas bainhas ou mem- 
branas envolventes, denominadas 
respectivamente por bolsites, ten- 
dinites, e teno sinovites, sâo causas 
frequentes de dores nas extremi- 
dades. Suspender ou modificar as 
actividades que causaram a irritaçâo 
deve ser o primeiro passo para tratar 
a inflamaçâo e diminuir as dores. 
Gelo aplicado à zona dolorosa, por 
cinco a dez minutos, é bastante ùtil 
para diminuir a inflamaçâo. As 
injecçôes de cortisona, ou medica- 
mentos similares, melhoram corn 
rapidez as bolsites e epicondilites, 
mas nâo se devem repetir mais de 
très vezes. Estas injecçôes sâo 
perigosas quando aplicadas a 
tendôes, por poderem causar 
enfraquecimento e ruptura. 
Fisioterapia leva tempo a tratar as 
tendinites, mas é uma forma de trata- 
mento mais segura. Fisioterapia leva 
tempo a tratar as tendinites, mas é 
uma forma de tratamento mais segu- 
ra. Depuis da fase aguda, os exerci- 
cios terapêuticos sâo excelentes para 
melhorar a recuperaçâo e permitir o 
regresso, cedo e seguro, ao trabalho. 
Muitos dos problemas dolorosos, 
localizados na mâo e no braço, 
podem ter a sua origem no pescoço, 
como acontece na doença degenerati- 
va dos discos cervicais corn irritaçâo 
de nervos; na saida do tronco onde os 
nervos e vasos sanguineos podem ser 
irritados ou comprimidos entre ossos 
e mùsculos; ou no ombro, na zona da 
axila, onde também se podem origi- 
nar essas compressôes. Os sintomas 
podem ser de origem nervosa sob a 
forma de dormências e picadas, ou 
de origem vascular com arrefecimen- 
tos, palidez, ou arroxear da pele. 
Algumas doenças sistémicas como a 
diabetes ou a insuficiência da tirôide. 

ou até mesmo gravidezes, podem 
contribuir para o aparecimento 
destes problemas. Um outro mal, 
conhecido vulgarmente por doença 
do domingo de manhâ, é causado 
pela compressâo de um dos nervos 
do braço produzida pela mâ posiçâo 
do corpo no dormir, associada ao 
efeito tôxico e anestesiante do exces- 
so de âlcool. 
O sindroma do tùnel carpal é a 
doença causada pela compressâo 
dum nervo que aparece corn maior 
frequência. O nervo mediano, ao 
entrar na mâo, vai passar dentro dum 
canal, fibroso e estreito: o tùnel 
carpal. Muitas pessoas, pelo efeito da 
idade, ou por inchaços causados 
pelos esforços do trabalho, podem 
ficar corn o canal mais estreito, e o 
nervo, ao ficar comprimido pela 
estreiteza do canal, vai originar sin- 
tomas de dormência e formigueiros 
nos dedos polegar, indicador, médio, 
e na mâo, mais frequentes de noite e 
pela madrugada. Esta doença 
comum, pode tratar-se corn aparelhos 
para imobilizar o pulso em descanso 
durante a noite; uma injecçâo de 
aparelhos de imobilizar o pulso em 
descanso durante a noite; uma 
injecçâo de cortisona, ou medica- 
mento similar, pode dar alivio tem- 
porârio, mas, muitas vezes é 
necessârio uma intervençâo cirürgi- 
ca, bastante simples, para descom- 
primir o nervo. 
Quando os sintomas de formigueiro e 
dormência sâo no dedo minimo, é 
provavelmente o nervo cubital que 
esta a ser comprimido, geralmente na 
sua passagem pelo cotovelo: um pro- 
blema muito frequente em pessoas 
que têm o hâbito de se sentarem corn 
os cotovelos apoiados nas mesas e 
braços das cadeiras. Uma almofada 
na zona do cotovelo pode, corn o 
tempo, melhorar ou curar o proble- 
ma. O nervo cubital passa superficial 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

na zona interna do cotovelo, e, uma 
pancada nesta zona, pode causar 
uma dor aguda intensa: a famosa 
“dor de cotovelo”, que a linguagem 
popular extrapolou para outro sig- 
nificado. 
O “polegar de gatilho” é um proble- 
ma muito frequente em mulheres na 
meia idade; o dedo move-se por fases, 
como nos gatilhos e, num estado 
mais avançado da doença, nâo se 
consegue endiréitar por si sô. 
O tratamento cirürgico é simples e 
efectivo. 
A contractura de Dupuytren é uma 
doença bastante frequente em ambos 
os sexos, mais no masculino, e depois 
dos cinquenta anos de idade. E mais 
frequente em pessoas que tiveram 
uma vida sedentâria, doenças crôni- 
cas, ou abusos de bebida. Aparece na 
forma de endurecimentos cilindricos, 
ou nodulares, na palma da mâo, corn 
contractura e curvatura progressiva 
dos dedos que, geralmente, começa 
pelo dedo minimo. O tratamento 
cirürgico é benéfico, mas nâo é 
necessârio e aconselhâvel na fase ini- 
cial da doença. 
Tanto no trabalho, como em casa, a 
mâo é a parte do corpo que, corn 
maior frequência, pode ser queima- 
da, ferida, ou magoada. O polegar é 
um dedo precioso; a sua perça faz 
mais falta do que todos os outros 
dedos juntos. Embora as doenças, e 
os acidentes nas mâos, raramente 
ponham em perigo a vida, a perça da 
capacidade de as poder usar é o que, 
corn maior frequência, pode estragar 
a capacidade de ganhar a vida. O 
braço, que faz mover a mâo, é uma 
alavanca necessâria para trabalhar, 
construir e modificar o mundo. Mas, 
prestem atençâo! 
Os acidentes acontecem, e tanto o 
braço, como a mâo, podem ser facil- 
mente magoados, ou perdidos, ... às 
vezes sem remissâo. 

St. Clair-Dufferin Medieal Centre 
S045 Dufferin Sl;reet:, a norte da Rogers Raad 

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. Paulaiüs, Dr. K. D. Rampersad e 
Dr. R. M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Português, Italiano, Espaiihol 

O horârio do Medical Centre é o seguinte: Para. â.pOtlt<ini<*IltOS 

vSegunda a Sexta-feira • 8:30 am - 8:30 pin COntaCt<üin 

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm Tdî:^416y65 l“12iô 

Outros serviçoB dlsponiveis no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Uitrasom, Radiografias. 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçào, Exames Pulmonares, ECG, CUnica de disfunçôes de sono, 

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

e Ingles 
feglinto" 

Rogers 

ACADIA Travel em Lenden 
Situada ao lado do 

Portuguese Gift Shop 

Partida - 5 de Maio, 2001 
Regresso - 24 de Maio, 2001 
(ou outra data a combinar quando marcar a viagem) 

a Portugal Continental, Espanha, França e aos 
Açores, visitando os Santuàrios de Fàtima, 
Lourdes iFrançal, N*^ S‘ do Pilar (Saragoça - 
Espanha) e Senhor Santo Cristo no Convento 
da Esperança (Ponta Delgada - S. Miguel) 

Infermaçôes: C5191432-3791 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road, london. Ont. N5Z1R5 
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Ventos do Sul 
mal avaliados 

Estudos nâo 
previram o 

"efeito 
bolha" na 

cabeceira da 
pista do 

Funchal, 
que é 

provocado 
pelas 

barreiras 
de protecçâo 

O aeroporto da Madeira foi inaugu- 
rado a 15 de Setembro de 2000, 
mas os estudos preliminares nâo 
analisaram correctamente os ventos 
do quadrante sul, que colocam 
problémas no sector da cabeceira 
23, sentido Machico-Santa Cruz. 
"Nâo posso dizer se houve falha ou 
nâo porque a metodologia, hoje, 
nâo é a mesma que foi utilizada 
antigamente", disse o présidente do 
INAC, Luis Jorge Lopes aos jorna- 
listas. Em 1999, por iniciativa do 
Instituto Nacional de Aviaçâo Civil 
(INAC), iniciou-se um estudo corn 
requisitos especificos tendo sido 
detectado, através dos pilotos e dos 
registos das caixas negras, que os 
ventos de sul provocam um "efeito 
bolha" na cabeceira 23 devido às 
barreiras de protecçâo. As 
restriçôes à operacionalidade da 
nova pista do aeroporto da Madeira 
- o aeroporto encerrou 85 horas no 
ultimo semestre - têm dado uma 
imagem negativa da obra do século. 
Apesar de todas as entidades li- 
gadas à aviaçâo civil garantirem 
que esta pista é segura e "muito me- 
Ihor do que a anterior", a verdade é 
que hâ limitaçôes. O "efeito bolha" - 
tünel de vento onde a velocidade do 
ar no seu interior cai para zero em 
segundos - poderâ obrigar a obras 
de correcçâo da barreira de 
retençâo. Esta probabilidade foi 
confirmada pelo présidente do 
INAC, Luis Jorge Lopes, pelo prési- 
dente da Associaçào de Pilotos, 
Salvador Sottomayor, pelo admi- 
nistrador da ANAM, Duarte 
Ferreira, e pelo secretârio régional 
do Equipamento Social, Santos 
Costa, no final da reuniâo da comis- 
sào de economia, turismo e trans- 
portes, solicitada pelo grupo parla- 

mentar do CDS/PP. Os estudos 
contam corn dados retirados das 
caixas prêtas dos aviôes - a 6 de 
Dezembro de 2000 vârios aviôes 
borregaram devido a situaçôes de 
controlo atribuidas ao "efeito 
bolha" - e vâo ainda confirmar ou 
nâo as alteraçôes dos limites da 
operacionalidade com ventos de 54 
quilômetros/hora ou manter-se-â 
nos antigos 36 quilômetros por 
hora. Salvador Sottomayor, prési- 
dente da Associaçào de Pilotos, 
considéra que a pista do aeroporto 
da Madeira "é segura. É muito me- 
Ihor do que a anterior, simples- 
mente é uma pista nova". Ou seja, 
"hâ novos factures que tiveram de 
ser estudados", diz. A Associaçào 
de Pilotos sô agora teve acesso aos 
estudos, "Coisas que estavam no 
iraaginârio de alguns, como os 
"efeitos bolha"" estâo, neste momen- 
to, perfeitamente explicadas", réf- 
éré. De acordo corn o comandante, 
a Madeira terâ sempre um 
enquadramento especial em termes 
de segurança, portante "haverâ 
sempre restriçôes como hâ, a diver- 
ses niveis, em todos os aéroportés". 
"Hâ restriçôes que têm que existir 
para manter a segurança. Pense que 
0 trabalho que estâ a ser feito ira 
resolver essa situaçâo", referiu o 
responsâvel pela Associaçào dos 
Pilotos. 
O tal "efeito bolha", sublinha, 
"deveu-se a uns ventos que nâo 
foram, na altura, correctamente 
analisados, porque o anemômetro 
nâo estava a registar os ventos reais. 
Isto soubemos agora por quem fez 
os estudos comparando com os ven- 
tos neutres sectores do aeroporto e 
nos ventos dados pelos registos dos 
aviôes", disse Salvador Sottomayor. 

Ctûilica Ccutéta 
Pensando em Vâs! -1 
Deste nosso Portugal chuvoso, frio, 
cheio de lamas e enchurradas, vos 
envio o meu abraço amoroso! 
Felizmente que para o amor nâo hâ 
fronteiras, nem distância, nem 
tempo. 
O tempo é para cerrar fileiras. Lutar! 
Ser! Espalhar paz à nossa volta, onde 
quer que nos encontremos: famllia, 
trabalho ou simplesmente corn quem 
cruzamos, seja lâ onde for. Se nem sô 
um cabelo cai da nossa cabeça, sem 
que isso seja conhecido, quanto mais 
desconhecer que nâo existe ACASO! 

Nestes ültimos dias meu corpo, quis 
mandar-me algumas mensagens e... 
fez-me parar. Ai, logo me encontre! 
corn todos os Irmâos e Amigos do 
Canadâ e do Mundo inteiro! 
O recado desta vez é a reflexào sobre 
o que podemos e temos que fazer 
sobre nos prôprios e sobre o mundo 
em que vivemos para ser mais feliz! E 
que fazemos parte de um todo. 
Quando se colhe uma flor no Japâo, 
estremece uma estrela na outra 
banda da terra. Entào? A nossa 
responsabilidade é grande no que 
fazemos, no que deixamos de fazer, 
no que dizemos e no que pensamos! 
O pensamento é algo tâo importante 
que sô os distraidos o desconhecem! 
E no pensamento que se passa toda a 

nossa vida! 
O que somos e nâo somos, começa 
sempre por ai, nesse “laboratôrio” 
miraculoso e tâo forte. Depois, hâ os 
valores e ingredientes preciosos 
apoiados na liberdade. 
Liberdade, essa capacidade maravi- 
Ihosa que nos faz Pessoa e que nos 
engrandece e nos distingue do deter- 
minismo animal. 
Ai a escolha é urgente, o ùnico ca- 
minho! Dai em cadeia, a responsabi- 
lidade por nos prôprios e... pelos ou- 
tros, conforme a aceitaçâo e alarga- 
mento da consciência dos nossos 
papéis. 
Penso que jâ lhes falei, que é urgente 
descobrir o nosso médicQ interior 
para se gozar de uma saüde plena 
que assenta num pensamento puro e 
num coraçâo nobre! 
As agressôes exteriores nâo con- 
seguem penetrar esta barreira cons- 
ciente e invencivel. 
Mas... corn esta introduçâo tâo longa, 
nâo cheguei a entrar na matéria... que 
virâ no proximo artigo. Perdoem! 
... mas as palavras sâo como as cerejas 
e eu confio na vossa paciência e nesta 
vossa relaçâo de amor... 

Que o Banco Comunitârio 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 empréstimos e começaremos por dizer que 
oferecemos as melhores condiçôes possiveis. 

Quais sâo os seus prôximos pianos?: 
-Comprar casa? 
-Rénovai 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 coimosco 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 irâ apregoar, sô que serâ 
aos poucos para nào assustar a vizinhança pois, como costumamos dizer, 
galos hâ muitos, mas câ na capoeira de Toronto ninguém bate o galo do 
Banco Comunitârio do Portuguese Credit Union! 

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

0098 
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A prîmeira vitôria de 
Harri Rovanpera 
O flnlandês estreou-se nos 
triunfos, assumindo a liderança 
do Mundial de Pilotos, corn 
Carlos Sainz. 
Os dois alcançaram Tommi 
Makinen, vitima de abandono 
na derradeira especial: 
’’Queria ganhar mas fui longe 
de mais”, assumiu. 

Harri Rovanpera, finlandês de 34 anos, 
ganhou domingo o 50° Rali da Suécia e 
rubricou a primeira vitôria no 
Campeonato do Mundo, também a 
bordo de um 206 WRC, como sucedeu o 
ano passado com Marcus Gronholm. O 
piloto da Peugeot assumiu a liderança da 
tabela dos pilotos, em conjunto corn 
Tommi Makinen e Carlos Sainz, mas nâo 
ofereceu qualquer ponto à sua marca, 
pois nâo estava nomeado para pontuar. 
Desta forma, a équipa de Corrado 
Provera, campeâ em titulo, continua sem 
somar qualquer ponto no Campeonato 
de Construtores, uma vez que os dois de- 
signados abandonaram; Gronholm no 
primeiro dia e Didier Auriol, domingo. 
Apôs roubar a liderança a Sainz, 
Rovanpera (navegado por Risto 
Pietilainen) tinha afirmado ser ’’dificil 
continuar na frente”, pois era o primeiro 
a sair, e tinha que lidar corn a dificuldade 
de ’’abrir caminho” para os restantes. 
Mesmo assim, o homem iniciado na com- 

petiçâo automôvel em 1989, resistiu aos 
ataques de Tommi Makinen nas der- 
radeiras cinco especiais, e acabou por ter- 
minar corn uma vantagem de 27,9 segun- 
dos para outro Mitsubishi, o de Thomas 
Radstrom. Isto porque Makinen, na ulti- 
ma especial - quando pretendia recuper- 
ar de uma desvantagem de 18s - nâo evi- 
tou uma saida de pista e abandonou, pri- 
vando-se de adicionar qualquer ponto aos 
dez obtidos em Monte Carlo. ’’Fiquei 
muito surpreendido corn o andamento 
do Rovanpera, especialmente por ser o 
primeiro na estrada Queria ganhar mas 
fui longe de mais”, assumiu o tetracam- 
peâo do Mundo. 

Ciclismo: Volta a Portugal de 
2001 percorre todas as regiôes 
Portimâo - A Volta a Portugal 2001 
em ciclismo, a disputar de 02 a 15 de 
Agosto, corn inicio em Torres Vedras 
e final na Maia, terâ um percurso a 
rondar os 2.700 km e abrangerâ todas 
as regiôes do continente, apurou a 
Agência Lusa. O itinerârio escolhido 
pela PAD, entidade organizadora da 
competiçâo, nâo prevê grandes neu- 
tralizaçôes, e o pelotâo entrarâ no 
Algarve pela costa vicentina, corn 
Santiago do Cacém a fazer a ligaçâo 
corn Loulé. A cidade de Tavira aco- 
Iherâ igualmente a caravana voltista 
neste deambular algarvio, prosseguin- 
do a prova em direcçâo a Evora, 
sendo que a etapa seguinte tem inicio 
em Reguengos de Monsaraz rumo a 
Portalegre. A serra da Estrela aco- 
Iherâ depois a comitiva voltista, que 
se dirigirâ para o nordeste transmon- 
tano, onde estagnarâ numa das 
cidades da regiâo, ainda nâo definida. 
A Volta 2001 percorrerâ a regiâo mi- 

nhota, corn a indispensâvel chegada à 
Senhora da Graça, registando-se 
depois uma incursâo pelo centro do 
Pais, corn a Figueira da Foz a ser 
provâvel final de etapa, a anteceder a 
derradeira jornada da prova, rumo à 
Maia. Também o Grande Prémio dos 
Mosqueteiros, que se realiza de 21 a 
24 de Março, sera uma competiçâo 
recheada de interesse, e na quai par- 
ticiparâo nomes sonantes, como o 
alemâo e campeâo olimpico Jan 
Ullrich (Telekom). Ullrich participa 
assim numa prova portuguesa pela 
segunda vez, depois de em 1999 ter 
integrado a sua équipa no Grande 
Prémio Portugal Telecom, prova em 
que acabou por desistir na ultima 
etapa, conclulda em Torres Vedras. O 
itinerârio, jâ anunciado, engloba as 
etapas Covilhâ-Pombal, Pombal- 
Marinha Grande, Marinha Grande- 
Oeiras e Algés-Oeiras, neste caso um 
contra-relôgio individual de 9,4 km. 

Divisâo B (Zona Nortel 
Resultados dos jogos em atraso a contar para a Zona Norte do 
Campeonato Nacional de futebol da II Divisâo B: 

Bragança - Canelas 2-0 
Gondomar - Moreirense 1-2 
Famalicâo - Lourosa - adiado para 28 de Fevereiro. 

CHEV-OLDS 
•IXâ. muito que i 
West York Chev-Olds ■ i; ! 
serve os portugueses comi W I 

grande selecçâo de 
antoméveiSj camiôes e carrinhas de 

ou passageiros nas melhores 
condiçoes de financiamento. 
Para qixalsquer reparaçôes 
Meeânicas» basta contactar 
Mamiel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios 
em toda a cidade de Toronto. 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcus Vinicius, 

em West York 
Chev-Olds 

Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

A West York Chev^lds fa^ 
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DOCflS DO DtSPORTéî 
No Funchal, no jogo que pôs frente-a- 
trente o Nacional da Madeira e o 
Sporting, para o tira-teimas da Taça 
de Portugal, assistiram ao encontro, 
o Présidente do Governo Regional 
da Madeira, Dr. Alberto Joào 
Jardim, e o ex-lider do PSD, Dr. 
Marcelo Rebelo de Sousa. No final 
da contenda nenhum dos ilustres 
membros do PSD quis falar sobre o 
resultado da eliminatôria, favorâvel 
aos "leôes" de Lisboa. Esconderam o 
jogo... 

Benfica e Real Madrid sâo os clubes 
europeus corn maiores dividas. 
Segundo o homem forte da UEFA, 
Gerhard Aigner, o passive do 
Benfica e do Real Madrid é volu- 
moso que, se necessârio, a prôpria 
UEFA ira ajudar financeiramente. 
O caso Real Madrid é mais dramâti- 
co pois a divida é astronômica. 

Ambos foram advertidos seriamente 
para que regularizem a sua situaçâo 
Fiscal e o passive. 
Eles continuam passives... 

E... o Benfica tem a sua Assembleia 
Gérai Extraordinâria, sâbado, dia 17, 
pelas 14h00. 
O ponto ùnico para discussâo é: 
Deliberar sobre a proposta da 
Direcçâo relativa à aprovaçâo da 
nova estrutura empresarial, do Sport 
Lisboa e Benfica, incluindo, a pro- 
posta da Sociedade Anônima 
Desportiva (SAD), constituiçâo de 
uma sociedade gestora e a cons- 
tiruiçâo de sociedades comerciais. 
Pagamento das dividas? Nem pensar 
nisso... 

Depois do "empurrâo" de Rubens 
Junior para o Brasil, devido a varias 
faltas disciplinares, cabe agora a vez 
a Pena e Esquerdinha de "traba- 
Iharem à parte" dos companheiros... 
Ficaram zeros à esquerdinha! 

Coisas curiosas. Manuel Fernandes 
re-entrou no seu Sporting com uma 
derrota. Ao contrario da tradiçâo, 
Carlos Manuel ocupou o lugar deixa- 
do pelo "Manel" no Santa Clara de 
Sâo Miguel, corn uma saborosa 
vitôria. Sera bom sinal? 

O irreverente Profirio foi "despedi- 
do" do Maritime por actes indeco- 
rosos para corn o arbitre e püblico. 
Depois, penitenciou-se e, o prési- 
dente maritimista Carlos Pereira, 
perdoou. Bonite! Vamos a ver quanto 
tempo dura a "penitência" de 
Porfirio... 

Foi anunciado em Londres um négo- 
cié de biliôes. 
O Manchester United (Inglaterra) vai 
concretizar corn o New York Yankees 
(USA) um acordo de négocié de 
varies milhares de milhôes de libras. 
O acordo prevê a constituiçâo de um 
directôrio conjunto que procédera à 
venda -produtos e imagem- de ambos 
os clubes no mercado da TV e dos 
patrocinios. 

No jogo de futebol de homenagem a 
Nelson Mendela, na Africa do Sul, 
uma das selecçôes convidadas é a de 
Portugal. 
A Associaçâo de Futebol da Africa 
do Sul-SAFA, enviou o convite a très 
paises: Portugal, México e Inglaterra. 
O jogo para disputa do "Nelson 
Mandela Inauguration Challenge" 
deverâ ter lugar no dia 16 de 
Dezembro, feriado na Africa do Sul. 
Carlos Queirôs, seleccionador da 
Africa do Sul, deve fazer "uma 
forcinha" pela selecçâo de Portugal... 

Filho de portugueses 
alinha pelo Nantes 
contra o FC Porto 
Frédéric da Rocha, de 26 anos, filho 
de émigrantes portugueses, faz 
parte do plantel da équipa francesa 
do Nantes, que jogou hoje contra o 
Futebol Clube do Porto, nas Antas, 
em desafio da Taça UEFA. 
Em declaraçôes publicadas, Da 
Rocha, como é conhecido pelo 
püblico francês, nâo se deixa 
impressionar corn o valor dos 
"dragées". "O Futebol Clube do 
Porto diz-me pouco, é um adver- 
sârio como outro qualquer", diz o 
jogador francês. 
Da Rocha recorda que hâ seis anos. 

quando os dois clubes se con- 
frontaram, estava no banco de 
suplentes. Um ano que o jogador 
nâo esquece, pois considéra corres- 
ponder ao seu lançamento no fute- 
bol profissional francês. 
Quanto ao seu colega de équipa o 
antigo boavisteiro Mârio Silva, Da 
Rocha acha tratar-se de "um bom 
gajo" que nâo conhecia até a sua 
entrada para o Nantes. 
Um irmâo de Frédéric esta presente- 
mente a alinhar no Campo- 
maiorense, emprestado pelo clube 
francês. 

Antônio Pinto 
é 0 lider mundial 
da maratona 
Mais um português de 
novo no "top" mundial, 
apôs Mamede, Lopes e 
Fernanda Ribeiro 

Antonio Pinto lidera a lista dos 44 
atletas portugueses citados nos regis- 
tos das provas olimpicas do "top 100" 
da Federaçâo Internacional de 
Atletismo (FIAA) da pretérita tempo- 
rada. Apesar de um compétitive ano 
olimpico, o fundista português resis- 
tiu até ao fim aos ataques dos 
africanos ao primeiro lugar no rank- 
ing mundial da maratona. O corredor 
de Amarante venceu, em Abril, a 
competitiva corrida londrina, corn a 
excelente marca de 2.06.36, melhor 
marca europeia, sucedendo ao antigo 
mâximo mundial do mitico Carlos 
Lopes (2.07.12), ainda lider no Velho 
Continente. Curiosamente, no sector 
das corridas de meio-fundo e fundo, 
os africanos apenas cederam a lider- 
ança na maratona, assumindo 
Antonio Pinto o primeiro lugar, à 
frente do japonês Atsushi Fujita 

(2.06.51) e do americanô de origem 
marroquina Khalid Khannouchi 
(2.07.01). Mas, se o comando dos 
rankings mundiais é um feito impar, 
Portugal conta ainda corn 37 atletas 
nomeados por 44 vezes no "top 100". 
Corn a particularidade do decréscimo 
de fundistas se ter acentuado nos ùlti- 
mos anos. Em 1994 foram nomeados 
43 fundistas nas distâncias de 1500 à 
maratona. A verdade é que houve um 
aumento significative de atletas das 
disciplinas técnicas a ascender a essa 
importante barreira. 

mwE DtNHEiRo $$$ m mm AS CHAMAOAS OUE EIZEE COM 
A MAIS SOUOA AtTE»NATIVA CANADiAMA £M UmOA OISTANCiA 

mmmu • FBAUCB * OBBMANY 
HOUS KOWO • • ÏTAtY 
nwsnE'Rumus • swiTeBRtAîm * VK 

NEW RATESm 
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ASREGRASûAYAiC: 
: {j Basta marcar 10'15'945 e 

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

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

2) Nio tem contratos para assinar. Nâo tem 
iqilicaçôes de crédite a preencher. 

4) Q Nâo temos custos adicionais. 
° Nâo temos despesas de ligaçâo. 
Q Nâo temos tarifas mensais. 
U Nâo temos letra miudinha. p 

M tAlC, é! 
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"Tanfas em vigor a partir de 1 de Oct.15/00 e sujeitas a alteraçào sem : 
aviso prévo. As crtamadas sâo cobradas em incrementos de 60 segun- 
dos. As chamadas intemacionais para numéros de telemoveis poderâo J 
ser cobradas a tarrfas mais elevadas. | 

Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiana 
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dâassi<^icaçâü 
Equipas 

1BIAVISTA 
2BENFICA 
BSPOBTiNfi 
4FCP0BT0 
SSP.BBA6A 
6 BELENENSES 
IRFERBEiBA 
8SALGUEIR0S 

1 V E D M S P 

20 13 
20 12 
20 12 
20 12 
20 10 
20 10 
20 B 

10Ü.UIRIA 
nMARfniHO 
12BEIRA-MAR 
ISAUfERCA 
14GUIMARAES 
lOeAMPOMAIBR. 
16 GILViCENTE 
17BESP.AVES 
18LAMAD0RA 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

9 
7 
6 
7 
6 
6 
4 
3 
3 
2 
2 

iResultados 
(20^ jornada) 

Boairista - Est Amadora, 1-0 
V. Gulmarâes - Alverca, 2-2 

Farense-GU Vicente, 1-1 
Benfica - Uniâo leiria 3-2 

Belenenses - Beira-Mar, 0-1 
Campomalor. - 0. Aves, 0-0 
Maritime - Salgueiros, 0-1 

Sporting-Sp. Braga 1-2 
P. Ferreira-FC Porta 0-1 

6 
4 
3 
2 
7 
5 
7 
2 
7 
8 
5 
5 
4 
7 
9 
5 
6 
4 

1 39 
4 37 
5 34 
6 37 
3 32 
5 26 
5 28 
9 21 
6 25 
6 22 
8 20 
9 22 

10 28 
9 23 
8 15 

12 13 
12 18 
14 15 

12 45 
20 40 
20 39 
17 38 
22 37 
15 35 
17 31 
29 29 
26 28 
29 26 
20 26 
30 23 
33 22 
32 19 
30 18 
27 14 
39 12 
33 10 

(2r jornada) 
Sp. Braga-Boavista 

Est. Amadora-Benfica 
Uniâo leiria-Belenenses 
Beira-Mar - Paços Ferreira 

FC Porto - Campomaiorense 
Besp.Aves-Maritimo 
Salgueiros-Farenso 

Gil Viconto - Vit. Gulmarâes 
Alverca-Sporting 

PORTUCUESO DE fUTEBOL 
PROEISSIOnftL 

UL elhores ■fiarcadores 

iS golos 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

HASSAN Nader (Faxense) 

14 giolos 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

12 golos 

Miki FEHER (Braga) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

9 gnlns 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

N’Dinga recorda case 
Vitoria de Guimarâes-Académica 
O zairense N’Dinga, o futebolista que protagoni- 
zou O caso da inscriçào falsa pelo Vitôria de 
Guimarâes, clube pelo quai jogou ilegalmente hâ 
10 anos, afirmou nunca se ter apercebido das irreg- 
ularidades. 
O futebolista alinhou ilegalmente pelo Vitôria de 
Guimarâes num desafio contra a Académica de 
Coimbra, que terminou empatado a zero golos. 
Nessa época os estudantes desceram à 2“ divisào, 
mas a irregularidade da inscriçào do jogador 
zairense deveria ter levado à derrota dos vimara- 
nenses, corn a sua conséquente despromoçâo e 
manutençâo da Académica no escalâo principal. 
A Académica levou o caso aos tribunais, que jâ 
deram razâo ao clube dos estudantes, estando 
agora em julgamento a fixaçâo da indemnizaçâo 
que a Federaçâo Portuguesa de Futebol terâ de 
pagar para ressarcir o clube conimbricense dos 

prejuizos sofridos corn a despromoçâo. 
Entrevistado em Toronto pelo jornal A Bola, 
N’Dinga diz que nâo sabia que os documentos tin- 
ham sido falsificados, pois quem estava a tratar de 
tudo era o présidente do seu clube no Zaire e o seu 
représentante. 
"Sempre acreditei na verticalidade e na veracidade 
da transferência. Eu era jogador. Se agora dissesse 
algo que nunca disse, sentir-me-ia cobarde", acres- 
centou. "Nâo posso dizer que as alegaçôes da 
Académica sejam falsas ou verdadeiras, fui 
jogador do Vitôria de Guimarâes durante 10 
anos", disse. 
N'Dinga, que abandonou o Guimarâes em 
divergência corn Pimenta Machado, présidente do 
clube, a quem agora pede desculpa, vive agora no 
Canada e représenta o Benfica de Toronto, clube 
pelo quai se sagrou campeâo de futebol de salâo. 

O MILéNIO 

PORTUGUESn Dt fUTEBOL 
PROElSSIOimt 

diassi^icaçâo T^jzsuûtados 
Equipas 

1 SANTA CIARA 
2VARZIM 
3 RIO AVE 
4NACI9NAL 
SPENAFiEL 
6MAIA 
7ViT^BAL 
8 UNIÂO LAMAS 
9 ACADÉMICA 
10 NAVAL 

120VARENSE 
13 CHAVES 
14 MARCO 
15ESPINH8 
16FEL6UEIRAS 
17IM0RTAL 
18FREAMUN0E 

1 P 

20 42 
20 39 
20 38 
20 37 
20 36 
20 34 
20 31 
20 30 
20 28 
20 27 
20 27 
20 25 
20 22 
20 21 
20 19 
20 18 
20 15 
20 12 

Bio Ave-Naval, Vl 
Felgueiras-Marco, 4-0 

Ovarense - Uniâo lamas, 0-1 
Leça-Académica, 2-3 

lmortal-Freamunde.2-0 
Varzim-Vit.Setulial,1-0 

Santa Clara - Sp. Espinho, 2-0 
Nacional-Penafiel.0-2 
Oesp. Chaves-Maia, 1-1 

27‘" ^^yiJtada 

Vit. Setübal - Dose. Chaves 
Maia-Bio Ave 

Naval-Santa Clara 
Sp. Espinho-Nacional 
Penafiel-Felgueiras 

Marco - Ovarense 
Uniâo lanias-leça 

Académica - Imortal 
Freamunde-Varâm 

Ou'MPicos 2008: 
Pavarotti, Domingo e 
Carreras aiudam 
candidatura de Penuim 
Os très tenures, Luciano Pavarotti, Placido Domingo 
ejosé Carreras, vâo cantar, a 23 de Junho, na 
"Cidade Proibida" num concerto de apoio à candi- 
datura de Pequim à organizaçâo dos Jogos Olimpicos 
de 2008. 
Acompanhados por uma orquestra de 80 mùsicos de 
todo o mundo e de um coro de 20 pessoas, os très 
tenures vâo cantar no antigo palâcio imperial das 
Dinastias Ming e Qing. Pavarotti, domingo e Carreras 
vâo interpretar famosas ôperas, baladas e cançôes 
populares chinesas perante um püblico bastante 
selectivo, jâ que os bilhetes custam, no minimo, 200 
dôlares (cerca de 40 contos). 
A maioria dos lideres Chineses, entre eles o prési- 
dente Jiang Zemin, vâo assistir ao concerto que pré- 
tende reforçar a candidatura da capital chinesa aos 
Jogos Olimpicos de 2008, uma decisâo que sera tor- 
nada püblica pelo Comité Olimpico Internacional em 
Julho prôximo. 
Pequim dispôe de 20 milhôes de dôlares para 
promover a sua candidatura, que compete com Osaka 
(Japâo), Toronto, Istambul e Paris. 

IfmfktoéÇfapkskù 
DeJ/laa Alexandre 

Tel: 905-459-3628 
® www.finaimage.on.ca 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Coliages on canvas vo<id,n srïïn 
Personalized Posters & Signs sr«mp<on,oN i 
Mounting / Framing 
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DESPORTO 

Campeonato Nacional de Futebol - QQ 
GL IKQIIIIEPi^ 

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

JI IP 

19 41 
19 39 
19 36 
19 32 
19 32 
19 30 
18 30 
18 26 
19 25 
19 25 
19 25 
19 23 
19 22 
19 22 
19 
19 

18 
17 

19 17 
19 16 
19 16 
19 15 

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

20* Jornada 
Pevidém - Leixôes 

Trofense - Sp. Braga "B” 
Bragança - Canelas Gaia 

FC Porto "B" - Vizela 
Sandinenses - Paredes 
Famalicào - Lourosa 

Esposende - Vilanovense 
Gondomar - Moreirense 

Ermesinde - Fafe 
Infesta - Sào Joào Vêr 

CIL HIQ11IIIIP& 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÂ 
3 FÀTIMA 
4 TORREENSE 
5 AC.VISEU 
6 SANJOANENSE 
7 FEIRENSE 
8 ALCAI'NS 
9 SP.POMBAL 
10 ARRIFANENSE 
11 MARINHENSE 
12 OLI.BAIRRO 
13 U. COIMBRA 
14 VILAFRANQUEN 
15CALDAS 
16 AGUEDA 

nCUCEJÂES 
18 TORRES NOVAS 
19 LOURINHANENS 

J a> 
18 41 
18 38 
18 35 
18 32 
18 32 
18 30 
18 28 
18 25 
18 25 
18 23 
18 22 
18 22 
Î8 22 
18 21 
18 21 
18 16 
18 13 
18 13 
18 11 

Resultados 
Sanjoanense - Feirense, 2-1 
Vilafranquense - Fâtima, 0-1 
Agueda - Lourinhanensé, !-l 
Oliveirense - Uniào de Coimbra, 5-1 
Sp. Pombal - Alcains, 2-3 
Sp. Covilhà - Caldas, 2-0 
Académico de Viseu - Cucujaes, 3-0 
Torreense - Oliveira do Bairro, 1-0 
Torres Novas - Arrifanense, 3-2 
Folga; Marinhense 

19* Jornada 
Torres Novas - Marinhense 

Torreense - Arrifanense 
A.Viseu - Oliveira do Bairro 

Sp. Covilhà - Cucujaes 
Sp. Pombal - Caldas 
Oliveirense - Alcains 

Agueda - Uniào de Coimbra 
Vilafranquense - Lourinhanense 

Sanjoanense - Fâtima 
Folga: Feirense 

1 PORTIMONENSE 
2 SEIXAL 
3 OPERARIO 
4 U.MADEIRA 
50LHANENSE 
6ATLETICO 
7 CASA PIA 
8 BENFICAB 
9 LOULETANO 
10 ESTORIL 
11 CAM.LOBOS 
12 BARREIRENSE 
13 MARITIMO B 
14 MACHICO 
15 SPORTING B 
16 ORIENTAL 
17CAMACHA 
18 LUS.ÉVORA 
19 MICAELENSE 
20SESIMBRA 

JJ W 

19 39 
19 33 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 31 
19 30 
19 30 
19 28 
19 28 
19 26 
19 25 
19 25 
19 21 
19 20 
19 18 
19 14 
19 13 
19 11 

Resultados 
Louletano - Uniào da Madeira, 3-0 
Olhanense - Casa Pia, 2-0 
Câmara de Lobos - Sporting "B", 1-1 
Seixal - Maritimo "B", 0-0 
Micaelense - Machico, l-O 
Atlético - Estoril-Praia, 1-1 
Operârio Desportivo - Sesimbra, 4-3 
Lusitano de Evora - Portimonense, 0-1 
Barreirense - Oriental, 1-1 
Camacha - Benfica "B", 4-1 

20* Jornada 
Barreirense - Camacha 

Lusitano de Évora - Oriental 
Operârio Desportivo - 

Portimonense 
Atlético - Sesimbra 

Micaelense - Estoril-Praia 
Seixal - Machico 

Câmara de Lobos - Maritimo "B" 
Olhanense - Sporting "B" 

Louletano - Casa Pia 
Uniào da Madeira - Benfica "B" 

I de ^u-tebol - QQQ 
Sérié A Sérié B Sérié C 

O. BIQIIIIIIPA 

1 TAIPAS 
2 SERZEDELO 
3 MARIA FONTE 
4 JOANE 
5 TER.BOURO 
6 VIANENSE 
7 FÀO 
8 LIMIANOS 
9 VILAVERDENSE 
10 VALENCIANO 
11 AMARES 
12 MIRANDES 
I3MONÇÀO 
I4MONTALEGRE 
15 MERELINENSE 
16 NEVES 
I7CABECEIRENSE 
18 P.SALGADAS 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 

38 
38 
38 
38 
31 
30 
28 
28 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
18 
18 
16 

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

CL X<Q10niIPA 

1 DRAGÔES SAND 
2 VILA REAL 
3 ESMORIZ 
4 T.MONCORVO 
5 P.RUBRAS 
6 LAMEGO 
7 AVINTES 
8 REBORDOSA 
9 PEDROUÇOS 
10 RIBEIRAO 
11 TIRSENSE 
12 LOUSADA 
13 AMARANTE 
14 FIÀES 
15 P.BRANDÀO 
I6RIOTINTO 
I7S.MARTINHO 
18 LIXA 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

36 
35 
33 
32 
32 
28 
28 
26 
25 
25 
24 
24 
22 
21 
21 
21 
19 
17 

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

CL SQUmPA 

ISOURENSE 
2 ESTARREJA 
3 VALECAMB. 
4 0L.HOSP1TAL 
5 S. ROQUE 
6CESARENSE 
7 P.CASTELO 
8 AVANÇA 
9 MIRANDENSE 
lOMANGUALDE 
11 GAFANHA 
12 F.ALGODRES 
13 0L. FRADES 
14 SATÀO 
15 ANADIA 
16GOUVE1A 
17GUARDA 
18 LOUSANENSE 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

39 
38 
36 
34 
31 
30 
27 
25 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
18 
17 
16 
9 

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

Serie □ 
CL XQUmiPA J IF 

I BENFICA CB 19 49 
2BENED1TENSE 19 40 
3EST.PORTAL. 19 40 
4 FAZENDENSE 19 32 
5 PORTALEGRENS 19 30 
6 PENICHE 19 30 
7 PORTOMOSENSE 19 28 
8 SERNACHE 19 25 
9 U.TOMAR 19 24 
lOSERTANENSE 19 23 
IIMIRENSE 19 23 
12 BIDOEIRENSE 19 20 
13CARANGUEJEIR 19 20 
14 ALCANENENSE 19 19 
15U. SANTARÉM 19 19 
16ALMEIR1M 19 19 
17 FERROVIÀR10S 19 18 
18 BOMBARRALENS 19 12 

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

Serie E Serie F 
CL X(Q)IUII1PA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4 r MAIO 
5 AG.CAMARATE 
6 PONTASSOLENS 
7 CORUCHENSE 
8 SINTRENSE 
9 PORTOSANTENS 
10 RIB.BRAVA 
11 SACAVENENSE 
12 ALCOCHETENSE 
13 LOUREL 
I4S.V1CENTE 
15 CALIPOLENSE 
16 ELVAS 
I7SAM.CORREIA 
18 FAN HOES 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

37 
36 
35 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
26 
24 
24 
22 
21 
16 
13 

Fanhôes - 1“ Main, 0-1 
Lourel - Sacavenense, 1-0 
Comchense - Alcochetense, 2-1 
Elvas - Pontassolense, 0-0 
Portosantense - Aguias Camarate, 2-0 
Ribeira Brava - Samora Correia, 4-1 
Odivelas - Sào Vicente, I -0 
Mafra - Olivais e Moscavide, 3-2 
Calipolense - Sintrense, O-I 

CL XtQJIOnilPA 

1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 ESTRELAVN 
5 OURIQUE 
6 PINHALNOVENS 
7 JUV.ÉVORA 
8 QUARTEIRENSE 
9 LUS. VRSA 
10 FUT.BENFICA 
11 VASCO GAMA 
12 F.BARREIRO 
13 ALMANSILENSE 
14BEJA 
15 PESCADORES 
I6CASTRENSE 
17ALMADA 
18 PALMELENSE 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

40 
39 
36 
31 
30 
29 
28 
27 
27 
27 
26 
25 
25 
24 
21 
19 
14 
13 

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

24 HORflS DE DflYTOnfl: 

O piloto português esteve 2 horas e 20 minutos 

em pista, mas a caixa de velocidades do 

Porsche 911 cedeu e obr^ou a equipajiii^en 

Alzen Motorsport a desistir. Ainda ajssim, 

Couceiro considerou positiva a experiência 

A estreia de Pedro Couceiro em grandes provas 
mundiais de resistências nào correu da melhor 
forma. Nas 24 horas de Daytona, o piloto por- 
tuguês, que fez équipa corn Duncan Huisman, 
Angelo Zadra e Ulrich Gallede, foi obrigado a 
desistir logo na sexta hora de corrida, devido a 
problemas na caixa de velocidade do Porsche 
911 GT3R da Jürgen Alzen Motorsport. A prova 
foi ganha por um dos carros da équipa Corvette 

Racing, pilotado por Ron Fellows, Chris Kneifel 
e Franck Freon, da classe GTS. ’’Depois dos 
problemas de travôes e de rendimento do motor, 
nomeadamente nas rotaçôes mais baixas, que 
tivemos na qualificaçâo, acabou por ser a caixa 
de velocidades a ditar a nossa sorte”, explicou 
Pedro Couceiro que, apesar do azar na corrida, 
frisou que a prova ’’foi um experiência nova que 
teve vârios aspectos positives”. 

ATLANTA 5, BUrrAlO 4 
COLORADO 3, MONIRtAL * 
PnOCNIX 5. TAMPA BAY 2 

DALLAS 2, NA^ÏfVtUC 1 
CAI.OARY 4, WASniNOTON 4 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAI. 

MONTREAL 5S 43 MiNNESOTA S5 S3 

COLORADO " 83 
VANCOUVER 56 "65 
EDMONTON SS 6<1 
CALSARY 53 55 

Resultados da 

Taça de Portugal 
Paços de Ferreira (I) - Maritimo (I), T2 

Moreirense {II B) - Boavisla (I), 1-2 
Bragança (lî B) - FC Porto (I), 1-2 
Famalicào (II B) - Sporting {!}, 1-3 

1 MADALENA 15 34 
2 LUSITANIA 15 33 
3 STANTONIO 15 27 
4 PRAIENSE 15 23 
5 SANTIAGO 15 22 
6 ANGRENSE 15 19 
7 FLAMENCOS 15 14 
8 VILANOVENSE 15 12 
9 VILA FRANCA 15 12 
10 LAJENSE 15 10 

I Jogo em atraso 

. Santiago - Lajense, 2-1 

l&jornada 
Flamengos - Vila Franca 
Lusitânia - Lajense 
Praiense - Santiago 
Vilanovense - Angrense 
Sto. Antonio - MadaJena 
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nao deixaram 
que a TAÇA fosse 
s6 nortenha 
Paços de Ferreira viveu duas semanas 
intensas: a vitôria saborosa sobre o 
FC do Porto para a LIGA e a derrota 
caseira coin o Maritimo para a TAÇA 
de PORTUGAL. Emoçôes fortes que 
sô o futebol consegue impôr aos 
povos que "sofrem" pelas suas cores, 
cidades ou paises. 
Os outros clubes em compita cumpri- 
ram com maior ou menor grau de 
afiiçâo. O temor maior era de que sô 
os clubes do Norte disputassem a 
TAÇA mas, Sporting e Maritimo, nâo 
aceitaram essa condiçâo... Até ao ulti- 
mo suspiro, contem corn eles! 
O Moreirense fez a vida cara ao 
Boavista ( 1-2); o mesmo aconteceu em 
Bragança onde o FC do Porto ganhou 
(1-2) e, ainda, em Famalicâo onde o 
Sporting sô começou a desembaraçar- 
se do adversârio a partir dos 80 minu- 
tos de jogo (1-3). Entre "pri- 
moligueiros" o Maritimo foi a Paços 
de Eerreira vencer, por 2-1, jâ no pro- 
longamento. Um cheirinho a Taça em 
Paços de Ferreira. 

Assim, as meias-finais 
da Taça de Portugal 
da época 2000/2001, 
vâo ter em luta renhi- 
da os grandes da 
cidade Invicta, 
Boavista e FC do 
Porto, os lisboetas da 
Capital, o Sporting, e 
os ilhéus madeirenses, 
do Maritimo. 
Aguardemos o que o 
sorteio das meias- 
finais nos vai oferecer. 
Taça fora.... Liga den- 
tro! 
A ronda 21 começa 
sexta-feira, dia 16, 
corn o jogo Estrela 
Benfica, corn inicio às 
missâo na SporTV. 
No Sâbado, dois jogos: Ao meio-dia, 
Sp. Braga-Boavista, corn transmissâo 
na SporTV e, às 14h00, Alverca- 
Sporting, corn transmissâo na RTPi. 
No Domingo, às lOhOO da manhâ, D. 

da Amadora- 
16h00 e trans- 

das Aves-Maritimo e, a partir das 
llhOO, U. Leiria-Belenenses; Beira 
Mar-Paços de Ferreira; Salgueiros- 
Farense e Gil Vicente-Guimarâes. 
Corn inicio às 14h00, o FC Porto- 
Campomaiorense. 
Voltamos às emoçôes fortes da Liga 
onde, Boavista, Benfica, Sporting e 

FC do Porto, estâo numa situaçâo 
algo diferente do habituai, que veio 
dar à Liga um ar de graça que nâo 
tinha nos ültimos anos. Novas 
mudanças em perspectiva? Num fute- 
bolzinho como o nosso tudo é admis- 
sivel... 

JMC 

S&iâcM 

I3^â 
no\o représentante de vendas 

da ^£cL&€iét para a comunidade portuguesa. 

Jâ experimentou dar aima às suas festas 

corn a cerveja CARLSBERG? 

De aos seus familiares e amigos cerveja 

geladinha Carlsberg e vai perceher a 

razào de tanta alegria. 

Neste novo milénio ofereça aos sens 

companheiros festivos a cerveja 

que reforça a amizade. 

>kj 
ik&m 


