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A dupla Nelson e Sérgio -os irmâos 
que formam OS AJNQOS-, ofereceram 

um espectaculo maravilhso 

às inümeras admiradoras que no 
passado domingo encheram o salâo 

de festas do Oasis C. Centre e 
deliraram com as suas cantigas, 
movimento e ritmo. Houve uma 

simbiose perfeita entre os artistas e 
os seus admiradores. 

Ficou, de um lado e outro, a vontade 
de muitos mais encontros! 

^ Pagina 21 

"4°. Encontro de 
Concertinas", no 
Arsenal do Minho 

Os convidados Maria Celeste e Manuel 

da Silva, animaram a grande festa e 

prometeram voltar. ^ 

Carnaval 
la faz furor entre nos 
Começou o Carnaval com pompa 
e circunstância no Hilton Hotel, 
em Toronto, realizado pelas 
Fiesta Promotions. ^ Pagina n 

fuTteoL DQ PRAIA 

Alan, 0 melhoT 
goleador 

Portugal 
campeao 
do Mundo 
Hernâni melhor 
iogador ^ Pagina 29 

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



2  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 22 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

provado o respeito mütuo entre nos e a familia. 
Mais de 800 almas nos fizeram companhia em 
harmonia e festa. Happy Travellers e CIRV-fm 
deram as maos e, mais uma vez, propor- 
cionaram um grande convivio entre os por- 
tugueses radicados no Ontario e, até, com 

alguns amigos de outras provincias que, por 
graus de parentesco ou amizade, se juntaram à 
nossa grande familia. Inesquecivel! 
Agora, para selarmos mais este êxito vamos, no 
proximo dia 25, Domingo, realizar a festa de 
confraternizaçâo Winterfest-2001, no Dundas 

Banquet Hall, com almoço (13h30), apre- 
sentaçâo dos âlbuns de fotografias de 
José Luis Silva (Silva Photography), pas- 
sagem do video Varadero-2001 de TC 
Video (Tony Couto), variedades corn 
Sarah Pacheco e baile corn o conjunto 
Starlight. Em grande! 
Dia 25, a grande familia de novo "à 

% TPH lareira" para um bate-papo saudâvel e 
'% intéressante sobre as peripécias que 

I O tiveram lugar no Winterfest-2001 e so- 
nhar corn o Winterfest-2002 que vem jâ 
ai... 
Nâo faltem! 

JMC 

sem vértïebras 

Orgulhamo-nos muito da grande 
familia que temos. 
Foi criada ao longo dos anos, corn co- 
ragem, respeito, crença e muito traba- 
Iho. E, muito amor, mesmo que pareça 
babuseira para alguns. As metas dese- S Aj' 
jadas sô se atingem corn tudo o que 
mencionâmos e amor... 
Estamos falando da grande familia 
CIRV-fm, Festival Português TV e O 
Milénio. Uma familia que cresceu à ¥ 
medida em que foi acreditando no | 
nosso esforço, capacidades e iniciativas. | 
Ainda agora em Varadero, Cuba, ficou 4 t 

corn os leitores 

Ola, caros Leitores! 

As semanas passam sem darmos 
por isso. De festa em festa, cà 
vamos cantando e rindo, corn 
muito trabalho pelo meio, razâo 
pela quai nem damos pelos dias a 
passar. Vertiginosamente! 
E bom sinal. Assim, nâo caimos 
na pasmaceira nem no relacho. 
Nâo temos tempo para isso, certo? 
Bom, vamos ao trabalho, que o 
tempo urge. 

A "CASA DO ALENTE- 
JO", em Toronto, comemo- 
ra 23 anos de existência. 
Também parece que foi 
ontem... 
Curiosamente, iniciam os 

^ festejos do XXIII aniver- 
sârio no dia... 231 
Além do jantar de con- 
vivio, sexta-feira, dia 23, poderâo apreciar 
exposiçôes de escultura e pintura, e variedades corn 
o Rancho Infantil da Casa do Alentejo, Grupo 
Coral Feminino da Casa do Alentejo e o lançamen- 
to do CD "Cante Popular Religioso" - Ediçâo 
Faialense, ainda, uma conferência subordinada ao 
tema; "O Estado Actual do Cante Alentejano". Por 
fim, actuaçâo dos "Searas de Portugal". 
No Sâbado, 24, baile comemorativo corn a presença 
d'os STARLIGHT. 

Domingo, dia 25, pelas 12h30, recepçâo aos convi- 
dados e aos sôcios. Depois, o Almoço de Gala 
comemorativo do vigésimo terceiro aniversârio da 
Casa do Alentejo, onde terâo intervençôes dos pré- 
sidentes da colectividade e dos convidados, Corte 
do Bolo e variedades corn os Grupos da Casa do 
Alentejo. 
Informaçôes e réservas: 416-537-7766. 
Os nossos parabéns aos dirigentes, sôcios e amigos 
da Casa do Alentejo, pelo muito que têm dado à 
Casa do Alentejo e à Comunidade Portuguesa. 

Passamos a outro aniversârio. O "6o. Aniversârio 
do Rancho Folclôrico Juvenil PROVINCIAS DO 
RJBATEJO", da Parôquia de Santa Helena. A festa 
terâ lugar sâbado, dia 24, no salào de festas da 
Igreja de Santa Helena, com inicio às 20h00. Entre 
outros petiscos, serâ servida a tipica SOPA DA 
PEDRA. 
Haverâ exibiçôes dos Ranchos Arsenal do Minho e 
As Tricanas, assim como o rancho em festa. 
Também os experientes acordeonistas Fernando 
Sousa e Antonio Agostinho darâo o seu talento à 
festa tal como a jovem intérprete Suzanne Silva. 
Info: 416-532-4124. Parabéns aos nossos jovens 
artistas do Rancho "Provincias do Ribatejo" e sens 
responsâveis. 

Por um simples 4-3, o aumento de .10 cêntimos nos 
bilhetes dos transportes püblico (TTC), foi chum- 
bado. O vice-presidente da Comissâo Trânsito de 
Toronto, o Vereador Mârio Silva, votou contra. 
Ainda bem. Ao menos o "nosso" é dos nossos! 
Dez cêntimos nâo é nada mas, como todos sabem, 
dez daqui, dez dali, faz um grande desgaste na 
carteira de cada um. Claro, jâ sabemos qUe a medi- 
da sugerida pelo Mayor Mel Eastman poderâ ser 
novamente discutida na Assembleia Municipal, 
mas enquanto o "pau vai e vem" folgam as costas! 
"Nâo podemos penalizar a utilizaçâo dos 

Transportes Pùblicos mas sim incentivâ-la cada vez 
mais! Somos a ünica cidade da América do Norte, 
e provavelmente do mundo, que nâo recebe qual- 
quer subsidio do Governo Federal ou do Provincial. 
Estes governos têm que assumir a sua responsabi- 
Idade nesta matéria. Aceitar este aumento séria 
baixar os braços e eu nâo estou disposto a isso!", 
comentou Mârio Silva. Assim é que é. 

A cerimônia comemorativa do 36o. aniversârio da 
Bandeira do Canadâ decorreu na City Hall, em 
Toronto, na passada quinta-feira, dia 15. 
Foi uma cerimônia bonita, cheia de significado, 
mas corn muito pouca gente. Por causa do intenso 

frio? 
Fosse pelo que fosse, para além dos 
Conselheiros da Câmara, onde se 
encontrava Mârio Silva, e de uma dûzia 
de membres de Veteranos da Guerra, 
assim como alguns membres da comu- 
nicaçâo social, ninguém mais esteve 
présente. Foi pena! 
A cerimônia merecia muito mais. 
Fazemos votes para que nos anos vin- 
douros haja uma propaganda maior ao 
acontecimento e que façam convites às 
crianças das escolas a participarem. 
A bandeira e o future pertencem-lhes! 
Por mim, lâ estarei sempre! 
Pronto, até p'râ semana. 

JMC 
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flÇOBK: 
I   

Julgamento homicidio: 
25 anos de prisâo para acusado 
O Tribunal de Ponta Delgada condenou na 
terça-feira a 25 anos de prisâo o homem acusado 
do homicidio e abuso sexual de uma menina de 
seis anos nos Arrifes, ilha de S.Miguel. 
O colectivo de juizes, presidido por 
Fernanda Mendes, considerou que 
Pedro Viveiros "agiu conscientemente". 
O julgamento deste caso, que remonta 
a Maio de 2000, efectuou- se sob um 
forte dispositivo de segurança, justifi- 
cado pelos desacatos registados quan- 
do O acusado foi ouvido em sede de 
instruçào criminal. Na altura, centenas 
de populares cercaram o Palâcio de 
Justiça tentando invadir o edificio, 
obrigando o arguido a sair pelas tra- 
seiras disfarçado de policia. Pelas mes- 
mas razôes, o julgamento de ontem 
ocorreu no quartel de bombeiros de 
Ponta Delgada. O colectivo presidido 

por Fernanda Moreira deu como 
provado que Pedro Viveiros, um aju- 
dante de pedreiro de. 25 anos, atingiu a 
vitima corn vârios golpes de uma naval- 
ha de ponta-e-mola, que provocaram a 
sua morte. Segundo o Tribunal, o 
arguido, "que teve consciência da ilici- 
tude do acto que decidiu praticar", 
desviou a Ana Sofia do caminho de 
regresso à sua residência "motivado 
para a satisfaçâo de instinto sexual". O 
colectivo deu também como provado o 
abuso sexual de Pedro Viveiros, que 
nào assistiu à leitura do acôrdào, uma 
vez que seguiu para Lisboa ao inicio da 
tarde de ontem. Embora absolvendo o 

arguido de crime de profanaçâo de 
cadaver, por nào ter tido consciência 
de que a Ana Sofia jâ estaria morta 
quando abusou sexualmente da cri- 
ança, o Tribunal condenou Pedro 
Viveiros por posse de arma perigosa, 
pela "forma bârbara" como foi pratica- 
do o homicidio e "crueldade" do acto. 
Decidiu ainda estabelecer em 70 mil 
contos (350 mil euros) a indemnizaçâo 
a pagar à familia da Ana Sofia, que foi 
morta em Maio de 2000, quando tinha 

saido de casa para fazer compras a 
mando de sua màe. O seu corpo foi 
encontrado boras depois da menina ter 
saido de casa, num pasto da freguesia 
dos Arrifes, arredores de Ponta 
Delgada, numa operaçâo de busca 
envolvendo autoridades e a populaçâo 
da localidade. O advogado de defesa^ 
Jaime Leote, anuncio.u que nào vai 
recorrer da decisào, ao salientar ter 
sido atribuida a Pedro Viveiros "a pena 
que esperava". 

Porto: 
Porto - Um homem de 54 anos que 
se fazia passar por médico, corn 
consultôrio aberto, foi detido pela 
Policia Judiciâria (PJ) do Porto. 
Detido terça-feira, o suspeito 
aproveitava a falsa identidade de 
médico para praticar, também, 
burlas através da falsificaçào de 

documentos. 
A PJ apreendeu diversos bilhetes 
de identidade, cartas de conduçào, 
certificados de habilitaçôes e 
profissionais, corn fortes indicios 
de terem sido falsificados, para 
além de um livre trânsito de um 
hospital central do Porto em nome 

do detido e corn a qualidade de 
médico. 
Um carimbo profissional e um ele- 
vado numéro de receitas médicas 
de hospitais e centros de saüde, 
bem como exames complementares 
em que o indivlduo figurava como 
clinico requisitante, foram também 

apreendidos, diz a PJ em comuni- 
cado. 
"O detido terâ frequentado hâ 
cerca de 20 anos um estâgio para 
técnico de radiologia, o que o aju- 
dou na montagem do esquema 
criminoso agora posto a descober- 
to", référé o comunicado. 

Bispo admite prisâo 
perpétua em Portugal 
O bispo de Leiria-Fàtima, 
D. Serafim Ferreira e Silva, 
admitiu esta semana, em 
Fàtima, a aplicaçâo da prisâo 
perpétua em Portugal, mas 
rejeitou liminarmente a pena 
de morte. Em declaraçôes à 
Lusa, o prelado considerou que 
"a pena de morte é notoria- 
mente contra a vida e hâ meios 
de substituir essa condenaçâo 
de morte". 

A prisâo perpétua "é um caso difer- 
ente", explicou o bispo, admitindo a 
necessidade de "uma reclusâo tem- 
porâria, pedagôgica e acautelada" que 
pode prolongar-se até se tornar numa 
"prisâo permanente e, portanto, vitali- 
cia para o respectivo condenado". D. 
Serafim Ferreira da Silva, que é tam- 
bém présidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, é o primeiro 
bispo a pronunciar-se sobre esta 
matéria e surge num momento em 
que esta aceso o debate no Pais sobre 
a ratificaçâo do Estado do Tribunal 
Penal Internacional. Uma das penas 
que este tribunal pode aplicar é, pre- 
cisamente, a prisâo perpétua em 
casos de genocidio, crimes contra a 
Humanidade, de guerra. Na sua 

homilia, no Santuârio de Fâtima, 
durante a celebraçâo litürgica dos 
Pastorinhos, que se comemora no 
proximo dia 20, D. Serafim Ferreira e 
Silva salientou que morrem diaria- 
mente milhares de crianças e criticou 
as perseguiçôes e os abusos de que aâo 
vitimas. A globalizaçâo, explicou D. 
Serafim Ferreira e Silva, deve ter dois 
sentidos. E "se hâ suficiente para uma 
parte, deveria haver suficiente para 
todos". O bispo de Leiria-Fâtima con- 
siderou que a "pedofilia é um mal jâ 
crônico", sendo "um desequilibrio na 
harmonia que deve haver numa 
familia e em cada uma das pessoas". 
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Pequenas historias de grande 
Hâ pessoas que, com a maior das faci- 
lidades, conseguem virar os aconteci- 
mentos em 180 graus e... vencem a 
aposta! 

José Branco é um deles. 
José Abel de Freitas Branco é natural 
da Freguesia de Sâo Gonçalo, 
Concelho do Funchal, Ilha da 
Madeira. Nasceu na bela ilha de per- 
fumadas flores no dia 13 de Agosto de 
1922. 
Fez a escola primaria e pouco mais de 
2 anos do Instituto Comercial do 
Funchal. Iniciou a sua carreira profis- 
sional na Agência de Passagens e 
Passaportes, onde esteve até 1947, 
altura em que o governo encerrou a 
Agência. Passou para a Agência de 
Transportes Aéreos, a primeira com- 
panhia que realizou transportes aéreos 
entre a Madeira e o Continente, com 
Hidroviôes. Foi seu funcionârio 
durante 8 anos, como 2o. Oficial de 

Serviços Administratives da Marinha 
Mercante, Aeronaves e Pescas. 
José Branco casou corn a sua amiga de 
infância e vizinha. Maria Noémia 
Correia, também natural de Sâo 
Gonçalo, onde nasceu no dia 29 de 
Julho de 1926. Casaram na Igreja dç 
Sâo Gonçalo no dia 13 de Abril de 
1947. Maria Noémia Correia de Freitas 
Branco era e é uma excelente bor- 
dadora de tela, um estilo tradicional 
da Madeira. Ao casai Branco, nasceu 
no Funchal, a filha Dilia de Freitas 
Branco. 
Irreverente mas consciente das suas 
capacidades, José Branco resolveu 
emigrar para o Canada. Partiu -corn a 
mulher e a filha Dilia-, no dia 13 de 
Julho e chegou a Toronto no dia 17 de 
Julho de 1957. A Dilia tinha apenas 9 
anos de idade. 
Em Toronto, por intermédio do amigo 
Silva, foi trabalhar para o Park Plaza 
Hotel. O Silva foi para a apanha do 
Tabaco, muito popular naquele 
tempo, e o Branco foi preencher o seu 
lugar no Hotel até ao seu regresso. 
Quando o Silva voltou o Chefs nâo 
autorizou nova troca. O Silva foi para 
canalizador e o Branco manteve-se na 
cozinha do Park Plaza. Curiosamente, 
fez uma bonita carreira nesta nova e 
diferente fase da sua vida. Esteve no 
Park Plaza Hotel, 14 anos. Lâ subiu a 
escada profissional e deu a mâo a 
muitos portugueses que lhe bateram â 
porta... 
No ano comemorativo do centenârio 
do Canada, em 1967, o José Branco 
ganhou o primeiro prémio de "Hors 

José Abel de Freiias Brama, 

roncoRn 
FURNITURE APPLIANCES 

Apoia 

VENUS CREAÎlOi 
venuscreations2001 .trlpod.com 

'155'^ Eglint;on Ave. V\/. 
Tel: 416-:Z89-14£>3 

Oloon St;. W. 
Tel: 4165-338-6788 

No lar de ha muitos anos. Jase i Maria 

Naémùi Branco, em harmottiosa vivência. 

D'Oeuvres" corn o seu prato 
"Ville Reine" ("Golden Chef 
Award" na categoria de "Cold 
Hors D'Oeuvres" no Centennial 
Culinary Arts Competitions). 
Uma honraria que bem poucos 
conseguiram. 
Por influência de um colega 
alemâo, José Branco saiu em 
1971 para o Hilton Hotel, no 
Aeroporto, como Chef Steward. 
A lonjura, a falta de transportes 
na altura, etc., nâo permitiu que 
ojosé Branco se "aguentasse" lâ 
mais do que 9 meses... 
Insatisfeito por andar a trabalhar hâ 
tantos anos fora do seu ramo, resolveu 
dirigir-se ao "Serviço de Desemprego 
do Canadâ" e explicou a sua situaçâo. 
Aconselharam-no a tentar uma com- 
panhia de Seguros que necessitava de 
um funcionârio. José Branco 
inscreveu-se na Seguradora e... con- 

Noémia, esteve no Park Plaza durante 
22 anos. Reformou-se na mesma altura 
do marido. Continuam vivendo como 
"Deus e os Anjos". Uma falha dos Bins, 
em 1988, levou o José Branco ao 
Hospital. Embora melhor, José Branco 
é forçado a ir ao Hospital très vezes 
por semana, fazer tratamento. 

Umafamilia feltz comemo- 

rando os 73 anos d^^a de 
José BtOimo. Mulher, ^ 

seguiu o lugar. A Pilot Insurance 
Company deu-lhe 6 meses para apren- 
der o sistema e 2 anos para provar a 
sua competência no ramo. José Branco 
sentiu-se como "peixinho na âgua". Ao 
fim de tantos anos voltava a trabalhar 
naquilo que melhor sabia. Esteve 15 
anos na Pilot Insurance nos serviços 

de correio e fornecimento de material 
para as sucursais. 15 anos de bons 
serviços compensados com prémios e 
grande estima. Reformou-se em 1988. 
Continua a ter os mesmos direitos de 
sempre na Pilot Insurance. E para eles 
uma saudade! Sua mulher Maria 

José Abel de Freitas Branco é um dos 
fundadores do Madeira Park e ainda 
do Canadian Madeira Club, isto em 
1963. Nunca foi dirigente do movi- 
mento mas sempre um apoiante. 
Recorda com saudade o entusiâsta 
Angelo Bacalhau que, juntamente 
com mais um punhado de madeiren- 

ses, criou o parque e o clube. 
O casai Branco conhece bem 
o Continente e a Madeira 
para onde viajaram com 
alguma frequência e, tam- 
bém, USA, Brasil e 
Venezuela. 
A filha Dilia completou o 
Curso Comercial. Casou 
com Fernando Confraria e 
jâ deu um neto ao casai 
Branco, o Christopher. Hoje, 

passatempo favorito de 
José Branco, é 1er todos os 
jornais da comunidade. 

Adora 1er e ver televisâo. 
Uma vida cheia, com reviravoltas 
importantes, de onde José Branco 
soube sempre sair sem ferir a sua vida 
e a dos seus. Quem sabe o que quer 
chega sempre à sua meta! 

JMC 

00100 
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Voo inaugural para a 
Madeira 
A SATA Express informa a 
Comunidade Madeirense em 
particular e a Portuguesa em 
gérai que a partir de 28 de 
Junho de 2001 o voo semanal 
para o Funchal sera nos aviôes 
Airbus-310 da SATA 
Internacional. 
Estes voos irâo prolongar-se até 
20 de Setembro e nâo terâo paragem 
em Ponta Delgada. 
Agora, o Funchal ficarâ a pouco mais 
de 7 horas de Toronto. As tarifas de 
ida-e-volta sâo a partir de $799. 
dôlares, acrescidas das respectivas 
taxas. 

Para o voo inaugural do dia 28 de 
Junho, esta jâ em organizaçâo uma 
excursâo de madeirenses ao Funchal, 
liderada pela agência Dundas Travel 
& Tours, dè Joâo Ferreira, e pela 
Bernardete Gouveia. Informaçôes: 
416-516-8336 e... boa viagem! 

fESTIVAl INTERNACIONAl 
de TU 
Como jâ foi divul- 
gado, a Luso-Can 
Tuna -com o apoii 
da Canada Pure-, 
realiza entre 1 e 4 
de Março, o 
"Festival 
Internacional de 
Tunas no 
Canadâ'2001", 
corn a presença de 
varias Tunas de Portugal e a convida- 
da especial. Tuna Universitaria de Fa 
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: 
-Sexta-feira, dia 2 de Março, abertura 
corn a possivel proclamaçâo de 
"TUNA WEEKEND" pelo Mayor 
Mel Eastman, seguida de "Noite de 
Fado Académico", às 19h30, no inte- 
rior da City Flall. 
-Dia 3 de Março, "Passa Galles", um 
desfile das Tunas tocando e cantan- 
do pelas ruas. Saida da College- 
Grace às 15h00, para Oeste, Sul da 
Ossington e, depois, Oeste 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 
-CIRMfm 
-Luso-Can Tuna 
Informaçôes e réservas: 416-569- 
6982, ou 416-930-7347, ou 416-930- 
7347. 
Adquira o seu bilhete. Ajude os nos- 
sos jovens estudantes universitârios 
de câ e de là! 

JMC 

►linhas de crédite 

►Empréstimes pessoais 

► 1’ 2' e 3" Hipetecas 
4- 

►Pagamente de dMdas' 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

Eurodeputado considéra 
Improvàvei noue aumento 
da quota para os Açores 
Horta - O deputado socialista ao 
Parlamento Europeu Paulo Casaca 
considerou improvàvei um novo 
aumento da quota leiteira dos Açores 
em 2003, ano em que a Uniâo 
Europeia (UE) vai a rever este dossier. 
O eurodeputado açoriano, que falava 
numa reuniâo corn a Associaçào de 
Agricultures da Ilha do Faial, explicou 
que a ultrapassagem de quota que se 
estâ a verificar em vârios paises, apon- 
ta para que nâo seja permitido um 
aumento nos prôximos anos. 
Os.Açores conseguiram recentemente 
um acréscimo de quota leiteira, corn a 
decisâo da UE de excluir o autocon- 
sumo das ilhas do total atribuido à 
regiâo. Segundo referiu o eurodeputa- 
do, um novo aumento do limite de 
produçâo para o arquipélago é cada 
vez mais improvàvei, até porque as 
500 mil toneladas de leite que se pro- 

duzem anualmente nos Açores nâo 
sâo insignificantes no conjunto dos 
Estados-membros. "Actualmente, a 
produçâo leiteira nos Açores cor- 
responde a cerca de 0,8 por cento do 
total da UE, o que jâ nâo é uma gota 
de âgua", sublinhou. Paulo Casaca 
anunciou, também, que o grupo de 
trabalho da UE que estuda o "dossier" 
da Agricultura, decidiu propor que os 
investimentos agro-industriais no III 
quadro comunitârio de apoio (QCA) 
beneficiem de comparticipaçôes até 
75 por cento, como estava estipulado 
no anterior QCA. Uma decisâo que, 
caso venha a ser adoptada pelos 
"Quinze", beneficiarâ a Cooperativa 
Agricola de Lacticinios do Faial, que 
se viu privada de avançar corn o pro- 
jecto da sua nova fâbrica no segundo 
QCA, por falta de verbas comu- 
nitârias, referiu. 

Domingo, dia 25, aimoce connosco! 
CIRV-fm e Happy Travellers, mar- 
caram encontre corn os compa- 
nheiros do Winterfest-2001, no 
Dundas Banquet Place, onde os 
espera um almoço, apresentaçâo de 
fotografias e video de 

Varadero/Cuba, variedades corn 
Sarah Pacheco e Tony Melo, e sâ e 
amigâvel confraternizaçâo. 
Réservas: 416-534-5520. 

Nâo faltemü! 

SSQSCD Si [L)Ofâ[riSl[?SIff 

ïDsmi 
Nâo percam o ïl^îPIË€EiiIL PU lîîWüM® 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
H^IPIKOMJL PU lîïTOlM© 

que em muito facilitarâ o seu 
casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
profîssional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo và, teiefono: 416-534-5520 416-aSi-i 167 
0098 0011 
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CADA TERRA COM SEU USD. 
CARA ROCA COM SEU FUSO 
Os professores têm fama de trabalhar 
pouco, sair cedo e ter muitas férias. 
Como a fama sem proveito nunca 
serviu a ninguém, quando esta crônica 
sair, estarei de férias uma semana: a 
“reading week”, uma pausa no semes- 
tre para estudantes e professores. 
Quando me prepare para uma 
viagem, hâ sempre um processo de 
associaçâo inconsciente entre viagem 
e emigraçâo. Claro que o acto, em si, 
de emigrar implica sempre uma 
viagem, mas nào é por isso. Trata-se de 
todo O ritual que antecede os dias da 
partida: a necessidade de me informar 
sobre o pais que vou visitar. Dantes, 
recorriamos àqueles guias padroniza- 
dos, que os havia e ainda hâ, de varies 
tamanhos e preços, consoante a quali- 
dade ou quantidade de informaçào 
prestada. Agora, vai-se à internet e, 
antes de sairmos de casa, jâ andamos a 
viajar pelas propostas de roteiros de tal 
modo que chegamos la e é a sensaçâo 
do “déjà vu”. Vantagens e inconve- 
nientes das novas estradas da infor- 
maçào - tudo ao nosso alcance pelo 
preço da caricia de um rato! Depois, la 
vamos em rebanho corn “ail incluse”, 
porque a gente até paga para que 
sejam os outres a decidir por nés, a 
organizar tudo, a escolhér os melhores 
programas... que diabo, lazer é lazer e 

cada um tem direito ao seu. Por isso, 
nào vale a pena estarmos para aqui a 
filosofar sobre a diferença entre ser 
turista e viajante. Os émigrantes, na 
acepçào em que a palavra verdadeira- 
mente é tomada, nào foram nem uma 
coisa nem outra. Lazer e férias, nào 
faziam parte do seu vocabulârio, limi- 
tado a um jogo dicotômico de miséria 
e fome. Para além das histôrias de dor 
e amargura fimbriadas, quase sempre, 
por uma pontinha de orgulho de quem 
triunfou, hà as outras que nos fazem 
rir às escancaras. As ultimas prendem- 
se, normalmente, corn as falhas na 
comunicaçào, em que o desconhe- 
cimento da lingua faz despertar a 
imaginaçào para as mais histriônicas 
soluçôes, de quem se vale da mimica 
para se fazer entender. Nào vou aqui 
contar nenhuma porque a maior parte 
dos leitores conhece-as aos magotes e 
alguns, provavelmente, terào prota- 
gonizado algumas delas. Pois fiquem a 
saber que, por muito cultos que 
sejamos, por muitas linguas que fale- 
mos, por muito que conheçamos do 
mundo, todos nos temos histôrias do 
mesmo tipo para contar, mesmo 
depois de muito bem informadinhos 
acerca de tudo. Como estou de férias e 
estas servem exactamente para 
descontrair, apetece-me lembrar algu- 

mas que se passaram comigo. 
Acreditem que tenho muitas, mas o 
tamanho da crônica dâ-me sô para 
uma amostra. 

Acabadinha de chegar a 
Toronto, no dia seguinte, de mapa na 
mào percorri a Harbord toda a pé, ten- 
tando chegar à Sussex Avenue, onde 
ficava o departamento de Espanhol e 
Português da Universidade. A 
fotografia da Universidade de 
Toronto, a que tivera acesso, mostrava- 
me um edificio redondo corn um relva- 
do enorme à frente, tudo assim corn 
um ar muito britànico. Cheguei à 
Spadina, e c’os diabos nào via por ali 
nem arredores, nada que se parecesse 
corn aquilo que visualizara. Por outro 
lado, a palavra Avenue reporta-nos de 
imediato para Avenida: uma coisa 
larga, à laia de alameda, corn umas 
àrvores pelo meio, tipo a nossa 
Avenida da Liberdade, em Lisboa. 
Ainda supliquei ajuda, mas realmente 
os transeuntes nào faziam ideia onde 
ficava a Sussex Avenue. Achei melhor 
entrar num café e ligar para o depar- 
tamento. Depois de explicar que esta- 
va corn dificuldades em localizar o 
departamento, perguntaram-me onde 
estava. Resposta muito pronta de 
quem tivera antecipadamente o cuida- 
do de ver o nome do café: - Estou no 
Coffee Time! Hoje, imagino corn se 
deve ter divertido a funcionâria. Sô 
depois soube que, em cada esquina de 
Toronto, hâ um Coffee Time. Bom, 
pelo menos lâ consegui dizer que esta- 
va na Spadina e, a partir dai, tudo se 
resolveu. Afinal, era sô atravessar a 
rua para descobrir que a Sussex 
Avenue nào passava de um beco, 
quando comparada à noçào interio- 
rizada que cada um tem de avenida. 

No mesmo dia, à noite, havia 
uma conferência de Humberto Eco na 
Art House. Jâ sabia onde ficava 
porque, nessa manhà, uma fun- 
cionâria solicita dera uma volta comi- 
go pelo Campus Universitârio. Mas, 
como entretanto fora a casa - nova- 
mente a pé -, à tarde decidi apanhar o 
autocarro para ir ouvir o insigne 
escritor. Salto jâ por cima de certos 
pormenores - o tempo que levei a 
descobrir onde se localizava a pa- 
ragem do autocarro. Nào me passava 
pela cabeça que a dita se resumisse a 
um postezinho corn o respective 
desenho! Andando... apanhei o auto- 

carro e, chegada ao destine, lâ puxei o 
cordelinho - por imitaçào - porque 
me fartei de olhar para todo o lado em 
busca dos botôezinhos vermelhos. O 
autocarro parou e eu pus-me postada à 
porta para sair. Perante aquela 
imagem estâtica de estâtua, que eu 
personificava, o motorista nào teve 
outra alternativa senâo perguntar-me 
se eu queria sair. Disse-lhe que sim. 
Entâo, saia! -respondeu-me ele. Sem 
possuir O dom de atravessar portas, 
ripostei-lhe : “Mas como, se a porta 
estâ fechada? Ouvi entâo dois' segui- 
dos “step down, step down”! Esta mo- 
dernice de a porta sô abrir depois de 
calcarmos o degrau, eu nào conhecia. 
Por razôes de seg^rança, explicam-me, 
e toda a gente fica a saber que eu sou 
um novo ladrilho neste mosaico cul- 
tural de Toronto. Confesso: andei 
ainda muito tempo a apanhar bonés, 
nas mais variadas situaçôes. 

Na Pâscoa desse meu primeiro 
ano, uma amiga minha veio de 
Portugal visitar-me. Seguimos as duas 
de metro até à Spadina e ai apanhâ- 
mos o eléctrico. Ao subir, ela tropeçou 
no ultimo degrau e soltou um “ai” de 
susto. A condutora voltou-se para ela 
e, com o ar mais sorridente deste 
mundo, dirigiu-lhe um “HI” muito 
rasgado. Ora, aqui temos os principios 
basicos da teoria da comunicaçào a 
funcionar; quando emissor e receptor 
nào se encontram no mesmo contexto, 
nào sâo possuidores do mesmo côdigo, 
um “ai” de susto, leva como resposta 
uma prazenteira saudaçâo! Ainda a 
semana passada, numa aula, eu expli- 
cava que a expressâo “wrong number” 
- para situaçôes em que ligamos o 
numéro de telefone errado (ou vice- 
versa) -, tem como équivalente em por- 
tuguês “foi engano”. Resposta imedia- 
ta de uma aluna: - Eu nào sabia, 
porque quando os meus avôs vieram, 
ainda nào havia telefones nas ilhas! 

Agora jâ perceberam a minha 
associaçâo inicial? Assim, esta crônica 
mais nào é do que uma homenagem a 
todos quantos, do mundo conheciam 
apenas as quelhas e canadas dos sens 
lugarejos e, sem ajudas, aguçaram o 
engenho e a arte, para romperem as 
largas avenidas da comunicaçào. 

Principio do Viagra pode vir 
a curar alergias e diabetes 
o mesmo principio que permite a mas, chamadas PDE, cujo mecanis- 
pilula Viagra tratar problemas de mo de inibiçâo é o mesmo que uti- 
impotência sexual masculina liza o Viagra. Joseph Bravo, profes- 
poderâ vir a ser utilizada para curar sor da Farmacologia da Escola de 
diabetes ou alergias. Nào é que Medicina de Washington, afirma 
estas doenças tenham relaçâo corn que o êxito do tratamento corn 
as disfunçôes erécteis, mas porque Viagra estimulou o estudo dos 
nelas influi uma familia de enzi- inibidores PDE. 
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Crime de l'ihave 
T6-J6 insiste que mateu "seziniie" 
e nega rituais satânices 
(Aveiro) O autor confesso do duplo 
homicidio de Ilhavo, Antonio Jorge 
(Tô-Jô), enfrentou juizes e advogados 
corn a versâo de que matou os pais 
sozinho e que o crime nada teve a ver 
corn rituais satânicos. 
T6jô nâo soube explicar como é que 
matou a prôpria mâe, nem encontrou 
uma resposta satisfatôria para con- 
seguir arrastar a senhora pela casa 
sem qualquer ajuda. "Nâo sei ao certo 
dizer como fiz", "nâo tenho noçâo 
exacta" ou "nâo me lembro" foram 
algumas das suas frases evasivas, con- 
trapondo â tese da acusaçâo de que 
agiu auxiliado por outro dos argui- 
dos. 
O jovem assumiu-se como ùnico 
autor do duplo homicidio, ocorrido 
em Agosto de 1999, e distanciou-se de 
qualquer culto satânico, cujas referên- 
cias atribuiu a letras de müsica 
escritas pela sua esposa, também 
arguida no processo. "Parte da ver- 

dade falta aqui", disse o advogado de 
defesa de um outro arguido, comen- 
tando a imprecisâo do relato de Tô- 
Jô, no que respeita à forma como a 
mâe foi morta e arrastada. A repré- 
sentante do Ministério Pùblico, Ana 
Paula Pereira, insistiu também para 
que o jovem descrevesse como 
esfaqueou a sua mâe e pediu varias 
explicaçôes sobre o tempo que demo- 
rou a chegar a casa dos pais. Uma 
infância perturbada de Tô-Jô foi 
desvendada pelo advogado da com- 
panheira do jovem, Celso Cruzeiro, 
que o levou a relatar ter visto o pai 
exaltado uma vez a espetar uma faca 
na mesa. 
O conflito corn os pais, que o levou a 
ir viver corn os sogros, e relaçôes con- 
flituosas corn a esposa, foram outros 
aspectos da vida de Tô-Jô que Celso 
Cruzeiro alegou, na estratégia de dis- 
tanciar a sua cliente dos actos pratica- 
dos pelo marido. 

Ministério de Saûde decide 
future do director ciinico 
do iiospitat de Santarém 
O ministério da Saüde 
toma uma decisào sobre 
o futuro do director ciini- 
co do Hospital Distrital 
de Santarém, Filipe 
Rosas, depois da polémi- 
ca criada segunda-feira, 
adiantou uma fonte do 
ministério. 
Na segunda-feira, Filipe 
Rosas nâo compareceu à 
visita que a ministra da 
Saûde, Manuela Arcanjo, 
realizou ao hospital de 
Santarém e onde apre- 
sentou os resultados do programa de 
combate âs listas de espera. 
O director ciinico justificou a sua 
ausência por nâo querer "avalizar 
meras acçôes de propaganda" que 
"escondem a falta de soluçôes politi- 
cas para uma reforma urgente do 

Serviço Nacional de Saüde". 
Na sequência desta falta, a ministra 
esperou que o director ciinico se 
demitisse, mas Filipe Rosas frison que 
nâo deixava o cargo para o quai foi 
eleito pelo corpo ciinico do hospital, a 
menos que este assim o entendesse. 

Martel 
Pelo menos é uma teoria defendida 
pelo luso-canadiano Horâcio 
Fernando Coelho Oleiro, natural de 
Amiais, Santarém, onde nasceu em 11 
de Agosto de 1958. Juntamente corn 
os pais chegou a Toronto corn 5 anos 
de idade. Estudou mecânica e é um 
apaixonado da Astrologia e das ciên- 

cias naturais, tendo dedicado anos da 
sua vida a Marte. 
Segundo nos confessou, no campo da 
Astrologia inventou uma fôrmula que 
considéra ùnica, corn resultados 
espantosos relativos ao ser humano, à 
mecânica e outros sistemas. A 
Astrologia serviu de base à sua 

Em cima, o planeta Terra, sem âgua, corn os continentes contornados e em baixo o mapa de 
Marte corn os contornos similares aos da Terra, segundo o desenho de Horâcio Oleiro. 

curiosidade em conhecer mais e me- 
Ihor a Terra e Marte. Sem nunca 
largar livros e mapas, Horâcio Oleiro 
foi mecânico, electricista e, hoje, 
escreve sobre os sens conhecimentos e 
métodos, fazendo também serviços 
em part-time para sustento prôprio. 
Depois de muito estudo e experiên- 
cias, concluiu que Terra e Marte têm 
uma forma fisica idêntica, tal como 
gémeos. As sua teorias vâo ser 
expostas na TV, Channel 50 - Cience 
Channel, com o apresentador-cien- 
tista Rick Wardan, em breve. O 
escritor canadiano John Barington 
Whiteway é o colaborador-cientifico 
do Horâcio Oleiro e o "culpado" da 
exposiçâo püblica dele na comuni- 
caçâo social. Horâcio Oleiro, como 
também nos frisou, nâo quer fama 
nem glôria, apenas dar a conhecer 
aquilo que estudou e concluiu e, se for 
ütil â humanidade e à ciência, tanto 
melhor. 
Também, como português, sente 

orgulho na raça e quer que a 
Comunidade Portuguesa saiba que 
alguém do mesmo sangue se entrega 
ao estudo das Ciência Naturais e que 
foi capaz de inventar e mudar alguns 
caminhos. 
Somos leigos na matéria mas temos 
prazer em registar esta atitude de 
Horâcio Oleiro e, naturalmente, dese- 
jar que o seu esforço seja compensa- 
do. 
Este estudo e conclusôes de Horâcio 
Oleiro sobre a identidade gémea da 
Terra e Marte vâo ser entregues à 
NASA, USA. 
E, mais, segundo a teoria de Horâcio 
Oleiro : 
-A vida em Marte é possivel. Basta 
seguir o meu método...", garantiu-nos, 
corn um sorriso â despedida. 
Haja o que houver, aconteça o que 
acontecer, aqui registâmos as palavras 
do luso-canadiano Horâcio Fernando 
Coelho Oleiro que nos fez portadores 
das suas teorias e sonhos. jMr 
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BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Canada College 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 
oportunidade ùnica 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 coin 
objectivos ambiciosos e que aceitem novos 
desafîos. 
O programa de boisas de estûdio do UCC é um 
dos melhores do género no Canada e oferece aos 
rapazes portugueses com notas excelentes nos 
graus 7, 8 e 9, apoio fînanceiro e a oportunidade 
de frequentar um dos melhores colégios do pais. 
Este ano, alunos excepcionais de todo o Canada, 
de Vancouver na British Columbia até St.John's 
em Newfoundland, juntaram-se a lista dos recep- 
tores das referidas boisas de estudo. 
Upper Canada College é um colégio que oferece 
imensos recursos e apoio aos seus estudantes. 
UCC é uma das poucas escolas em todo o mundo 
que oferece o bacharelato intemacional como 
diploma principal e o aproveitamento dos estu- 
dantes tem sido excepcional. Todos os graduados 
seguem para universidades no Canada, Estados 
Unidos e também para a Europa, corn destaque 
para instituiçôes como Oxford, Cambridge e a 
London School of Economies. 

, Por todas estas razôes, encorsyamos 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.: 

Motards em protesto 
pagam gasolina corn 
moedas 
Em Oeiras, motards pagaram com- 
bustîvel corn moedas de um, cinco e 10 
escudos. Cerca de très centenas de 
motociclistas protestaram, esta fim de 
semana, em Oeiras, contra a obrigato- 
riedade de pré-pagamento nos pbstos 
de abastecimento de gasolina, li- 
quidando as suas despesas de com- 
bustivel corn moedas de um e cinco 
escudos. O protesto foi organizado 
pela Associaçâo de Motociclistas de 
Lisboa, mas teve âmbito nacional, 
segundo disse à Agência Lusa Nuno 
Lima, um dos "motards" que par- 
ticipou na iniciativa. A concentraçâo 
de "motards" verificou-se junto à Torre 
de Belém, de onde sairam para a auto- 
estrada Lisboa-Cascais (A5), entrando 
depois nas duas bombas da Galp de 
Oeiras, onde os motociclistas sâo obri- 
gados a efectuar pré-pagamento. "E 
uma discriminaçâo", considerou Nuno 
Lima, motociclista hâ cinco anos, mas 
que também conduz automôvel e nâo 
aceita a diferença de tratamento para 
uns e outros condutores. Portuguesa, 
concerteza "]à viajei por muitos paises 
da Europa e nunca me foi pedido pré- 
pagamento", apontou, lamentando as 
regras da Galp, "ainda por cima uma 
gasolineira portuguesa". Questionado 
sobre as oeorrêneias de abastecimento 
seguido de fuga sem pagamento, Nuno 
Lima considerou-as "pouco impor- 
tantes" em percentagem e sugeriu que 
as gasolineiras invistam noutro tipo de 
sistemas de segurança. Os dois postos 
da Galp na A,5 onde decorreu o 
protesto dos "motards" apresentam 

uma informaçâo à entrada sobre essa 
obrigatoriedade para os motociclistas, 
mas também para os outros veiculos 
entre a meia-noite e as 7 horas. No 
entanto, nem todas as gasolineiras fun- 
cionam corn este sistema. A forma de 
protesto dos motociclistas foi utilizar o 
pagamento das suas despesas - valores 
que variavam entre os 600 e os 1000 
escudos - corn moedas de um, cinco e 
dez escudos. Formou-se de imediato 
uma fila de "motards" nas caixas de 
pagamento que levou ao atraso no 
pagamento do combustivel. Ao local 
acorreram meia dezena de agentes da 
Brigada de Trânsito e da GNR de 
Porto Salvo. 

Estamos aqui novamente e antes de 
qualquer informaçâo eu gostaria de 
desejar um FELIZ ANO NOVO aos 
leitores dessejornal e suas familias... 

Muitos chegam ao Centro à procura 
de informaçôes de um Trabalho 
Voluntârio, saiba que existe um office 
chamado: 
Toronto Volunteer Office, 
aonde voeê pode conseguir um tra- 
balho voluntârio em qualquer area de 
sua escolha, basta voeê comparecer ao 
local e marcar uma consulta. Vale a 
pena conferir... 
O Toronto Volunteer Office esta 
localizado na: 344 Bloor Street West 
207 
2nd floor. Tel.: (416) 961-6888 
Outra düvida é sobre a Aplicaçâo 
para Canadian Citizenship. 
Se voeê tem mais de 18 anos estarâ 
aplicando como adulto, e deverâ ser 
Landed Immigrant no Canada. 
Deve estar morando no Canada por 
um total de 3 anos ou uma soma de 
1095 dias no Pais. Se tiveres düvidas 

quanto ao tempo, se podes ou nâo 
aplicar, poderemos lhe esclarecer a 
qualquer momento, basta vir ao 
Centro ABRIGO. 
Voeê precisarâ de seu Certificado 
Canadiano, Passaporte, 2 identifi- 
caçôes, como por exemplo a licença 
de motorista e o cartâo de saüde, 2 
fotos especificas para a Cidadania . E 
uma taxa paga em qualquer Banco. 
Lembre-se que este tipo de aplicaçâo, 
poderâ ser feita aqui no Centro, basta 
voeê ligar e marcar uma consulta, que 
teremos o prazer de lhe ajudar. 
Sempre inteiramente Grâtis. 
O Centro Abrigo esta localizado no 
Dufferin Mail, suite 104 
Tel.: (416) 534-3434 
Voeê poderâ marcar uma consulta 
comigo, ou corn os colegas Neno e 
Maria José. 
Saibam que nâo estâo sôzinhos, està- 
mos aqui para ajudar a Comunidade 
da Lingua Portuguesa no que for de 
nosso alcance. 

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

A partir de agora os residentes 
da grande area de Toronto 
(areas telefônicas 416 e 905) 
passant a dispor de um serviço 
telefônico de enfermagem, 24 
boras por dia, 7 dias por sema- 
na. 
Este telefone de emergência, 
gratis, para enfermeira, é o 
seguinte; 
1- 866 - 797 - 0000 

Sext;a-feira, 
dia S3 

-A Academia do Bacalhau reali- 
za a 2a. bacalhauzada do 
milénio no Europa Catering, 
com inicio às 19h30. Haverâ 
ainda prova de Vinhos do Porto 
e Fado corn Dina Maria, 
Humberto Silva, Antonio 
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 con- 
vivio. 

Sâbado, dia S4 

-Noite de Carnaval no 
Canadian Madeira Club, com 
jantar, mùsica corn o conjunto 
Ritz e très danças carnavalescas 
à terceirense. 
-Buffet e variedades regionais 
na Casa dos Açores, corn 
exposiçâo de escultura e pintu- 
ra, apresentaçâo do livro 
"Capelo 400 anos" e do CD 
"Ter Capelo", corn a Dra. 
Eduarda Rosa, do Faial, e o 
escultor-cantor José F. Pereira, 
do Alentejo. 416-603-2900. 
- Grandiosa noite de Carnaval 
no First Portuguese, no 882 
Bloor St. West, em Toronto. 
Jantar, baile e concurso de mas- 
caras. 
-Sâbado e Domingo, festas de 
Carnaval no Graciosa C. 
Centre. 
-Sâbado e Domingo, tradi- 
cionais bailes de Carnaval e 
mùsica para dançar corn DJ. 
-Noite de Carnaval e concurso 
de mâscaras no PCDCC. 

-Baile de Carnaval corn o con- 
junto Tabu, prémios aos mas- 
carados. 
-Associaçâo Cultural do Minho 
corn jantar tipico, festa de car- 
naval e prémios aos melhores 
mascarados, na Ukrainian Fed. 
Hall, na College e Augusta, 
Toronto. 
-Matança do Porco pela 
Irmandade do Divino Espirito 
Santo da Igreja de Santa Maria 
dos Anjos, na Dufferin e Bloor, 
em Toronto. 
-Festa de Carnaval da Casa dos 
Poveiros, no salâo da Igreja de 
St. Clair/Dufferin, corn inicio 
às 19h00. 
Info: 416-588-1797. 

□omingo, dia S5 

-"Matança do Porco" dos 
Amigos de Rabo de Peixe, na 
Casa do Benfica de Toronto, 
corn inicio às 13h00. Cantigas 
ao desafio e mùsica para 
dançar. Info: 416-536-3364. 
-Festa de Carnaval da 
Irmandade Portuguesa do 
Divino Espirito Santo da 
Parôquia de St. Catherine of 
Siena, na Danforth e 
Greenwood. Petiscos, danças 
carnavalescas à moda Terceira 
e mùsica para dançar. 

Embaixadores 
canadiano e português 
em Toronto 
A Federation of Portuguese Canadian Business & 
Professionals, em colaboraçào com Royal Bank, 
realiza um forum comercial, cujos oradores princi- 
pals serao os embaixadores do Canadâ em 
Portugal Robert Vanderloo e o embaixador de 
Portugal no Canadâ José Luiz Gomes. 
Ambos os embaixadores estarâo em Toronto para 
discutir o desenvolvimento do recente acordo 
bilateral de relaçôes comerciais entre o Canadâ e 
Portugal. Este forum terâ lugar no Royal Bank 
Plaza South Tower, 40° andar, no dia 26 deste 
mês, pelas ll:30h. 

James de Freitas Patricio 
Nov. 7,1942-Fev. 18,2001 

Filhos, jrmâos e 
restante familia 
agradecem a todos 
quantos partici- 
param no ultimo 
adeus ao saudoso 
James de Freitas 
Patricio, natural da 
Madeira, e que nos 
deixou no dia 18 de 
Fevereiro de 2001. 
Paz à sua alma. 

Downtown Fine Cars 
^ 64 AVENUE ROAD EM TORONTO 

4n6-486-iOn8 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 

n 2001 PASSAT GLXE 1.8 TURBO GLS 
D 2001 PASSAT GIX 4 MOTION 

[Os 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VEHOIDOSI 

n2001 GOLF 1.8 TURBO GIS 
n 2001 JEHA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair AM. W. 

0 modelo 
Passat 

totalmente 
redesenhado! 

Drivers wanted. 

Cabu da mudançaa (5 valocldadesl com todas at opçies, agora am armazém. 
APOOVEITE ABOIU, POIS St EXISTEM MAIS 1500 CARAAS, DESTE MODEIQ, NS CANADAI 

Jerm WOLFSBURGI 

O saldo de 2000-2001 
Passat 1.8 turbo e V6 4 motions 

Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automatico. 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automatica e de mudanças, com todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

GL. GLS em Turbo Diesel. 1.8 Turbo a gasolina e 
2000CC. caixa automàtica ou de mudanças 

OowiT'bown Fine Cans a 164 Avenue Floadj Tononto 
Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 a WWW.dfCVW.com 
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"Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct.lS/OOesujeilasa aReraçâo sem 

aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 segun- 

dos. As chamadas inlemacionais para numéros de lelemôveis poderâo 

ser cobradas a tarifas mais etevadas. 

Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadiana 

YAK: iNFO.i 
10*15*945«0 

www.yak.ca 
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entâo ligar para qualquer parte do 
mimdo, a qualquer altura. 

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhoâo 
cobradaa as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAKl 

' 3) Nfto tem contratos para assinar. Nâo tem 
^licaçôes de crédito a preencher. 

; : 41 n Nâo temos custos adidonais. 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. 
° Nâo temos tarifas mensais. 
Q Nâo temos letra miudinha. 

Na YAK, 0P4!féfi!K «fê, asiks é! 
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A presença de civis aos comandos do submcirino 

americano Greeneville, responsàvel pelo naufràgio 
do navio-escola japonês Ehime Maru, provocou a ira 

das familias das vitimas e o embaraço de Tôquio, 

que ofîcialmente protestou junto de Washington. 

Oficiais do Pentâgono confirmaram 
que um visitante estava ao leme 
enquanto outro estava aos comandos 
do lastro quando o submarino foi à 
superficie, e reconheceram que os 
civis podem ter distraido a tripulaçâo. 
Mas disseram que nâo havia ainda 
provas disso, embora seja possivel que 
a Marinha avance corn um processo 
criminal, que poderâ resultar na 
acusaçâo do comandante, entretanto 
suspenso. John Hall, um dos 16 civis 
que se encontravam a bordo, revelou 
ao programa Today da NBC: "O 
capitâo perguntou-me se eu gostaria 
de ter a oportunidade de puxar as ala- 
vancas que dâo inicio ao processo 
chamado golpe de emergência", e 
disse que as tinha puxado para iniciar 
o movimento ascendente. Mas, de 
seguida acrescentou que um membre 
da tripulaçâo estava mesmo ao seu 
lado para indicar tudo o que dévia 
fazer, negando "firmemente" que a 
sua presença tenha tido influência no 

acidente. Corn estas descobertas a 
virem ao de cima, o Japâo aumentou 
o torn por intermédio do seu ministre 
dos Négociés Estrangeiros, Yohei 
Kono, que transmitiu os protestes do 
Governo ao seu homôlogo Colin 
Powell. "Este assunto sera de uma 
extrema importância se se revelar 
que civis participaram na operaçâo 
de subida à superficie, provocando o 
acidente", declarou Kono, acrescen- 
tando que é "lamentâvel que o Japâo 
nâo tenha sido informado de imedia- 
to da presença de civis". Por seu lado, 
Powell exprimiu de novo as desculpas 
do seu pais, ao mesmo tempo que ten- 
tava apaziguar a polémica. "O 
secretârio de Estado considerou que o 
acidente nâo tinha sido provocado 
pela presença dos civis no comando" e 
disse que as suas causas nâo poderâo 
ser claramente estabelecidas antes do 
fim do inquérito, proferiu o ministro 
japonês referindo-se a Powell. Apôs o 
acidente, Tôquio adoptou um torn 

Mike Santos 
Programmer/ web developer 

PP vai exigir do Governo 
reforço das esquadras 
e mais polfcias 
O CDS/PP vai 
propor ao 
Governo o reforço 
das esquadras e 
dos efectivos 
policiais, durante 
a interpelaçâo 
parlamentar sobre 
segurança e 
criminalidade, a 
que assistirâ o 
primeiro-ministro. 
Antonio Guterres. 
Na sègunda inter- 
pelaçâo ao 
Governo sobre o 
tema, o CDS/PP 
vai apresentar 
medidas que visam o reforço das 
esquadras e dos efectivos policiais, 
e uma maior coordenaçâo entre as 
forças de segurança. 
O PSD, por seu turno, considéra 
que "o pais esta pior" do que hâ 
cinco anos e vai responsabilizar o 
Governo pela "politica errâtica que 
os socialistas têm seguido" em 

matéria de segurança e criminali- 
dade. 
Tal como o BE, o PCP vai apelar 
para a necessidade de se reforçar o 
policiamento de proximidade, a 
"ünica via para prévenir a crimi- 
nalidade de rua", e o pequeno 
crime derivado da toxicode- 
pendência e dos "guetos". 

desîoDSODlîDexa 
125 Harold Street s™ ' 
Brampton, Ontario L6Y 1£8 
Home; (905)453-8175 

Ceii. (416)566-1829 

dias, pressionando para que o navio 
seja posto a flutuar, uma operaçâo 
dificil visto este jazer a 550 metros de 
profundidade. As revelaçôes sobre a 
presença de civis a bordo do submari- 
no levaram o Japâo a pedir "expli- 
caçôes" a Washington, e depois a 
protestar, um gesto destinado igual- 
mente a responder à consternaçâo da 
opiniâo püblica. As familias das viti- 
mas e os que escaparam exprimiram 
a sua irritaçâo e a sua incompreensâo 
na televisâo. "E inadmissivel confiar a 
civis, que nâo têm qualificaçôes, os 
comandos de um submarino", reagiu 
o mestre do navio-escola, Ryoichi 
Miya. Também o segundo coman- 
dante disse ser "imperdoâvel" os con- 
vidados estarem ao leme. Esta 
polémica surge num mau momento 
uma vez que a nova administraçâo 
Bush entende reforçar as relaçôes 
diplomâticas corn o Japâo, seu princi- 
pal aliado na Asia oriental. 

Web: www.designsoniine.c3 

muito moderado face aos EUA, seu 
principal aliado, que rapidamente 
reconheceu a sua responsabilidade. 
Mas o discurso diplomâtico assumiu 
um torn mais ofensivo nos ültimos 

Submarino dos EUA corn civis aos comandos 
quando afundou navio japonês 
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"40. Encontro de Concertinas", no Arsenal do Minho 

Joaquim Araüjo, Octavio Barras, Manuel Barros e Virgilino Conçalves 
etn plena actuaçâo no Arsenal do Minho. 

Foi a maior enchente de sempre na 
sede-social do Arsenal do Minho de 
Toronto. Sô restava espaço para passar 
e O pequeno palco para actuaçâo dos 
artistas. O resto estava pejado de gente 
alegre, folgazona e feliz, pronta para a 
festa, para o "arraial" minhoto progra- 
mado. 
O jantar foi servido dentro das dificul- 
dades inerentes ao espaço -uma refe- 
rência ao esforço dos voluntârios que 
serviram às mesas!- deixado para o 
efeito. Um jantar delicioso que predis- 
pôs os présentes para o que se avizi- 
nhava. 
O présidente Bernardino Ferreira 
abriu as "hostilidades" agradecendo 
aos sens colegas directores, voluntârios 
e apoiantes da festa, salientando os 
artistas présentes, locais e convidados. 
Depois, foi o desfile interminâvel de 
concertinas e de vozes ao desafio! 
Os jovens irmàos Davy e Rita Neves, 
naturais de Toronto, abriram corn très 
temas minhotos. Foram as primeiras 
concertinas a preencher a noite do "4o. 
Encontro de Concertinas" do Arsenal 
do Minho. Depois, corn a experiência 
de muitos anos, "saltaram" para o 

palco os tocadores Joaquim Araüjo,- 
Octâvio Barros, Manuel Barros e 
Virgilino Gonçalves. 
Para exaltar ainda mais o ânimos, os 
artistas convidados Maria Celeste e 
Manuel Silva foram para o palco 
"despicar" como sô eles^o sabem fazer. 
"Mataram-se" um ao outro através de 
quadras ora picantes, ora corteses, 
como mandam as regras. A gargalha- 
da na sala foi uma constante... Na 
parte final do despique. Manuel da 
Silva brindou a assistência corn tre- 
chos bonitos do Minho, na sua con- 
certina. Seguiu-se um desafio da Maria 
Celeste ao mais jovem cantador local, 
o Miguel Nogueira. Maria Celeste com 
todo o seu saber e boa voz, deu as 
voltas que quis na cantoria enquanto o 
nosso Miguel lhe deu resposta adequa- 
da. Sendo jovem e sem exeriência para 
"cavalerias altas" soube "picar" a expe- 
riênte oponente e dar-lhe alguma luta. 
Foi o melhor da noite! O Miguel vai 
la... Outro momento alto foi a pre- 
sença da D. Joaquina (Joaquina da 
Silva), de lingua bem afiada, que 
"bateu" no jovem Miguel mas, este, 
também nâo se fez rogado. 

O encerramento das cantorias ao 
desafio teve como oponentes Miguel 
Nogueira, D. Joaquina, Manuel da 
Silva e Maria Celeste. Um final em 
grande! A Maria Celeste voltou, natu- 
ralmente, a dominar. 
Para fechar, os tocadores voltaram ao 
palco para mais uma demonstraçâo de 
concertinas e sons do Minho. 

Caninhas Verdes, Chulas e Viras, nâo 
faltaram. Em beleza! 
O Nazaré Praia, deu boa réplica no 
som e na luz. 
Parabéns aos responsâveis do Arsenal 
do Minho pela continuaçâo desta ini- 
ciativa. Precisam de uma sala maior, 
claro! 

JMC 

A dona Joaquina 
f Jii corn a r maroto 

esiuta as "bocas” 

A convîdade Maria 

Celeste.ie» dese^o 
cam 0 jovem 

Miguel Nqgueira, 
Os Irmàos Rita 

e Davy Neves. 

Nows cardeais poitugueses receberam diaconias de Rama 
O novo cardeal Saraiva Martins e o 
novo cardeal patriarca José Policarpo 
receberam hoje do Papajoào Paulo 
II, respectivamente, as diaconias de 
Nossa Senhora do Sagrado Coraçâo 

na Praça Navona e de Santo Antonio 
em Campo Marcio, além dos 
Barretes Cardinalicios. 
Durante a cerimônia, no primeiro dia 
do consistôrio ordinârio que decor- 

reu na Praça de Sào Pedro 
no Vaticano, além da 
imposiçâo dos Barretes 
Cardinalicios, o Papa 
atribuiu a 42 novos 
"principes da Igreja" o titulo 
de uma igreja de Roma. 
Os outros dois novos purpu- 
rados investidos - o patriarca 
de Alexandria Stephanos 
Ghatas e o patriarca sirio 
Ignace Mussa Daud, de rito 
oriental - foram dispensa- 
dos de receber nâo sô o 
titulo de uma diocese de 
Roma como o Barrete 
Cardinalicio. 
Assim, sem "cortar as 
raizes" que os ligam às igre- 
jas orientais foi decidido 
que estes novos cardeais, 
que sâo chefes de igrejas 
nâo latinas, vâo entrar no 
Colégio Cardinalicio man- 
tendo os titulos originais e 
sem qualquer titulo de uma 
diocese da cidade de 

Roma. 
A atribuiçâo de um titulo de uma 
igreja de Roma pelo Papa a cada um 
dos novos purpurados é uma das 
condiçôes necessârias para que 
estes, enquanto "padres" da diocese 
de Roma, obtenham o direito de 
voto num futuro conclave para 
eleger o Papa. 
A outra condiçâo que permite aos 

cardeais participarem na eleiçâo em 
conclave do futuro Papa é, à data 
desta, terem menos de 80 anos. 
No consistôrio ordinârio, e devido 
à investidura do "numéro recorde" 
de 44 novos cardeais, a 
Congregaçâo dos Bispos foi obriga- 
da a estender à periferia de Roma 
12 igrejas para atribuiçâo a novos 
cardeais. 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

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

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

FALAMOS PORTUGUES 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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Bane de carnaval agita Tor 
For 

Denise Guimardes 

No ultimo sabado, o Hilton 
Hotel foi palco de muita folia, 
alegria e descontraçâo. O 
Carnaval 2001, realizado pela 
Fiesta Promotions, trouxe a 
Toronto a banda Rio 
Connection. Sob o comando de 
Carlito Melo, o piiblico se diver- 
tiu ao som das tradicionais 
marchinhas e enredos das esco- 
las de samba. O baile contou 
ainda com duas fantasticas 
atraçôes: o Samba Squad e o 

Brazil Nativa Dancers. 
Os foliôes assistiram a um belo 
desfile de fantasias de luxo e 
ainda participaram de vârios 
concursos. Houve premiaçôes 
nas categorias feminina, masculi- 
na, originalidade e melhor 
grupo. 
A comunidade portuguesa 
esteve bem representada e 
alguns mascarados foliôes fatu- 
raram um prêmio. 
O présidente da FPCBP, Charles 
de Sousa e o ex-presidente, o 
empresario Louis Louro e um 
amigo ganharam o prêmio de 

melhor grupo da noite. 
(Os très mosqueteiros). 
A Cirv fm, uma das patroci- 
nadoras do evento, esteve repre- 
sentada pelo présidente Frank 
Alvarez acompanhado pela mul- 
her e amigos. 
O ponto alto da festa foi o sorteio 
de uma passagem aérea para o 
Brasil com direito a acompan- 
hante, incluindo uma semana de 
hospedagem no Rio de Janeiro. 
Parabéns aos vencedores, organi- 
zadores e vamos aguardas as 
prôximas promoçôes da Fiesta 
Promotions. 

ERVANÂRIA VnORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

cutrcinsta com o NdtnrisUi Homeoputd 
Antonio Maieiros, jd com midtos anos dc cxperiêcia, 
que 0 poderd ajudar no sotuçdo dos sais proldemas. 

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

A /nêkt, Erika Cnsttna 
vmcedora do premto: da fantasia 

fmtmna, recebe das mâosÆEuù 
Loiaiiii prémht1respttib>o,mtt:t!àlm 

m cm pendente. 

FamUiaCI^ e ami^, membros da t^sa dejüri. Em baixo a embaixada portu^esa no Carnaval brasileiro. 

A esquerda Mr. Hans, vencedor do premia fantasia masculino, que recebeu um anel de Max Jewellery e à 

direita os 3 Mosqueteiros, que venceram o prêmio de grupo. 
- 0010 
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Vitoria de Setûbai 
novos Corpos Gerentes 
No passado sâbado, 
inserido na festa da 
"Matança do Porco" dos 
vitorianos de Toronto, 
tivemos ocasiâo de co- 
nhecer o novo prési- 
dente do Vitôria de 
Setùbal de Toronto, 
José Rocha. 
Em conversa râpida e 
sem pretensôes de pri- 
mor -O ambiente nâo 
era propicio-, soubemos 
também que o 
Conselho Fiscal passou 
a ser presidido por 
Francisco Silva e a Assembleia 
Gérai, por José Ganhâo. Enquanto 
os très porquinhos aguardavam pen- 
durados o "esquartejamento e leilâo", 
aproveitâmos para saber das Danças 
Carnavalescas, uma tradiçâo no 
Vitôria. 
-Sain para a Ilha Terceira o nosso 
grupo para participar nos festejos de 
la, foram 17 dançarinos e très partici- 
pantes, corn um enredo escrito pela 
Lûcia Rego. 
Por câ ficou o Grupo Carnavalesco 
feminino, corn um enredo do ex-pres- 

idente Manuel Fagundes e a histôria 
versejada pelo Abel Filipe, da 
Ribeira Seca. As senhoras do Vitôria 
vâo dar aima ao nosso Carnaval! 
Deixâmos o Manuel Fagundes e o 
novo présidente José Rocha nas 
"bolandas" habituais dos dias de 
festa. Fomos para a porta ao lado, a 
do Arsenal do Minho, para a apre- 
sentaçâo do "4o. encontro de 
Concertinas". A todos os elementos 
que compôem os Corpos Gerentes 
do Vitôria de Setùbal em Toronto 
desejamos felicidades. 

JMC 

UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 
Durante o verâo, enquanto se fazem 

férias, é possivel estudar Portuguès, 
do nivel mais elementar até a um 
nivel avançado, em varias universi- 
dades portuguesas. Os certificados 
obtidos até podem ser reconhecidos 
em universidades canadianas. 
Hâ Cursos de Verâo em mais de 10 
universidades portuguesas, espa- 
Ihadas um pouco por todo o pais. As 
Faculdades de Letras das 
Universidades de Coimbra e de 
Lisboa sâo as que, hâ mais anos (cerca 
de 75), possibilitam o estudo da nossa 
lingua e cultura. A Universidade dos 
Açores, que fez em Janeiro ultimo 25 
anos, ofereceu o ano passado o seu 
primeiro curso de verâo num ambi- 
ente de franca camaradagem e ale- 
gria. Do Canada, très estudantes jun- 
taram-se ao grupo de 35, vindos de 
vârios paises: Itâlia, França, México, 
Estados Unidos, Ucrânia e Espanha. 
Stéphanie Silva, uma estudante da 
York University disse-nos: 
"Foi uma experiència que nunca vou 
esquecer, foi muito positiva. Eu 
aproveitei para aprender sobre a lin- 
gua e cultura dos meus pais, ao 
mesmo tempo eu convivi corn estu- 
dantes de muitas partes do mundo e 
de idades variadas (dos 18 aos 52). A 
parte mais intéressante foi as viagens 
entre as ilhas. Nôs visitâmos, além de 
Sâo Miguel, a Terceira, o Faial e o 
Pico. Nâo sô aprendi a falar melhor 
portuguès, mas convivi corn o povo 
das ilhas". 
Os cursos começam no dia 25 de 
Junho e tem a duraçâo de 2 até 5 

semanas. Para mais informaçôes pode 
visitar a pagina da internete: 

AÇORES: 
www.uac.pt/cursos/cursoverao 

COIMBRA: 
www. n.uc.pt/Cursos/Cursos.htm 

USBOA: 
www.ü.ul.pt/courses_of_portuguese.htm 

APRENDA PORTUGUÈS OURANTE 0 VERÂO 

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 portuguès 
da Âddison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

^.S°/o em alguns modelos novos 

Especial de SO dias: 

nâo dâ nada de entrada, 

nâo faz pagamentos nem paga juros. 

Na compra de carro novo a Addison^ 

oferece o primeiro pagamento atéSj ^|T|WiIQ 

Reembolsament:a de< 
a estudante recém formados ou finalistas 

832 Bay Street, eni Torento (a aorte da College St J 
h Telefone: 416-964-3211 . 

U □ 
0024 
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OJfl/coso tltttissen: 
Washington nâo excini expulsâo de diplomatas russes 
Washington - As autoridades norte- 
americanas nâo excluem a prazo a 
possibilidade de expulsar diplomatas 
russos depois da prisâo do agente do 
FBI Robert Philip Hanssen, suspeito 
de espionagem a favor da Rüssia, re- 
velou O Departamento de Estado. 
"Evidentemente, é algo que sera exa- 
minado no devido tempo", declarou o 
porta-voz do Departamento de Estado 
Richard Boucher, sublinhando que é 

ainda muito cedo para falar de expul- 
sôes de diplomatas russos a titulo de 
represâlias, uma prâtica corrente em 
casos de espionagem. Segundo um 
responsâvel do Departamento de 
Estado que solicitou o anonimato, é 
possivel que diplomatas russos sejam 
declarados "persona non grata" no 
final de um inquérito do FBI sobre o 
caso Hanssen. "Deixemos o inquérito 
seguir o seu curso e veremos como ter- 

mina", disse. Depois do anüncio da 
detençâo de Hanssen, as autoridades 
norte- americanas divulgaram 
numerosas cartas escritas pelo pre- 
sumivel espiào aos seus agentes de li- 
gaçào russos que vivem nos Estados 
Unidos. Segundo o Washington Post, 
o agente do FBI, que temeu durante 
muito tempo uma fuga a seu respeito 
vinda do lado russo, sô pode ter sido 
traido por uma fonte russa que entre- 

gou às autoridades norte- americanas 
o seu "dossier" realizado pelo KGB 
(serviços secretos exteriores russos). O 
diârio russo "Segodnia" sublinhava 
que a detençâo de Robert Hanssen 
ocorreu alguns meses depois da 
deserçâo em Outubro, para os Estados 
Unidos, de um agente do SVR, 
Serguei Tretiakov,. oficialmente 
primeiro secretârio da missâo russa na 
ONU. 

iBflQUt: 

Atingidos menos de metade dos aluos no raide aoreo de sexta-feira 
Washington - O bombardeamento 
norte-americano e britânico de sexta- 
feira contra o Iraque atingiu menos 
metade dos alvos inicialmente previs- 
tos da defesa aérea iraquiana, con- 
seguindo um modesto sucesso, disse 
fonte da Defesa norte-americana. 
"Dar-nos-iamos um B-menos ou um C- 
mais", em termos de eficâcia do bom- 
bardeamento, afirmou a mesma fonte 
a coberto do anonimato. Responsâveis 

da Defesa dos Estados Unidos tinham 
jâ previamente confirmado que os 
ataques de sexta-feira basearam-se em 
parte nas indicaçôes de que o Iraque 
instalava cabos de fibra ôptica no sub- 
solo para aumentar a sofisticaçâo de 
sua rede de defesa aérea. Na terça- 
feira, o porta-voz do Pentâgono con- 
tra-almirante Craig Quingley afirmou 
que os raides aéreos atingiram o seu 
objective de "destruir e degradar" as 

defesas aéreas iraquianas, mas o mili- 
tar nâo deu qualquer pormenor sobre 
a eficâcia do ataque. Quingley justifi- 
cou o ataque dizendo que foi uma 
resposta necessâria às indicaçôes de 
que o Iraque integrava as suas defesas 
aéreas, facto que aumentaria as 
hipôteses de abate de aviôes aliados. 
Depois, indicou que o Pentâgono esta- 
va satisfeito corn os resultados, apesar 
de as bombas nâo terem sido 100 por 

cento eficazes. Responsâveis da 
Defesa norte-americana indicaram 
que os resultados ficaram aquém das 
expectativas, e a cadeia de televisâo 
CBS informou que apenas oito em 20 
radares alvo foram atingidos. A fonte 
da defesa também adiantou que nâo 
estava seguro quanto ao numéros 
exactos, mas que no final apenas 
foram destruidos menos de 50 por 
cento dos radares. 

Pai de Hugo Pauline continua a querer a verdade, mas nâo quer exumaçâo 
o pai de Hugo Paulino, militar por- 
tuguês que faleceu apôs o regresso dos 
Balcâs, disse que continua apostado em 
esclarecer a verdade sobre a morte do 
seu filho, mas afastou a hipôtese da 
exumaçâo do corpo. 
Apôs um periodo de silêncio sobre o 

caso, o pai de Hugo Paulino voltou 
hoje a falar, na sequência da divul- 
gaçâo no Diârio de Noticias de infor- 
maçôes de relatôrios médicos inde- 
pendentes, pedidos por Luis Paulino, 
sobre as causas da morte do seu filho. 
De acordo corn os relatôrios, o mi- 

litar morreu na sequência da destrui- 
çâo do seu sistema imunolôgico 
provocada por contaminaçâo tôxica 
no teatro de operaçôes onde Hugo 
Paulino esteve destacado (Kosovo), 
uma vez que os testes efectuados ao 
virus da sida deram valores nega- 

tivos. 
A familia do jovem militar chegou a 
sugerir a exumaçâo do corpo, para a 
realizaçâo de uma nova autopsia, 
mas afasta actualmente essa possibili- 
dade, apesar de o Governo lhe ter 
pedido autorizaçâo para o efeito. 

TRÂNSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO’DESPORTO? 

INFQRMAÇÂO PERMANENTE 

rOBONTO^S MUiriC 
fflfURALSÜPSBMiX 

AGORA EM rODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SÜL DO 
ONTARIO 

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

lEsiHFomiGiisiÀDioinnisio 

XII Congresso do PS 
debate "Pela Positiva" 
très moçfies 
o XII Congresso do PS, que se rea- 
liza nos dias 30 e 31 de Março e 01 
de Abril sob o lema "Portugal pela 
Positiva" vai debater très moçôes 
politicas, anunciou hoje o Partido 
Socialista. A eleiçâo do secretârio- 
geral e dos delegados que represen- 
tam as secçôes no Congresso serâ 
feita nos dias 16, 17 e 18 de Março, 
référé um comunicado do gabinete 
de imprensa do PS. A primeira 
moçào apresentada, subscrita por 
Antonio Brotas, ïntitula-se 
"Socialismo em Democracia". 
A moçâo B, "Portugal Primeiro", é 
assinada por Henrique Neto. 
Antonio Guterres, candidate a 
secretârio-geral sob proposta de 
"mais de 6000 militantes", segundo o 
comunicado, é o subscritor da moçâo 
C, denominada "PS - Uma aposta de 
future". 
O Congresso socialista realiza-se em 
Lisboa, no Parque das Naçôes. 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 22 Fevereiro, 2001  [5 

MISCELâNIA 

f1ocflribiQU£/Cti£im: 

IGP doou 55 mil contos como ajuda de emergdncia 
Lisboa - O Instituto da Cooperaçâo 
Portuguesa enviou ao governo 
moçambicano 250 mil dôlares (55 mil 
contos) em resposta ao apelo lançado 
pelo ministro dos Negôcios 
Estrangeiros de Moçambique para 
minorar o efeito das cheias que asso- 
lam o pais. Em comunicado enviado à 
Agência Lusa, o ICP afirma que "con- 
tactou igualmente organizaçôes nâo 
_____ 

governamentais e outras instituiçôes 
especializadas em situaçôes de 
emergência" para "futuras acçôes con- 
juntas". Esta pronta resposta do ICP 
segue-se a um apelo lançado por 
Leonardo Simào à comunidade inter- 
nacional num encontro corn o corpo 
diplomâtico acreditado em 
Moçambique. 
O MNE moçambicano informou os 

diplomatas dos prejuizos em vidas e 
bens causados pelas cheias deste ano 
na zona central do pais - embora 
menores que as de 2000 -, que jâ 
causaram 41 mortos. 
O governante quantificou em cerca 
de 30 milhôes de dôlares (seis milhôes 
de contos) as necessidades de 
Moçambique para enfrentar a 
catâstrofe, nomeadamente para 

reforço dos meios aéreos, bens ali- 
mentares, medicamentos, vestuârio e 
tendas. As provincias mais afectadas 
sâo . a Zambézia, Tete, Sofala e 
Manica, onde para além das vidas o 
temporal jâ destruiu habitaçôes, cul- 
turas e estradas. 
O comunicado do ICP anuncia que 
Portugal se manterâ atento ao evoluir 
da situaçâo em Moçambique. 

PSD preocupado corn "deterioraçâo" da situaçâo econômica 
Lisboa - A comissâo politica nacional do 
PSD manifestou a sua "profunda pre- 
ocupaçâo corn a deterioraçâo da situ- 
açâo econômica do pais" e responsabili- 
zou o PS pelo fracasso da reforma 
eleitoral autârquica. 
Os sociais-democratas consideram que 

se agravou o descontrolo das despesas 
püblicas, que se reduziu o poder de com- 
pra dos portugueses e que a economia 
"cresce cada vez menos". Em conse- 
quência, assinala-se nas conclusôes da 
reuniâo da comissâo politica nacional 
do PSD, "esta a aumentar o fosso entre 

Portugal e os nossos parceiros europeus 
e a empurrar o pais para a cauda da 
Uniâo Éuropeia". 
O PSD responsabilizou ainda o PS pelo 
fracasso da reforma da lei eleitoral 
autârquica, alegando que os socialistas 
"inventam os mais diversos expedientes" 

para nâo concretizarem as reformas. 
O PSD anunciou para o inicio do mês 
de Março a apresentaçâo de um pacote 
législative em matéria de segurança 
rodoviâria e exigiu ao governo priori- 
dade na questâo dos reféns portugueses 
detidos em Cabinda. 

lum'sifl: 

Güpulsos dois memliros dos "Reporteres sem rronteiras ■■ 
Paris - O secretârio-geral dos 
"Repôrteres sem Fronteiras", Robert 
Ménard, e o membre da organizaçâo 
Jean-François Julliard foram detidos e 
expulses da Tunisia para a França, 
segundo um comunicado dos RSF 
difundido em Paris. Os dois membros 
dos RSF, organizaçâo de defesa dos 
jornalistas, foram detidos quando dis- 
tribuiam na capital tunisina o jornal 
mensal proibido "Kaws el-Karama. 

Quatre représentantes da organiza- 
çâo, présentés em Tunes para apoiar o 
editor do jornal censurado, Jalel 
Zoghlami, irmâo do jornalista tunisi- 
no Taoufik Ben Brick, "foram selvati- 
camente agredidos por cerca de 20 
policias", afirmam os RSF. Robert 
Ménard, secretârio-geral dos RSF, 
Virgine Locussol, responsâvel pelo 
departamento do Magrebe, e Hervé 
Deguine, membre dos RSF, foram 

"agredidos por cerca de 20 policias à 
civil", informa a organizaçâo. "Estes 
ültimos afirmaram que a publicaçâo 
se encontrava proibida e arrancaram- 
Ihes os exemplares da mâo", 
prossegue a associaçâo. Um quarto 
membro dos RSF, Jean-François 
Julliard, que filmava a cena, foi "agre- 
dido por très membros das forças 
armadas que lhe apreenderam a 
câmara". Ménard ejulliard foram em 

seguida expulses para França. Jalel 
Zoghlami, irmâo do jornalista tunisi- 
no Taoufik Ben Brick, lançon o jornal 
"Kaws al-Karama" (O Arco da 
Dignidade) no passade dia 26 de 
Janeiro, sem autorizaçâo legal. 
"Agredido corn bastôes de ferro por 
duas vezes por alegados membros das 
forças de segurança, o opositor estâ 
em greve de fome hâ 18 dias", afir- 
mam os RSF. 

Hüfiàm WMte&oh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

zacLo Æi^ontLn^s 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
0007 
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Ainda antes da sua nova presença em Toronto -dia 17 de Março no Oasis C. 
Centre-, o Iran Costa enviou-nos o sen novo CD com müsica ao sen estilo, 
mais moderada e actualizada. Trata-se de "Ritmo do Sol", que conta com 
temas do Iran Costa, Samuka e Edu Krithinas, entre outros, e tern coros de 
Nuno Landeiro, Orlanda e Silvia. "Ritmo do Sol", "Arigatchan", "Vitrine", 
"Eterno Amor", "Toda Criança", "Nosso Ninho", "Dançar sem remexer" e 
"Dorme bichinho" sao temas de agrado certo. 
A direcçâo e a produçâo sâo do prôprio Iran Costa, no seu estùdio Bicho 
Productions, em Lisboa. Um CD para escutar e divertir. 

Com o titulo "Deixa-me te Amar"j o conhecido Adriano Sousa lançou 
no mercado discografico mais um trabalho da sua autoria. 
Com arranjos de Valdemar Mejdoubi esta gravaçâo estâ recheada de 

' temas populares e até uma desgarrada, "Desgarrada com Ela", onde o 
I Adriano Sousa conta com a voz da sua gerente, Maria Araujo, uma voz 
Î com sabor a fado. 
J Maria Araûjo faz ainda coro em algumas das cançôes. Adriano Sousa item este seu novo trabalho, CD e cassctes, à venda nos estabelecimentos 

da especialidade da Comunidade Portuguesa. 
,, Além dos temas Jâ mencionados, pode ouvtr ainda "Sonhei Contigo", ' 
:i "Zé Emigrante", "Portugal mcu bom amigo", "Ser Sincero", "É dia de f 
f festa (na minha aldeia)" e "Homem do Mar". Info: 416-531-3985. 

O Jan1;ar aera servido 
pelas SOhOO, seguindo-se 
o especüaculo. 
Adult:as: $35. dolares. 
Crianças: $S5. dolares. 

Oasis Convention Centre. 
1036 lakesiiore Road. East. 
Mississanga 
SOS-801-7777 os STARLIGHT. 

a nova sensaçâo 
da Dance Music 

E jâ Sabado, 
dia 3 de Março, 

que a nova sensaçâo 
da Dance Music em 
Portugal, os "H H" 
se apresentam no 
OASIS C. Centre. 
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IMP EH La 

férias e |3I^8IZI9I^ 
Quando vimos o Emanuel "equipado" 
e pronto para jogar à bola na équipa 
do Winterfest-2001, nâo o imaginâva- 
mos um ponta-de-lança cheio de 
pujança e virtuosismo. É isso, até 
marcou os golinhos da vitôria sobre 
as "selecçôes da Itâlia e da Argentina" 
que levaram no coco da nossa rapa- 
ziada! Emanuel e o Tony Melo, 
deram nas vistas! 
-Eu tinha condiçôes fisicas e habili- 
dade suficientes para professionalizar- 
me pelo Sporting... Jogava no Atlético 
do Cacém e, um certo dia, um 
"olheiro" de Alvalade indicou-me 
para o Sporting. Estive corn um pé 
dentro e outro fora de Alvalade. Mas, 
como paralelamente, sonhava ser 
Maestro, fiquei a balançar entre a 
bola e a müsica. Creio que optei pelo 
melhor, pela müsica. Nâo cheguei a 
Maestro, fiquei pelo curso de guitarra 
clâssica. Sinto-me um privilegiado... 
Trabalhei muito tocando e criando 
para outros artistas e, depuis, iniciei a 
caminhada que todos conhecem, 
compondo e interpretando as canti- 
gas que, nos ültimos anos, tanto êxito 
tem alcançado junto dos portugueses, 
incluindo os da diaspora. Sâo 25 anos 
de müsica e cantigas! 
-Que tal estas férias? 
-Foi um bâlsamo para a aima! Para 
mim e para a familia. Hâ quinze anos 
que nâo tinha férias, foi ôptimo!- 

Sintetizou Emanuel. 
Aqui abro um parentesis para vos 
dizer que, para que o Emanuel nestas 
férias em Varadero, Cuba, nâo 
perdesse o hâbito de trabalhar, puse- 
mo-lo a cantar uns certos dias. Era 
injusto, em terras cubanas, perder um 
trabalhador, nâo acham? 
-Falâste em familia... Quase nâo 
sabiamos que tinhas familia? 
-É verdade, procuro preservar o mais 

possivel a familia do mundo artistico, 
da Informaçâo, do dominio püblico...- 
Disse, a rir, pelo inesperado da per- 
gunta.- A minha vida artistica é uma 
coisa e a vida privada e familiar é 
outra bem diferente... Olha, quero até 
salientar antes de outras questôes que 
estou imensamente grato aos nossos 
companheiros do Winterfest-2001, 
porque foram inescediveis para comi- 
go e minha mulher e, de uma ternura 
comovente, para corn o Emanuel Jr., 
que passeou de braços-em-braços 
encantado da vida... Cheguei a perdê- 
lo de vista por muito tempo mas, 
curiosamente, nunca nie preocupei 
porque sentia que o Emanuel mais 
pequeno estava em boas mâos. 
Inesquecivel... 
-Como te sentiste entre tanta gente e 
um igual, sem divisôes entre artista e 
püblico? 
-Olha, foi uma experiência da quai jâ 
tinha saudades! Normalmente, nâo 
consigo andar â-vontade porque vem 
sempre alguém falar, pedir isto ou 
aquilo, enfim, o habituai entre artistas 
e o seu püblico. Corn a familia, nem 
pensar nisso. Todos querem tocar, 
falar, fazer momices ao miüdo... Aqui, 
senti-me livre. Vê la que até joguei à 
bola, coisa que gosto tanto de fazer. 
Passeei e corri na praia, nadei, entrei 
em jogos, brinquei corn a mulher e o 
filho, é pâ, foi uma coisa para lembrar 
e posso jâ garantir que, se eu estiver 
liberto de compromisses e vocês 
tiverem interesse nisso, nâo faltarei ao 
proximo Winterfest... 
-Contrato feito!-Retorquimos a rir. 
Depois perguntâmos.- As Bombocas 

fizeram grande êxito connosco... Que 
é feito das Bombocas? 
-Olha, infelizmente, desfizeram-se... 
Quero dizer, sairam do trio elementos 
que quiseram fazer carreira a solo e, 
agora, vou lançar a banda "Dandy", 
corn duas raparigas e dois rapazes. 
Vamos pensar que vai resultar. 
-Contigo tudo résulta, esfudas e 
planeias todas as probalidades e, nor- 
malmente, nâo falhas... 
-Sim, faço os possiveis por jogar corn 
todos os dados de modo a nâo ter sur- 
presas mas, como qualquer mortal, 
nâo sou infalivel. 
-Para quando nova gravaçâo? 
-Jâ estâ praticamente feita, falta ape- 
nas limar arestas... La para Junho, 
deve sair o novo trabalho. 
Sonia é o nome da bonita e elegante 
mulher de Emanuel. Como se sentiu 
ela entre nos? 
-Maravilhosamente... espero repetir 
um convivio destes! Entâo, o nosso 
pequeno Emanuel até parece que 
cresceu.-E, corn um sorriso do tama- 
nho da simpatia, completou.-Jâ falei 
sobre o assunto corn o Emanuel, que- 
remos voltar! O boliçoso e lindo 
Emanuel Jr., ao colo do pai, apehas 
deu umas gargalhadas sadias, mas 
compreensiveis. Também quer repetir 
as férias. 
E nos queremos que eles venham. 
Como artistas e como pessoas sâo 
extraordinârios. CIRV-fm e Happy 
Travellers ficam na espectativa de os 
acolher de novo. Nos também! 

JMC 

Um grupo de amigos de Maxiano Rego 

resolveu, em sua memôria, realizar 

um almoço de angariaçâo de fùndos, 

para conseguir dinheiro que permita 

oferecer Boisas de Estudo a jovens 

estudantes de müsica. Boisas de 

Estudo que terâo o nome de Mariano 

Rego (Mariano Rego Memorial Fund), 

uma referência da nossa comunidade. 

O almoço de angariaçâo de fundos 

terâ lugar no Oasis Convention 

Centre, no Domingo, 1 de Abril, às 

14h00. 

Para réservas e informaçôes, podem 

contactar os iniciadores: Cidàlia 

Soares 416-923-1666; Avelino Teixeira 

416-763-3414; Tibério Rocha 416-603- 

1477 e Humberto Rebelo 905-891-7777. 

As nossas felicitaçôes por esta impor- 

tante iniciativa. Contem connosco. 
HHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBMHHMHhHHaK^^'^ 
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Agora as 6“feiras o ritmo é jovem.,,-^i'V 
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das 21:00 as 24:00 horas. 

Mo 

ROCK 

R<SB 

LOUCURA TOTAL 
^ ' Com opresentQÇQo de Jamie Iria 

I MLSICA X CINEMA X JOQOS BIOGRAEIAS J 

A dupla de mais sucesso no mundo 
da müsica portuguesa, Anjos, esteve 
em Toronto para um espectaculo 
ünico que teve lugar no Oasis 
Convention Centre, no passado 
domingo, 18. Os dois irmàos, Nelson 
e Sérgio, vieram confirmar o que, 
alias, jâ era sabido dos Anjos * uma 

demia de müsica, aos 7 e 8 anos de 
idade, onde estudaram solfejo e 
aprenderam a tocar alguns instru- 
mentos, como piano e guitarra classi- 
ca. Em 1997, atingem a fama, ao for- 
mar com Telmo Miranda (actual- 
mente, intégrante do grupo Xanadu) 
e Pedro Camilo (que hoje segue uma 

dupla de sucesso e de conquistar os 
coraçôes das *miùdas*. 
Nelson e Sérgio Rosado sao dois belos 
irmâos portugueses que actualmente 
compoem a dupla Anjos. Nasceram 
em Lisboa, em 3 de Fevereiro de 1976 
e 22 de Fevereiro de 1980, respectiva- 
mente. Cedo revelaram queda para a 
müsica, tendo ingressado numa aca- 

carreira a solo) a boysband Sétimo 
Céu. Em 1998, com o fim dos Sétimo 
Céu, Sérgio e Nelson resolvem pôr em 
prâtica o grande sonho de Nelson: um 
grupo formado por ele e pelo seu 
irmâo e grande amigo Sérgio. Assim 
nasceu aquela que é hoje a dupla de 
maior sucesso no mundo da müsica 
portuguesa: os Anjos. Inquiridos 

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

paises do Sot e das areias brancas, serâo mais 
férias, corn os cuidados e proTissionalismo de 

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

um serviço eficiente de documentaçôes 
e informaçôes. 

E, sempre, um sorriso... 

iŸaoe.UtLŸS 

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

sobre o porquê do nome da dupla, 
ambos explicam: foi uma espécie de 
homenagem à av6, que sempre os 
chamou de "meus anjinhos"! 
O primeiro CD chamou-se "Anjos" e 
foi editado em finais de 1998. Em 
pouco tempo, alcançou o disco de 
platina, tornando-se um fenômeno no 
âmbito da müsica nacional. Em très 
meses, o album vendeu mais de 40 
mil unidades. Em 1999, Sérgio e 
Nelson conquistam o outro lado do 
mundo, ao arrasar coraçôes no pro- 
grama "Xuxa Park", no Brasil. Logo 
criaram fâs brasileiras, que, no meio 
do délirio da müsica "Perdoa", gri- 

percurso artistico pelo quai optaram. 
Anjos * E a nossa primeira vez e, infe- 
lizmente, é uma visita muito breve. 
No entanto, prometemos desde jâ 
voltar. Nos estamos, neste momento, 
a gravar o novo CD de originais que 
vamos lançar para o fim do mês que 
vem e tivemos que interromper 
durante este fim de semana o nosso 
trabalho de estüdio para podermos 
trazer até à nossa grande comunidade 
portuguesa, este concerto. E é a 
primeira vez que o fazemos * ontem 
estivemos nos Estados Unidos e hoje- 
encontramos-nos aqui.* 
M * Estâo a gostar de Toronto? 

tavam piropos como "liridos" e "gos- 
tosos"! 
Agora, foi a vez de os termos visto a 
actuar em Toronto! Em entrevista 
corn os mesmos ficamos a saber ao 
que se dévia o seu sucesso, assim 
como os diferentes passos que 
tomaram para atingirem este nivel no 

Nelson * Bern, nos nâo tivemos tempo 
para ver nada. No entanto, eu gosto 
muito deste género de arquitectura 
porque nâo hâ muitos arranha-céus, é 
tudo vivendas e moradias muito boni- 
tas. Acima de tudo e apesar de as 
ârvores nâo terem folhas, vejo que 
Toronto é uma cidade muito verde. ^ 

0014 
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► Nos estâmes muito bem docu- 
mentados sobre esta cidade, graças 
ao embaixador Robert Wanderloo. 
M * Voltando à vossa caminhada 
musical, donde vêm as vossas influên- 
cias? 
Como é que tem sido a *jovem* car- 
reira dos Anjos? 
Sérgio * Tudo começou quando eu 
tinha oito anos e o Nelson, como é 
mais velho do que eu, começou a 
actuar mais cedo... 
M * Mas ele diz que parece mais 
novo. Concordas? 
Sérgio * E verdade. E isto preocupa- 
me um pouco (entre risos, os dois); se 
calhar de aqui a alguns anos jé estou 

por um pouco de tudo até mais ou 
menos 1997. Em 1997, surgiu a maior 
oportunidade da nossa vida em 
mostrar o nosso valor no programa de 
Cernela Andrade. Nesse programa, 
tivemos a felicidade de chegar a final 
e vencer. Assim muito resumida- 
mente eu vou contar: depuis disto, 
houve um contacte corn os Sétimo 
Céu... 
M * Alias uma banda conhecida em 
Toronto... 
Sérgio * Ai sim? Ai foi uma expe- 
riência diferente na quai surgiu a 
oportunidade de poder entrar no 
meio, o que foi ôptimo para nos. 
Fazer melodias a quatre vozes foi 

corn o cabelo grisalho como o 
Richard Gere. Mas em relaçâo à ca- 
minhada dos Anjos, começou tudo 
muito cedo e acho que foi hereditârio 
por parte de familia *o avô, o pai, a 
mâe...* estava tudo ligado à mùsica de 
uma forma mais amadora e se calhar 
viram em nos a possibilidade de vir a 
realizar esse sonho de um dia ver, 
neste caso pelos seus filhos, o seu 
valor reconhecido. Tivemos a nossa 
formaçâo em termes artisticos em 
escolas de mùsica profissionais, par- 
ticipâmes em muitas festas e talvez 
devido a isso-somos o espelho em ter- 
mes de experiência em cima dum 
palco. E engraçado porque passâmes 

espectacular. Depuis dos Sétimo Céu, 
que durou pouco tempo, vimos a 
oportunidade de poder realizar o 
nosso sonho de cantar juntos e ver- 
mos o nosso valor reconhecido em 
termes do nosso projecto individual... 
M * Como surgiu o nome Anjos? 
Nelson * Anjos foi um nome que a 
nossa avô sempre nos chamou, a nos e 
aos nossos primos. Surgiu um pério- 
de em que estâvamos retirados na 
casa dos avôs na provincia, nomeada- 
mente no Alentejo, e estâvamos a pen- 
sar um nome para o grupo. 
Entretanto, o nome Anjos era o que 
surgia corn mais frequêneia. Como 
estâvamos a fazer a lista, resolvemos 

aproveitar o nome. 
Sergio * Ao inicio, eu nâo gostava... 
Nelson * E verdade. O Sérgio nâo 
gostava. Mas, resolvemos colocâ-lo na 
lista. Entretanto, viemos a reflectir e 
a ponderar, e decidimos pelo nome 
Anjos; depuis criou-se um logo corn o 
*A*, muito intéressante. Nos vimos 
vârias hipôteses e aquele logotipo fun- 
cionava. Eu gostava daquilo e Sérgio 
depuis aprendeu a gostar e hoje acho 
que nâo poderiamos ter tido melhor 
nome porque o nome Anjos veio 
abençoar um pouco a nossa carreira e 
espero que continue a abençoar por 

muitos mais anos. 

Apôs o espectâculo, voltamos a falar, 
embora brevemente, corn os Anjos. 

M * Como se sentem apôs este ma- 
gnificô concerto? 
Anjos * Nâo temos palavras. Foi fabu- 
loso. Obrigado por esta magnifica 
recepçâo. Mesmo que nâo seja para 
cantar, prometemos voltar a Toronto. 
Por isso, fica aqui esta mensagem “Eu 
Quero Voltar”... um beijinho. 

Ana Fernandes 

mmmmmmmmfmtmmmmmm 

flUTflRQUICflS: 

Gomes nâo é o protagonista one o Porto précisa 
o présidente da Câmara do Porto, 
Nuno Cardoso, considéra que 
Fernando Gomes nâo é o protagonista 
de que a cidade précisa para dirigir a 
autarquia nos prôximos anos. 
Numa extensa entrevista concedida à 
revista "Visâo", publicada na ultima 
ediçâo, o autarca afirma que Fernando 
Gomes fica na histôria da cidade, que 
transformou, mas defende que "o 
Porto précisa de novos protagonistas e 
de um projecto que lhe dê uma nova 

dinâmica e afirmaçâo". Nâo se consid- 
éra um protagonista esgotado, mas 
afirma que se pôs fora da corrida à 
sucessâq a si prôprio na autarquia por 
entender que a cidade estâ à frente dos 
seus prôprios interesses. 
Admite que gostaria de continuar à 
frente dos destinos da cidade, porque 
"ser présidente da Câmara do Porto é 
algo fascinante", mas chama a atençâo 
para o facto de que "o Partido 
[Socialista] tem muitos quadros muito 

bons". 
"O PS tem condiçôes p2U'a lançar um 
novo protagonista no Porto e criar um 
novo ciclo", afirma. 
Sobre as suas relaçôes corn Fernando 
Gomes, opina que os dois sempre tra- 
balharam de forma leal. "Porventura 
ninguém lhe foi tâo leal quanto eu", 
considéra, acrescentando quando lhe 
perguntam se sente essa lealdade re- 
tribuida corn um enigmâtico "as coisas 
mudaram muito". 

- Nuno Cardoso 
Quanto à actual vereaçâo socialista da 
Câmara do Porto, o autarca afirma 
que "do ponto de vista individual é 
uma boa équipa", mas lamenta que na 
prâtica nâo actue como tal. 
Nuno Cardoso defende ainda que "o 
Porto précisa de reassumir um grande 
protagonismo no pais" e aponta como 
"um projecto muito aliciante do ponto 
de vista politico fazer das duas mar- 
gens rio, Porto e Gaia, uma ùnica 
cidade". 

PflSSRPOBTK PRLS05: 

Alofsio implica Saint-El:ienne e Edinho 
o avançado brasileiro do Saint-Etienne Aloisio 
José da Silva implicou o seu clube e o seu agente, o 
antigo defesa da selecçâo brasileira de futebol 
Edinho, no escândalo dos passaportes falsos. 
Em declaraçôes prestadas perante a comissâo par- 
lamentar brasileira (CPI), reunida em Brasilia, 
Aloisio foi peremptôrio ao afirmar que foi Edinho 
quem lhe cedeu o passaporte português, garantin- 

do-lhe que "assim séria mais fâcil entrar numa 
équipa europeia". 
Os deputados ouviram ainda ojogador afirmar que 
apenas obedeceu a determinaçôes de Edinho e do 
prôprio Saint-Etiene, que lhe garantiram segurança 
absoluta. "Eu tinha confiança neles", sublinhou 
Aloisio. O avançado recordou ter jogado apenas 
très encontros corn o documente falso, tendo sido 

suspense por um mês pela Liga Nacional de 
Futebol francesa (LNF), encontrando-se o "pas- 
saporte falso na posse da policia francesa". 
Aloisio revelou-se no futebol brasileiro, corn as 
cores do modeste CRB, do Estado de Alagoas, 
tendo depois passade pelas fileiras do Goiâs e do 
Flamengo, de onde se transferiu para o Saint- 
Etienne, no inicio da temporada de 1999/2000. 
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CARNCIRO ' 21/03 A 20/04 

A sua independência ou a sua fantasia poderào ser postos à 
prova. Poderà, também, ter contactos coin o estrangeiro ou 
com pessoas do estrangeiro. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

A Lua em bom aspecto corn Vénus cria um ambiente muito 
agradâvel no seu lar o que faz corn que sinta a necessidade 
de estar corn os seus amigos e de desfrutar da companhia 
deles. 

Tf 
GCMCOS - 21/05 A 20/06 

A Lua estâ a passar pela sua Casa VII (sector astrologico que 
estimula a complementaridade) e você estâ, de facto, mais 
sensivel à reacçâo dos outros. As suas caracteristicas de luta 
serâo substituidas, nestes momentos, por um maior sentido 
diplomâtico. 

CARANGLICJO - 21/06 A 21/07 

Se o afectar uma certa inquietaçâo ou mal estar indefinido, 
sera consequência do posicionamento da Lua e Plutâo. 
Reaja corn uma ocupaçào fisica em que se sinta realizado. 

LCÀO - 22/07 A 22/08 

Ficarâ satisfeito corn os resultados obtidos corn eventuais con- 
tactos corn Balanças e Gémeos. Embora em mener escala 
também sâo oportunas relaçôes corn Sagitârios e Carneiros. 
Nesta altura, dê nas vistas, privilegiando o uso de cores fortes 
na roupa que usar. 

ViROCM - 23/08 ^2/0^' 
Ç= 

J:L 
Nesta ocasiâo a Lua estâ a passar pela Casa Astrolôgica que 
rege a intimidade e a sensibilidade, a Casa IV: 
dê maior importâneia ao ambiente doméstico, 
ao lar e à familia. 

  BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Lua em bom aspecto corn Vénus intensifica os seus senti- 
mentos de amor e faz corn que deseje ter intimidade corn 
aquele alguém muito especial. A sua necessidade de amor 
faz corn que as rotinas normais pareçam trabalhos penosos. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura irâ voltar-se para os aspectos prâticos da vida, 
cuidando de assuntos ligados corn o seu bem-estar fisico, corn 
a organizaçâo do mundo doméstico e do trabalho. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Enquanto a Lua percorre a sua primeira Casa Astrolôgica, 
inicie um novo projecto, tome uma iniciativa diferente, faça 
um contacto. É um momento mais propicio para começar 
algo de novo do que para forçar a realizaçào de um proces- 
so antigo. 

|||^CAPRIC6RNI0 -22/12 A 20/01 

Esta semana irâ dar-se a passagem a um momento mais tran- 
quilo, mais interiorizado. A passagem da Lua pela Casa XII 
(sector astrologico relacionado corn a espiritualidade) serâ 
responsâvel por esta graduai transformaçâo do seu diâlogo 
corn o mundo. 

ÀQliÂRIO - 21/01A19/02 

Neste momento, estarâ em realce a sua face mais incon- 
formista. A originalidade, uma certa instabilidade, 
a independência, a imaginaçào, a curiosidade pelo que se 
passa à sua volta, o seu sentido humanitârio estarâo na 
ordem do dia. 

Peixes -20/02^20/03 
r 

K. 
Corn o transita da Lua pela Casa X, é a plena expressâo 
das suas capacidades profissionais: as ideias fluem, as 
palavras correm. E um bom momento para brilhar. Nào 
hésité em pôr em prâtica todos os seus pianos. 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Verticais: 

Horizontais: 
I.Linguagem dos ciganos de 
Espanha; espalhe. 2- Raspa; 
afastar para o mar largo. Varie- 
dade de pêra; érvore do Brasil. 
4- O pais Basco e a sua liber- 
dade; terno. 5- Nome feminine; 
lavoiras. 6- Atmosfera; abrev. de 
page; cheiro. 7- Humor unto-so 
que se forma nos ouvidos; 
sufixo designando o agente; 
preposiçâo. 8- Pequena embar- 
caçâo; interj.(exclamaçào popu- 
lar).9-Glutona; doçura. 10-Na- 
morada; que jâ passou (fem.). 
11-Produzida; transigir.12-pran- 
de arara preta;delonga. 

1- Padre militar; forma exacta, em vez da oficial saga. 2- Tocar apito; consu- 
mir. 3-Tanque onde se faz o vinho; culatra. 4- Agora; cognominar. 5- Bicho do 
queijo; a Ordem dos Brades Grilos. 6- Aia; senhor; simb. quim. do Americio. 7- 
Nota musical;a parte podre da madeira; nome de mulher. 8- que tem a cor da 
amora; African National Congress (sigla). 9- Prôpria para sanar; sustem. 10- 
Refrear; um monamido secundàrio (quim.). 11- Individuos pertencentes a uma 
casta nobre emGoa; escolher. 12- Que é de bronze; afiara. 

Soiuçâo na horizontal: 

BJOLU IBLUBJBJV ZI JSPSO iBpBje© 'U BbqUB iBpBLUV '0 t 

leuj :BUO|!LUOO -e OüB ;BLU!|BO -g tue ;jo iBjeo ;Q -L B Ijopo ;6d Uv -9 SBPBJB 
iBJBq -g I0ABJOUJB IviB-r lUBuo iBbeby-e JBJBUJB IBJBôV -Z 9JISB|B !0|B0 -t 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videixtes. 
Lê a palma da mâo e cartas. 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RAPEDOS. 

*13SS Wilson Ave, perto da Jane 
416-614-9923 

0099 
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Pinpointing Yonr RRSP needs Richard Bruton, B.Comm.(Hons.)MIAC 
Financial Consultant 

CIBC Wood Gundy, CIBC World Markets Inc 
Tel (416) 594-7224 E-Mail: Richard.Bruton@cibc.ca 

present 

iversWade 

CANADA 
"■rvr 
PUl^ 

An RRSP is a way to protect your savings from 
taxes until you are ready to retire. Any money 
that is contributed into the plan each year can 
be deducted from taxable income up to certain 
annual maximums (for 2 000, the allowable 
limit is 18% of your earned income to a maxi- 
mum of $13,5O0.) The increase in those savings 
through interests, dividends or capital gains is 
also protected from taxation until you withdraw 
your income. In essence, the government has 
approved a plan that allows you to invest for 
your retirement years the money that would oth- 
erwise have gone into income taxes. It is not 
very often that the government gives us a 
reprieve, and I urge you to take advantage of 
this very important savings vehicle. 

An RRSP allows you to invest in almost any 
Canadian securities, but there are restrictions 
on foreign investments. In fact, foreign invest- 
ments can amount to only 25% of the total RRSP 
plan based on the book value (cost) in 2000 and 
increases to 30% in 2001. So, don't worry if you 
hit a winner, and it amounts suddenly to 30% or 
40% of your RRSP. As long as the cost was on 
25% of your portfolio at the time of purchase, 
you're fine. 

You must also decide what level of risk you're 
willing to accept for the level of return that you 
demand. Let me remind you, however, that 
there is a trade-off between risk and reward. The 
higher the return, the higher the risk. 
Realistically, the younger you begin your retire- 
ment savings plan, the more aggressive you can 
afford to be. After all, the only way to keep 
ahead of taxes and inflation is to have an ele- 
ment of growth in your savings plan. Typically, 
growth investments are more volatile, although 
they also typically offer higher returns. Over the 
long-term, however, which is the time frame that 
an RRSP is intended for, growth investments 
have historically outperformed all other asset 
classes, including treasury bills and bonds. The 
closer you are to retirement age, the more con- 
servative you should be. This means increasing 
you bond or fixed-income component, and 
decreasing your growth, or equity component. 
The reason behind this is that, as you reach the 
point in your life that you require predictable 
income from your retirement plan, capital 
preservation becomes increasingly important. 
Suddenly, you can no longer afford to take any 
risks with your money. If, however, you adopt 
this philosophy early on in your life, you may 
not earn enough from your investments to main- 
tain a comfortable lifestyle at retirement. Once 
again, there is a price to pay for being either too 

Luso-Can 
Tuna 

March 1, 2, 3, 4, 2001 
International Festival of Tunas in Canada 

Festival Internacional de Tunas no Canada 

T h u r s d a y , .. .Me n r c h 

23:00 Utino Night 

Friday, M o r c h Z 

19.30 Official opening 
Ciïv H'.«: Sf. H'. 

20:00 Fodo Night 

J'. A 

; 13:00 Paso Calies {Parade} 

Sunday, March 4 

17.00 Festival of Tunas (FITCo 2001) 

opo.n :ï • ; 6 

3;>53, -r-f 

mir/y/. 
m iji 

i Cityttf esH# pa™ 

Para mais Informaçocs ligué para (416) 569*6981 
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There's a rule that applies to both writing and 
registered retirement savings plans (RRSPs): the 
best editing is done before the story is written 
and not at the last minute. Or, in the case of 
RRSPs, the small investing is done with careful 
consideration. In short, I urge you to investi- 
gate, plan, structure and choose you RRSP 
investments carefully, and not to buy precipi- 
tously at the last minute. There are a number 
factors that you should be aware of: 

Make sure you know what you want from an 
RRSP. For example, you should consider such 
questions as ’’Are you doing this just for a quick 
hit in tax savings?" or "Do you want to make 
sure you've got a good, solid nest-egg for your 
retirement?” 

conservative or too aggressive. By establishing a 
balanced, long-term investment plan from the 
onset, you can avoid falling into either of these 
traps. 

One often overlooked component of an RRSP, is 
cash, or cash equivalents. This may include cash 
in a savings account, money market funds or 
treasury bills, which are all highly marketable 
and liquid investments. By maintaining cash, it 
allows us to take advantage of opportunities as 
they arise without having to dispose of other 
holdings. 

As always, I can't stress enough the importance 
of making RRSP contributions at the beginning 
of the year, rather than at the last minute, and of 

starting young. Contributing early allows you to 
benefit right away from the tax-free compound- 
ing on your assets, and for a longer period of 
time. 

Article disclaimer- Richard Bruton is a Financial 
Consultant with CIBC Wood Gundy in Toronto. He and 

his clients may own securities mentioned in this column. 

The views of Richard Bruton do not necessarily reflect 
those of CIBC World Markets Inc. This article is for the 

information of investors only and does not constitute an 

offer to sell or a solicitation to buy the securities referred 
to herein. Insurance services are available through CIBC 

Wood Gundy Financial Services Inc., a subsidiary of 
CIBC World Markets Inc. 
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Companhia précisa 
I de CONDUTOR com carta 
I de conduçâo AZ ou DZ, 
I de preferência e 
I PESSOA PARA ESCRITôRIO. 

I Contacter 
I Carlos ou Nancy: 

4^6-762-5503 

Carpinteiros, com urgência. 
Tel: 416-318-4702 

Companhia de Mississauga procura 
condutor com carta de pesados (Licença 
DZ), condutor com (Licença G) e operârio. 
Tel.: 905-671-3104. 

Jovens, adultos e reformados para o 
Canada's Wonderland. Varies postos de 
trabalho disponiveis. Part Time e Full Time. 
Tel,: 905-832-7401 ou consulte 
www.canadaswonderland.com 

Carpinteiros corn experiência, para casas 
novas, tel.: 416-656-2668 ou 905-789-5824. 

2 pessoas para limpeza de condominios, 
4-6 horas por dia, e 1 pessoa para limpeza 
no exterior. Area da Keele/Finch. 
Tel: 905-567-1830 

Empregado para baicâo de talho, corn 
experiência, tel.: 416-533-7667. 

Empregado para trabalhar num 
Restaurante, tel.: 416-483-9818. 

Empregado para uma fâbrica, contactar 
Fàtima Almeida depois das 18:00 h. 

Secretâria fluente em inglês e português, 
contactar Antonio Pereira. 
Tel.: 416-534-7388. 

Jardineiro corn carta de conduçâo, contactar 
Mesquita. Tel.: 416-614-8785 

Limpeza em Georgetown e Brampton, 
tel.: 905-820-8827. 

Limpeza, contactar Josie, tel.: 416-253-1234. 

Carpinteiro para acabamentos. 

Peitos de Frango Delicia 
CRCDItnTtS: 
5 peitos de frangos cortados em cubos 

1 fatia grossa defiambre cortada em cubos 

7 lata de cogumelos laminados 

1 pacote de natas de culinària 

sumo de 7 limâo q.b., sal e pimenta q.b,, 

mostarda q.b., margarina q.b., ôleo 

(Oni:£CCflO: 
Temperam-se os peitos de frango corn o sal, a 
pimenta e o sumo de limào, reserva-se durante 
alguma h oras. Derrete-se a margarina corn um 
pouco de ôleo (sem deixar queimar) e juntam-se 
os peitos de frango, t apa-se a frigideira e deix- 
am-se fritar. Quando jâ estiverem lourinhos, 
juntam-se os cogumelos e co m a frigideira 
destapada deixam-se cozinhar ym pouco, depois 
junta-se a mostarda e o liquido do tem pero dos 
peitos de frango, corn o lume brando deixa-se 
cozinhar mais um pouco. Por fim junta-se o fi 
ambre e as natas, deixando apurar mais um 
pouco em lume muito brando (para nào talhar 
as natas). Serve-se corn arroz branco e/ou 
legumes cozidos. 

SOBREMESfl: 

Boio Alemâo 
ItlCDtDIEtlUS: 

100 gr de margarina 

4 ovos, 2 chdvenas de châ de açûcar 

tel.:416-251-6729. 

Serralheiro corn experiência em 
gradeamentos de ferro, contactar Alberto, 
tel.: 416-535-3700 ou 416-984-4921. 

fri 

MADREDEUS EM 
MOVIMENTO 
"Movimento" é o titulo do proximo album de 
originals dos Madredeus, p sexto da sua car- 
reira. Para apresentar as novas mûsicas, o 
grupo darâ uma série de concertos nas cidades 
do Porto e Lisboa, em Abril proximo. 

Os Madredeus irâo tocar no Parque da 
Cidade, no Porto, nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 
de Abril, seguindo-se um conjunto de actu- 
açôes a ocorrer no Parque das Naçôes, em 
Lisboa, nos dias 19, 20, 21, 24, 27 e 28 do 
mesmo mes. Esta düzia de concertos verificar- 
se-â a prôpôsito da apresentaçâo do seu novo 
album "Movimento", o sexto da carreira do 
grupo, que sera editado nos prôximos meses. 
A actual formaçâo dos Madredeus é composta, 
desde O âlbum "O Paraiso", por Teresa 
Salgueiro na voz, por Pedro Ayres Magalhâes e 
José Peixoto nas guitarréis, por Carlos Maria 
Trindade nas teclas e por Fernando Jüdice no 
baixo acüstico. "Os Dias da Madredeus", 
"Existir", "O Espirito da Paz", "Ainda" e "O 
Paraiso" sâo os cinco âlbuns de originals ante- 
riores dos Madredeus. 

tel.: 416-315-3522. 

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

l Para nos enviar a sua assinatura, * 
» 

* oportunidade de emprego ou qualquer * 

I outra informaçào: * 

: [Fœs (416) 538-0084 
: Tgtg (416) 538-0940 
« H°[M)g]QDg info@omilenio.com « 
» ©®[]T©0(ô)g 1087 Dundas St. W. * 
» Suite #103 « 

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. 

1/4 de châvena de châ de Vinho do Porto 

1/4 de châvena de châ de kite 
2 1/2 châvenas de châ de farinha de trigo 

1 colher de sopa de fermenta em pô 
2 maçàs, 50 g de coco ralado "Galgo " 

Canela e açûcar a gosto 

COni^KCflO: 
Bata a margarina, os ovos e o açûcar até formar 

um creme. Acrescente aos poucos o vinho do Porto 

e o leite. Bata mais um pouco. 

Junte a farinha peneirada corn o fermento e apenas 

misture levemente. 

Corte as maçàs em pedacinhos e misture corn o 

coco, o açûcar e a canela. 

Numa forma untada e polvilhada de farinha, 

coloque metade da massa, espalhe por cima a mis- 

tura das maçàs e cubra corn o resto da massa. 

Leve a assar emforno moderado. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( )  

Toronto, On, M6J 1W9 : 
« « 
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COMUNIDADE 

Citizen 

*60.“ 

aenetal Ilecttle 

/AM/FM/SCMO 

Cassette/ 
Recorder-Player 

AM/FM /SCMO 

;1 *Plus GST&PST 

InformaçOes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios eatao à venda  1  

IMJORONÎOL Viseu Electric - 896 College St. Tel; 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata -846 

Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas i 
St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas i 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - 
Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM lONDON! Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift s 

Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 

EM CAMBRIDGE! Belms Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Festival Portugues - Canal 2 

Consigo 24 noras por dia 
CIO 
$2||l| 00* 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 

AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

*150. 
CD Portable, Dgital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Sanyo MCD-Z190 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

«125 

Citizen JTR1819 
Portable RadioAM/FM ^ H H 
Cassette/Recorder player * 

11^ 
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INTERNET à beira de uma epidemia 
A Internet esta a levar 
milhôes de pessoas à 
dependência de uma 
realidade transmitida 
por cabos, que as afasta 
da vida quotidiana. 
De tal forma, que se 
pode jà dizer que a Net é 
mais uma droga que se 
esta a infîltrar silenciosa- 
mente na sociedade. 

Sô nos EUA, hâ 11 mi- 
lhôes de dependentes. 
Os psicôlogos jâ estâo 
no encalce dos "netde- 
pendentes" e dizeni que 
muitos viciados chegam 
ao ponto de perder o 
emprego. 
"Levanto-me pelas nove 
e faço a ligaçâo às dez. 
Fico na Internet até às 
16 horas, quando o meu 
marido volta a casa. 
Conecto novamente 
pelas 18h e nâo desligo 
antes da uma da 
manhâ." Este teste- 
munho de uma dona de 

casa da Virginia pode parecer ater- 
rador. Contudo nada tem de extra- 
ordinârio para Kimberly Young, uma 
das primeiras psicôlogas a analisar o 
assunto nos EUA. "Penso que cinco a 
sete por cento dos utilizadores se 
podem tornar dependentes", confir- 
ma Maressa Qrzack, fundadora da 
Clinica da Dependência do 
Computador, de Harvard. Os sin- 
tomas? Sâo semelhantes aos das ou- 
tras dependências, afirma o psicôlogo 
inglês Mark Griffiths: a Internet 
torna-se na actividade mais impor- 
tante, o humor altera-se e a nâo li- 
gaçào cria uma sensaçâo de carência. 
A "socializaçâo" fâcil, anônima e de 

custos insignificantes 
favorece a dependência, 
sublinha. Reverso da 
medalha: o internauta 
mergulha num mundo 
virtual que pode levâ-lo a 
desleixar-se da vida real. 
"Isto custou-me o 
emprego... Isto 
enlouquece-me", teste- 
munhou, num debate, 
uma estudante de 24 
anos. "As pessoas que 
vêm ver-me querem sal- 
var a vida, o casamento 
ou o trabalho", confirma 
Maressa Orzack que 
recebe cerca de dez pedi- 
dos de ajuda por semana. 

Os MËLlHIOI^fS PAGAMEMTOS 
MEIKISAIS Pg SgMPPgS 

1525 Dundas St. East 
IN/lississauga 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale corn 

(DMwüira 
48 MESES DE LEASE SEM 

QUALQUER PAGAMENTO DE ENTRADA 

E NOS PAGAMOS O PRIMEIRO MÊS 

ATÉ AOS *500.“ 

CELL: 4 16-S 16-5417 

401 

I# DUNDAS 

QEW 

TEL: 905-6S5-14S0 

Nâo perça até este Domingo 

Canadian International 
Vâ e divirta-se 
numa das maiores 
exposiçôes de automôveis do mundo. 
Nâo perça a apresentaçâo dos novos modelos da GMC 
no pavilhào Sul do Metro Toronto Convention Centre, 
incluindo o novo Olds Bravada e o Chev Trail Blaizer. 

Cl ld^ui.t.3b.tl<3ri 

Mas se o fenômeno nâo suscita düvi- 
das, a sua natureza continua delicada: 
"Os psiquiatras discordam sobre a 
questâo de saber se a dependência da 
Internet existe" inteiramente como 
doença, révéla Mark Wiederhold, 
chefe de redacçâo da revista 
Ciberpsicologia e Comportamento. 
"Certas pessoas têm um problema 

porque passam demasiado tempo em 
linha? Certamente. Trata-se de dese- 
quilibrios psiquicos a pôr na mesma 
categoria da esquizofrenia ou da 
depressâo? 
Nâo", afirma o psiquiatra John M. 
Grohol. Mas, para Kimberly Young, 
ao contrario, "estamos em risco de 
uma epidemia". 

wv\/v\/ 
SITES DA SEMANA 

<MÛSICA> 
_Mâo Morta apresentam novo disco na Net 
Este é o site oficial dos Mâo Morta, o famoso grupo de Adolfo Luxuria 
Canibal. No endereço electrônico www.mao-morta.org os fâs encontram 
todas as novidades e ultimas noticias sobre os Mâo Morta. Quem ouve 
a mùsica e nâo entende a filosofia deste projecto tem aqui uma ôptima 
fonte de informaçâo. Um leque de rubricas que vâo desde a biografia 
do grupo à discografia, passando pelo MP3, letras de mûsicas e concer- 
tos, ajudam o fâ a perder-se na sua visita. Destacar também a galeria 
fotogrâfica. Conheça também o novo album, Primavera de Destroços. 

<br> 

<EFEMÉRIDE> 
_Quando os EUA comemoraram cem anos 
Sugerimos-lhe, uma vez mais, que se recoste na cadeira e se deixe levar 
por esta fenomenal viagem no tempo. Em 1876, os Estados Unidos da 
América celebraram o seu centésimo aniversârio. Agora, na Internet, 
pode viver esse dia como se de hoje se tratasse. No endereço electrônico 
http://hbwww.library.phila.gov/cencol/index.htm encontrarâ um pre- 
cioso documento. Veja as fotografias, ouça os relatos, leia os episôdios 
caricatos e participe numa iniciativa que pretende trazer a püblico 
algum do espirito que havia no EUA em pleno século XIX. 

<br> 

<CINEMA> 
_Sétima arte completamente renovada 
O site www.cinemaportugues.net surge agora corn um novo visual e 
novas abordagens sobre o cinema português e internacional. A sua 
nova imagem torna o portai mais apelativo à participaçâo do cibernau- 
ta através de inquérito. Bern diferente do que fora anteriormente, o ci- 
nemaportugues.net chega até nos corn um vasto leque de rubricas bas- 
tante mais intéressantes e ilucidativas sobre o tema. Entre estas sâo de 
destacar as novidades, os artigos sobre a temâtica do portai, os festivals 
de cinema e o que estâ em cartaz. Brevemente, o site estarâ em inglês. 

<br> 

<FUTURISMO> 
_Junte-se a uma comunidade fascinante 
O www.onecosmos.com é, sem qualquer tipo de düvida, um dos mais 
intéressantes sites que jâ aqui divulgâmos e, ao que tudo indica, nâo 
encontraremos tâo cedo outro tâo fascinante quanto este. Ali, a apren- 
dizagem e o entretenimento fundem-se num processo de simbiose digi- 
tal muito raro. Imagine-se membro de uma comunidade que é a ùnica a 
poder usufruir de uma consola de navegaçâo que, dentro de algum 
tempo, transformarâ o seu browser num instrumento de navegaçâo no 
universo. Embora funcione sem flash, recomendamos a sua utilizaçâo. 

<br> 

<ESPAÇO> 
_Veja pelos olhos do "Hubble" 
Sabia que os dados transmitidos pelo telescôpio Hubble davam para 
encher cinco enciclopédias por dia? E fazia ideia que de hâ pouco 
tempo para câ tornou-se possivel consultar essa mesma informaçâo na 
Internet? É verdade. Dirija-se ao endereço http://hstexhibit.stsci.edu e 
deixe-se pasmar corn o caudal de noticias, imagens e interpretaçôes ali 
oferecidas. Depois, aceda a algum material de apoio sobre o telescôpio, 
os planetas, as galâxias, as estrelas e o universo. Saiba também aquilo 
que o "Hubble" nâo vê e, consequentemente, nâo nos mostra. Pedimos- 
Ihe, entâo, que se recoste na cadeira e goze a viagem. 

0025 
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ICP fixa preços de 
acesso à Internet em 
2.000 e 4.000 escudes 
Os preços mâximos por grosso a 
aplicar nas ligaçôes à Internet na 
modalidade de tarifa plana serâo, nos 
acessos locais, de 2.000 escudos em 
horârio econômico e de 4.000 escu- 
dos na modalidade de acesso ilimita- 
do - oficial. 
Nos acessos em transite simples, 
grosso modo correspondentes as 
comunicaçôes regionais, os preços 
mâximos serâo de 2.700 escudos em 
horârio econômico e de 5.100 em 
acesso ilimitado, référé uma delibe- 
raçâo do Institute das Comunicaçôes 
de Portugal (ICP) esta semana divul- 
gada. 
Os valores anunciados (sem IVA) nâo 
sâo ainda o preço final ao consumi- 
dor, tratando-se apenas de uma 

recomendaçâo à Portugal Telecom, 
que até ao 01 de Março deverâ pub- 
licar uma proposta de referenda de 
acesso à Internet (PRAI), documente 
que servirâ de base à sua oferta com- 
ercial neste dominio. 
Segundo o ICP, os valores a cobrar ao 
consumidor final ' serâo definidos 
pelos ISP (fornecedores de acesso â 
Internet) de acordo corn as suas 
politicas comerciais, num mercado 
aberto e concorrencial. 
"O preço final ao consumidor deverâ 
inscrever-se nas boas prâticas 
europeias", disse Luis Nazaré, acres- 
centando contar corn os ISP para a 
concretizaçâo dos objectives de 
dinamizaçâo da Sociedade da 
Informaçâo em Portugal. 

Napster propoe pagar 221 milhôes de 
contes às empresas discogràficas 
o Napster, plataforma que permite 
a troca de mùsica através da 
Internet, propôe pagar mil milhôes 
de dôlares (221 milhôes de contes) à 
indùstria discogrâfica durante cinco 
anos, lançando um serviço page no 
site. 
As directrizes do serviço page, pro- 
posto às grandes companhias 
discogràficas ao longo dos ültimos 
meses, foram anunciadas em comu- 

nicado do site divulgado na madru- 
gada de quarta-feira. 
O Napster propôe pagar 200 mi- 
lhôes de dôlares (44,2 milhôes de 
contes) anuais às éditeras discogrâ- 
ficas durante os prôximos cinco 
anos, cerca de 150 milhôes de 
dôlares (33,1 milhôes de contes) às 
grandes étiquetas e 50 milhôes de 
dôlares (11,1 milhôes de éontos) às 
empresas e artistas independentes. 

UE aprova um Programa 
de Acçâo contra as 
doenças transmissfveis 
Bruxelas - A Comissâo Europeia 
adoptou um "Programa de Acçâo" 
destinado a ajudar os palses pobres a 
lutar contra as doenças transmissiveis 
como a sida e a tuberculose. Este pro- 
grama prevê um crescimento de 
somas concedidas às despesas de 
saüde, de luta contra a sida e de ajuda 
às populaçôes mais atingidas. Em 
2000, estas somas representaram 800 
milhôes de euros, ou seja 8 por cento 
do orçamento total da Uniâo 
Europeia (UE) para a cooperaçâo e o 
desenvolvimento. 
O piano propôe a criaçâo nos paises 
em desenvolvimento "de politicas far- 
macêuticas mais adaptadas às suas 

necessidades", favorecendo a pro- 
duçâo local de medicamentos a um 
preço aceitâvel. A UE pretende tam- 
bém incitar os grupos farmacêuticos a 
praticar um sistema "de preço difer- 
enciados" permitindo aos paises mais 
pobres adquirir medicamentos a 
baixo preço. Este programa de acçâo 
da UE inclui a luta contra o paludis- 
mo, transmitido ao ser humano pelo 
mosquito. 
As doenças transmissiveis provocam 
a morte de cerca de cinco milhôes de 
pessoas por ano nos paises em vias de 
desenvo.lvimento e constituem um 
travâo ao seu progresso econômico e 
social. 

Vaivém Atlantis aterrou na California 
o vaivém espacial Atlantis aterrou 
terça-feira na base aérea de Edwards, 
Califôrnia, depois de a manobra, ini- 
cialmente prevista para Cabo 
Canaveral, na Florida, ter sido adiada 
por très vezes. A aterragem realizou-se 
sem problemas às 12:33 locais (20:33 em 
Lisboa) na pista de Edwards, situada 
cerca de 140 quilômetros a norte de Los 
Angeles, depois dos fortes ventos que 
afectam a regiâo da Florida terem obri- 
gado a NASA a adiar sucessivamente a 
aterragem no domingo e na segunda- 
feira. Os técnicos de voo foram obriga- 
dos a deixar passar terça- feira duas 

oportunidades para realizar a ater- 
ragem na pista do Centro Espacial 
Kennedy, em Cabo Canaveral, devido 
às densas nuvens que cobriam a zona. A 
alteraçào do local de aterragem do 
Atlantis para a Califôrnia implica custos 
adicionais de quase um milhâo de 
dôlares (217 mil contos) para a NASA, 
que terâ de transportar o vaivém num 
Boeing 747 para o centro Kennedy. 
Terminou assim a missào de 13 dias do 
Atlantis, que serviu para os cinco astro- 
nautas da tripulaçào procederem à 
instalaçâo do môdulo cientifico Destiny 
na Estaçâo Espacial Internacional. 

Medicos dos EUA fazem, 
corn sucesso, transplante 
de mâo em paciente 
Numa operaçâo que durou 13 horas e 
atravessou a noite, uma équipé de 18 
cirurgiôes e cinco anestesistas deu a 
Jerry Fischer, um norte-americano de 
36 anos e pai de très crianças, uma 
nova mâo esquerda, fazendo dele a 
segunda pessoa nos Estados Unidos e 
a terceira em todo o mundo a receber 
um transplante deste tipo. Fischer, 
morador da cidade de Jackson, no 
estado de Michigan, teve a mâo 
implantada no Hospital Judaico de 
Louisville, no estado de Kentucky. "A 
cirurgia transcorreu sem problemas e 
levou 13 horas", disse o dr. Warren 
Breidenbach, que fez parte da équipé. 
"O paciente estâ agora se recuperan- 
do" e “Fisher saiu da mesa de cirurgia 
acordado e até brincou corn membres 
da équipé médica” disse ainda o 
médico. Nos prôximo dias, o 
paciente deve ser submetido a fisiote- 
rapia, enquanto um especialista o 
ensinarâ como movimentar a mâo 
transplantada. Fisher deve per- 
manecer hospitalizada por até 10 dias 
e deve continuar em Louisville para 
terapia nos prôximos très meses. O 
paciente havia perdido sua mâo 
esquerda em 4 de Julho de 1996 (data 
da independência dos EUA), quando 
um morteiro explodiu enquanto ele 

se preparava para participar de um 
show de fogos de artificio. Depois do 
acidente, Fisher teve a mâo esquerda 
amputada na altura do pulso e, desde 
entâo, passou a usar uma mâo 
mecânica. A mâo usada no trans- 
plante da passada sexta-feira veio de 
um doador que teve a morte cerebral 
declarada na semana anterior. Fisher 
terâ que tomar remédios anti-rejeiçâo 
pelo resto de sua vida. Antes de 
Fisher, apenas duas pessoas haviam 
sido submetidas a transplantes semel- 
hantes - o norte-americano Matthwe 
Scott, em 1999, e o australiano Clint 
Hallam, no ano anterior. Hallam, no 
entanto, nâo seguiu o tratamento ade- 
quado e por abandonar o uso de 
remédios anti-rejeiçâo teve amputada, 
no mês passado, a mâo que havia sido 
transplantada na França, em 1998. 
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1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J 1X3 
Tel: (416) 534-7515 n Fax: (416) 534-3171 

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

0026 



26  
SAüDE 

Quinta-ferra, 22 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

8ALPC EM 8LA CASA  

SUPERIORIDADES EINFERIORIDADES 
DOS MEMRROSINEERIORES 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

A mestria das mâos pode criar beleza. 
Mas a arte dinâmica por excelência é 
a arte dos pés, o passo de dança, a 
arte' da vida activa e movimento. 
Enquanto as màos, na sua leveza, exe- 
cutam uma arte estâtica, que fica a 
perdurar em superficies de telas e 
papel, ou em volumes de pedra e ou- 
tros materiais, os pés deslocam todo o 
corpo, algumas vezes corn leveza su- 
blime, como nos passos dum bailado, 
mas muitas vezes pesadamente, a tri- 
Ihar os caminhos duros duma vida. 
Ao erguer-se na terra, o homem pôs 
todo o peso do corpo nos sens pés, e 
estes tornaram-se as molas propulso- 
ras da locomoçâo; depois, nas 
asperezas do solo, sentiu os pés nus, e 
vestiu-os para os protéger dos rigores 
do tempo; mais tarde veio o desejo da 
beleza decorativa no seu corpo; corn 
o luxo, os pés começaram a sofrer, 
dentro dos sapatos, os apertos causa- 
dos pela sujeiçâo à moda do calçado. 
Os movimentos fortes e delicados dos 
pés executam-se nas articulaçôes do 
tornozelo, dos vârios ossos do tarso, 
do metatarso e dedos. Ligamentos 
fortes unem os ossos do pé formando 
duas curvaturas: uma, bastante visi- 
vel, o arco longitudinal, ou aima do 
pé; a outra, quase imperceptivel, o 
arco transversal. Apesar da sua 
pequenez, pequenas variaçôes na 
forma do arco transversal podem 
modificar as zonas de pressào para 
sitios senslveis, o que vai causar dores 
e criar calos. As fibras duras do arco 
longitudinal, agarradas aos ossos, 
juntamente corn os müsculos do pé, 
funcionam como molas elâsticas 
responsâveis pelo movimento do 
passo e do salto. Qualquer fraqueza 
de müsculos, causada pela falta de 
exercicio, ou por doença neurolôgica, 
pode originar debilidade na estrutura 
e acçào dos arcos, responsâvel por 
calosidades nos pés e perturbaçôes ou 
dores nas caminhadas. O peso do 
corpo, juntamente corn os problemas 

na forma e acçâo dos pés, sâo as 
causas mais frequentes de dor, muitas 
vezes agravadas pelo tamanho e feitio 
bicudo do calçado,. 
Os calos sâo uma das causas mais fre- 
quentes de desconforto. Sâo pequenas 
areas, duras e espessas, da camada 
cornea da pele, que se formam na 
sola dos pés e dedos, em zonas de 
pressâo na vizinhança de saliências 
ôsseas, e que, pela sua dureza, vâo 
causar dor nos tecidos sensiveis à sua 
volta. Os calos devem ser cortados 
periodicamente, o que vai diminuir o 
desconforto, mas nunca devem ser 
removidos completamente, porque, 
no seu lugar, podem ficar cicatrizes, 
ainda mais dolorosas e dificeis de 
tratar. Quando os calos sâo causados 
por defeitos na forma do pé, a cor- 
recçâo das zonas de pressâo corn sa- 
patos ou palmilhas feitos por medida, 
podem melhorar o problema. Sô em 
casos raros, a cirurgia pode ser um 
tratamento efectivo. 
As verrugas, também chamadas 
cravos, têm uma forma circular bem 
demarcada, e, na sola dos pés, 
crescem da superficie para dentro, 
causando dor como se fossem calos. 
As malformaçôes do pé podem apare- 
cer à nascença, por vezes corn formas 
anormais a necessitar de sapatos 
especiais, ou cirurgia correctiva, mas, 
muitas vezes, aparecem no adulto, 
causadas por problemas de desen- 
volvimento, doenças, ou por formatas 
desajustados dos sapatos. O pé piano, 
conhecido vulgarmente por pé chato, 
é normal em crianças corn menos de 
sete anos, e por isso, na criança, nâo 
nécessita de qualquer tratamento, 
nem de correcçâo corn sapatos 
"ortopédicos". O defeito mais fre- 
quente no adulto é o desvio para fora 
do dedo grande do pé, que, ao formar 
um ângulo cada vez maior, vai causar 
pressâo no sapato e, muitas vezes, for- 
mar uma boisa serosa: o joanete, que 
pode tornar-se bastante desconfortâ- 

ACADIA Travel em lendon 
Situada ao lado do 

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

a Portugal Continental, Espanha, França e aos 
Açores, visitando os Santuârios de Fàtima, 
Lourdes tFrançal, N' do Pilar (Saragoça - 
Espanha! e Senhor Santo Cristo no Convento 
da Esperança (Ponta Delgada - S. Miguel! 

Portuguese Gift Shop 

InformaçOes: (5191432-3797 eu 1-688-493-1169 
366 Hamilten Road, lenden. Dut. N5Z1R5 

vel. Modificaçôes no sapato, para nâo 
causar pressâo, é um bom remédio 
para evitar a dor e retardar o avanço 
dos joanetes. Em alguns casos, uma 
operaçâo é necessâria para corrigir a 
deformidade e aliviar o desconforto. 
Os dedos do pé podem deformar corn 
facilidade e porem pressâo excessiva 
na zona de junçâo corn os ossos do 
metatarso. A metatarsalgia: uma dor 
frequente nessa zona, pode ser me- 
Ihorada pela aplicaçâo de esponjas de 
amortecimento na biqueira do sapa- 
to. 
A doença mais frequente das unhas é 
o seu esfarelar causado pela infecçâo 
por fungos. Outro problema, também 
bastante frequente, é a unha encrava- 
da, que acontece quando o canto da 
unha cresce dentro do tecido mole do 
dedo podendo causar ferida dolorosa 
sujeita a infecçâo. Nunca se devem 
cortar as unhas muito rentes, sobretu- 
do nos cantos dos dedos grandes, 
para evitar o seu crescimento para 
dentro. 
Os problemas dolorosos do calcanhar 
sâo também bastante frequentes. Um 
dos mais comuns é a inflamaçâo na 
zona de origem das fibras do arco 
longitudinal, onde elas se agarram ao 
calcâneo: o osso maior do calcanhar. 
Esta inflamaçâo: a aponevrite plan- 
tar, é causadora de dor por pressâo 
local, sobretudo ao caminhar, e 
responde geralmente bem ao trata- 
mento corn injecçâo de cortisona; a 
fisioterapia pode ajudar no tratamen- 
to, mas leva mais tempo a curar. O 
tendâo de Aquiles, na parte de traz do 
calcanhar, se for magoado, ou infla- 
mado, pode ser uma causa de dor e de 
fraqueza no andar. O uso de sapatos 
de boa qualidade ajudam a prévenir e 
a melhorar as dores do calcanhar. 
A debilidade circulatôria e neurolôgi- 
ca do sofredor de diabetes, junta- 
mente corn a sua maior susceptibili- 
dade à infecçâo, tornam-no vulnerâ- 
vel à gangrena e ao risco de 

amputaçâo. O cuidar dos pés do dia- 
bético, como o cortar dos calos e das 
unhas, deve ser feito corn o mâximo 
cuidado, preferivelmente por um 
profissional. 
No homem novo, as guerras e os aci- 
dentes de trabalho sâo, a nivel mon- 
dial, as causas mais frequentes de 
amputaçôes. No mais idoso, a dia- 
betes, e o fumo do tabaco, vâo sér os 
maiores eulpados. A claudicaçâo 
intermitente: uma dor na barriga da 
perna que aparece ao andar e nécessi- 
ta de repouso para desaparecer, con- 
funde-se muitas vezes corn a dor dos 
müsculos cansados e pernas 
magoadas. Nesta doença, causada por 
deficiência da circulaçâo, os pés 
podem ficar frios e sei^i pulsos, e, em 
estados avançados, podem gangrenar. 
A melhor maneira de evitar a ope- 
raçâo para restabelecer a circulaçâo é 
o exercicio de andar a pé, o mais pos- 
sivel, e parar imediatamente de 
fumar. Infelizmente ainda existem 
muitos individuos que preferem a 
perça das pernas e dos pés, a 
acabarem corn o vicio do tabaco. 
A medicina antiga começou nas artes 
bâsicas do cuidar do corpo, como a 
do barbeiro. Também o sapateiro 
começou como curador, pois a boa 
medida e forma dos sapatos, para 
além de protéger, podem dar conforta 
e tirar muitas dores aos pés.. Mas, se o 
artesâo honrado, corn a sua arte, veio 
ajudar nas artes da saüde, o mercado 
foi-se alienando da necessidade para 
que foi criado, e embarcou numa 
expansâo sem medida nem fronteiras. 
Os industriais do calçado começaram 
a fabricar sapatos para o capital, que 
nâo tem pés nem rosto, e esqueceram- 
-se dos seres humanos para quem os 
sapatos foram feitos. Hoje fabricam-se 
sapatos ortopédicos para pés sadios, 
sapatos sô para os olhos, ou sapatos 
que torturam os pés. Tantos sapatos 
sem critério num mundo onde hâ 
ainda pés descalços!. 
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Crônica de Coimbra 
dcrtüezsandû conu.. 
Gluer mesmo ser 
saudàvel, feliz? 

Conforme promet!, aqui estou para 
dar continuaçào ao ùltimo artigo, 
sobre a responsabilidade na cons- 
truçâo do nosso bem estar e do 
inundo circundante. 
E assim, como ondas que se expan- 
dem no lago, quando se atira uma 
pedrinha... a nossa acçâo. 
Concretamente partindo de: uma 
mente pura, um coraçâo nobre e um 
corpo sâo, tudo muda em nos e nos 
outros. Falo-vos da minha propria 
experiência, da minha caminhada. E 
por isso que prescindo das matérias 
cientificas das minhas actividades 
profissionais, importantes apenas 
como meio, para compreensâo da 
minha existência como pessoa e do 
momento que vivo actualmente. 
Entâo é assim: de onde vem ver- 
dadeiramente as nossas doenças? 
Dos nossos pensamentos e das nossas 
emoçôes! Tâo simples como isso. 
Hoje, todos sabem como o nosso 
espirito age sobre a saùde! Mas o 
mais maravilhoso é que o mesmo pen- 
samento que tem o poder de fazer 
adoecer, é o mesmo que tem o poder 
de auto-cura. Maravilhoso, nào é? 
Poder regenerar as nossas células, 
reforçar a nossa resistência à doença. 
E sô pôr em acçâo o nosso poder men- 
tal. (Acredito que para muitos de vos, 
isto é jâ mais que sabido. Talvez até, 
e felizmente, jâ posto em prâtica). 
Durante sempre a culpa era sempre 
toda de agentes exteriores: bactérias, 
virus, acidentes, etc. Donde todas as 
soluçôes estavam necessariamente na 
mâo de especialistas... que propu- 

nham remédios exteriores. Ora, exis- 
tem bactérias, virus, etc... mas sô 
quem inconscientemente o desejar, é 
atingido! 
O papel do nosso sistema imunitârio 
é de auto-protecçâo contra ataques 
virais ou microbianos. 
Entâo o que é necessârio fazer? 
Perceber a razâo pela quai se adoece. 
Saber o que permitiu isso de uma 
forma ou outra. Perceber que todos 
os estados negativos (tristeza, raiva, 
révolta, invejas, dûmes, medo, 
solidâo, malquerenças, desajustes, 
vinganças, rancor, passividade, culpa- 
bilidade, pessimismo, palavras negati- 
vas...) abalam o nosso sistema imu- 
nitârio. 
Dai a urgência de ter consciência 
desta realidade. Em segundo lugar, 
“reapropriar-se” das suas doenças e 
assumir a sua responsabilidade! 
Olhe, por exemplo, no simples caso 
da gripe, deixa-se escapar esta men- 
sagem: “Deixa passar a gripe... estou 
triste e tenho necessidade, de 
repouso”. Também a ambiçâo, o 
stress excessive paralisa o nosso sis- 
tema imunitârio. 
Por outre lado, o amor, os afectos, a 
alegria, a auto-confiança, o prazer 
saudàvel, o riso fortalècem o nosso 
sistema imunitârio. 
Entâo por que é que espera? Comece 
jâ. Agorinha. A primeira coisa a 
fazer, é consultar o nosso médico inte- 
rior. Até pode acontecer que precise 
também de medicamentos, mas ainda 
ai, é a fé no seu poder, que vai poten- 
cializar os seus efeitos sobre o seu 
corpo. Abreviar a cura. Imagine que 
o efeito de placebo (acreditar firme- 
mente que isso cura), pode eliminar 
doenças aparentemente incurâveis! 

Novos membros na FPCBP 
Teve lugar na sede-social da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Portugueses de Toronto 
uma reuniâo para eleiçâo dos novos 
Corpos Gerentes. 
Por 2 anos foram eleitos: 
Vasco Morgado, Paulo de Melo, 
Manny Caspar, Joe Pinto, Connie 
Figueiredo e Georgete Nunes. 
Por 1 ano foram eleitos: 
Manny Pereira, Paulo Rocha e 
Manuel da Costa. Laura Lima, Luis 
Salvador e Artur Sousa, continuam 
por mais um ano. 

Para o Executivo da FPCBP foram 
eleitos: 
Joe Pinto, Présidente; Luis Salvador, 
Vice-Presidente; Manny Caspar, 
Tesoureiro e Laura Lima, Secretâria. 
Para "Trustees" foram eleitos: 
Carlos Laborde Basto e o ex-presi- 
dente Charles de Sousa. Foi nomeado 
para o cargo, Paul de Melo. 

A todos estes amigos desejamos uma 
gerência feliz para que a FPCBP 
chegue à meta desejada e para a qual 
foi criada. 

Sede do PS em Toronto, 
aberta ao publico 
A Secçâo de Toronto do Partido 
Socialista informa que a sua sede, no 
1514 Dundas Street, West (Dundas e 
Dufferin), se encontra aberta ao 
publico todos os sâbados, entre as 
14h00 e as 17h00. 
Aos sâbados, na sede do PS encon- 
trar-se-âo militantes para convivio e 
informaçâo sobre as actividades par- 
tidârias nesta cidade e arredores. Para 

informaçôes: 416-516-8766. 
A Secçâo do PS de Toronto informa 
também que no proximo dia 9 de 
Março, pelas 19h30, terâ lugar no 
Restaurante New Casa Abril, um jan- 
tar comemorativo do 2o. aniversârio 
da sua constituiçâo. 
Informaçôes e marcaçôes, contactan- 
do Assunçâo Pinto, pelo numéro: 
416-516-8766. 

Que maravilha! Entâo, vamos a isto: 
Tome consciência de toda esta reali- 
dade. Escute e ouça corn amor e 
atençâo as mensagens do seu corpo. 
Estâ doente? O que précisa mudar? 
Quai a razâo? Quai a emoçâo negati- 
va que o estâ a minar? Depuis saiba, 
tenha a certeza, que se quer e pode 
curar! 
Veja-se, sinta-se totalmente curado! 
(Nâo deixe de dar menos atençâo a 
pequenos incômodos de saùde. Eles 
vâo-se acumulando...) 
Saiba ainda que o medo pode levar à 
secreçâo de toxinas. Venenos para o 
seu sistema imunitârio que o 
defende. Sentimentos de confiança, 
justificada ou nâo, levam o corpo a 
segregar substâncias euforizantes. 
Imunizantes! Analgésicas! Cada vez 
que se recalcam emoçôes, o corpo 
perde, vitalidade! O organisme nâo 
suporta indefinidamente recalca- 
mentos sem adoecer. Exprima os 
seus sentimentos positives. 
Recapitulando: 
Procurando aprender a fazer o seu 
relaxamento e a escutar, explorar 
todo o seu corpo. (Hâ muitos livri- 
nhos fâceis de adquirir e compreen- 
der). 
Interrogue a sua dor, como se se 
tratasse de um outre eu a que nunca 
se tivesse dado ao trabalho de ouvir. 
A sua doença nâo é inùtil, mas per- 

Por: 
D, “ Lucinda 

Ferreira 

mite-lhe uma cura profunda ao nivel 
do seu ser! 
Durante este processo, hâo-de surgir, 
recordaçôes, pensamentos, 
impressôes que lhe darâo a chave do 
seu mal. 
Agora passe à etapa da libertaçâo! 
Do desprendimento! 
Desprenda-se. Faça tudo para se 
livrar dessas causas e esquemas men- 
tais. Queria mudar! 
Descubra a frase positiva, curta, na ' 
primeira pessoa, que vai repetir 
vezes sem conta! Em voz alta e em 
segredo para si... Escreva no espe- 
Iho... num papelinho que lê muitas 
vozes. Agora lhe digo: “liberte-se, 
pela sua rica saùde e... seja muito 
feliz!” 
Saiba ainda que tem que mudar as 
suas formas de pensamentQ^e... talvez 
outras coisas: 
Alimentaçâo. Exercicio fisico. 
Repouso. Hâbitos. Também tem que 
perceber que hâ situaçôes, ausências 
em que o seu médico interior, précisa 
da ajuda do seu médico exterior. Isto 
dâ-lhe um prazo para arrumar a sua 
aima. Vamos! 
Coragem e... comece hoje mesmo! 

Que o Banco Comunitàrio 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? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

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

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

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

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 
U99 Dundas Street West - Toronto - Tel. (416) 533-9245 
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Dois golos nâo é uma uamagem 
grande mas é alguma, Pinto da Costa 
Porto - O présidente do FC Porto, 
Pinto da Costa, manifestou confiança 
para o jogo corn os franceses do 
Nantes, para a Taça UEFA, reco- 
nhecendo que uma vantagem de dois 
golos "é alguma coisa", embora nâo 
seja "muito grande". "Mesmo que o 
FC Porto nâo tivesse ganho o jogo da 
primeira mâo (3-1), mantinha a confi- 
ança no plantel", acrescentou Pinto 
da Costa, que falava no aeroporto Sâ 
Carneiro â partida da comitiva 
portista para Nantes, onde os vice- 
campeôes portugueses jogam quinta- 
feira. O responsâvel mâximo "azul e 
branco" anteviu, no entanto, dificul- 
dades para o FC Porto, uma vez que 
"o Nantes tem uma boa équipa, Joga 
bem e disputa o campeonato do pais 
que é actualmente campeâo mundial 
de futebol". 
A principal preocupaçâo de Pinto da 
Costa, neste momenta, é ultrapassar o 
Nantes e, concretizado o desejo de 
passar aos quartos-de- final, o objecti- 
vo traçado é o de ir o mais longe pos- 
sivel, até à final. Do ponto de vista 
financeiro, Pinto da Costa referiu que 
a participaçâo na Taça UEFA esta a 
ser proveitosa, uma vez que o FC 
Porto "jâ facturou mais do que o 
Sporting na primeira fase da Liga dos 
Campeôes", competiçào da quai os 
portistas foram afastados ao 
perderem a pré-eliminatôria com os 
belgas do Anderlecht. "E se chegar- 
mos â final facturaremos ainda 
mais...", acrescentou Pinto da Costa, 
que nâo confirmou, mas admitiu, que 
estâ a ser estudada a hipôtese de rene- 
gociaçâo do contrato de transmissôes 
televisivas corn a Olivedesportos. 

O caso do ârbitro Bruno Paixâo - que 
pode ser processado por atentado ao 
pudor, apôs, alegadamente, domingo 
ter surgido nu perante duas agentes 
da pollcia nos balneârios apôs o jogo 
da II Liga Académica-Imortal - mere- 
ceu de Pinto da Costa um lacônico 
comentârio no sentido de nâo ser pos- 

sivel "defender o que nâo tem defesa". 
"Nâo compreendo como se coloca em 
causa a palavra e a seriedade dos 
agentes de autoridade", considerou 
Pinto da Costa. Pinto da Costa 
refutou ainda os que defendem a teo- 
ria dos "jogos mascarados" - referindo- 
se ao encontro em que o FC Porto 
venceu o Campomaiorense por 3-1, 
apôs beneficiar de duas grandes 
penalidades -, entendendo que a frase 
do director de comunicaçâo do 
Benfica sô pode ser uma piada por 
causa do Carnaval. 

NftClONAL da Madeira 

o Clube Desportivo da Madeira of 
Mississauga comemora no sâbado, 
dia 3 de Março, a festa de Campeâo 
em Veteranos'2000, de futebol 
amador, da competiçào ADEFU 
Soccer League. 
A festa terâ lugar no salâo da Igreja 
de Cristo-Rei, em Mississauga, com 
inicio pelas 18h30. 
Informaçôes e réservas: 

Décio Gonçalves (416) 817-8356, ou 
Luis Bettencourt (905) 455-4245 / 
416-707-2612. 
Actuam na festa desportiva do 
Nacional da Madeira, o Décio 
Gonçalves, Joâo Marques e Steve 
Medeiros. Mùsica para dançar e con- 
vivio nacionalista. Uma festa a nâo 
perder. 

Nuno Gomes vai assistir 
ao Benfica-Boavista 
o avançado tem um passado feito 

nos dois clubes. Com uma 

curiosidade: em jogos a contar 

para o campeonato, pelo 

Boavista nunca venceu o Benfica, 

pelo Benfica nunca bateu o 

Boavista. Nâo lhe parece que seja 

uma partida decisiva para o 

titulo e, enquanto se prépara 
para o reg^esso à selecçâo, 

anuncia a intençâo de estar 

présente na Luz. 

Nuno Gomes jâ tem pianos para 
domingo à noite: assistir ao vivo, na 
Luz, ao grande jogo entre Benfica e 
Boavista, os dois primeiros da 
tabela e curiosamente os dois 
clubes que o ajudaram a crescer e a 
atingir a maturidade que, neste 
momentô, a Fiorentina aproveita 
corn excelentes resultados. Feliz 
pelo regresso à selecçâo nacional, o 
ponta-de-lança estâ entusiasmado 

corn a ideia de assistir ao grande 
jogo do prôximo fim-de-semana, 
mesmo atendendo â sua convicçâo 
de que nâo serâ uma partida déter- 
minante para a decisâo do titulo: 
- Espero que seja um bom jogo e 
temos todos boas razôes para o 
admitir, porque frente a frente vâo 
estar os dois primeiros da tabela. O 
Boavista volta a estar em boa 
posiçâo para fazer histôria, mas o 
Benfica também dispôe de uma 
oportunidade como jâ nâo tinha hâ 
muito tempo: a hipôtese de chegar 
ao primeiro posto da classificaçâo. 
De qualquer modo, aconteça o que 
acontecer, nâo encaro b embate 
como sendo decisivo para o titulo.... 
E passou a explicar as razôes: 
- Em primeiro lugar porque faltam 
ainda muitos jogos, depois porque o 
FC Porto e o Sporting estâo muito 
perto do topo, mantendo-se por isso 
na corrida. O titulo nâo ficarâ deci- 
dido no domingo, mas, sim, nas 
prôximas semanas. De qualquer 
modo ficaremos corn uma ideia 
melhor sobre as équipas. Sobre os 
jogos que fez pelo Benfica no con- 
fronto corn o Boavista, Nuno 
Gomes referiu: 
- Estfve très épocas no Benfica, por 
isso defrontei o Boavista por seis 

vezes. Se a minha contabilidade nâo 
me falha nunca venci: perdi très e 
empatei outros très. De entre todos 
esses jogos quai foi o mais mar- 
cante? Nâo tenho quaisquer dùvi- 
das: aquele em que perdemos na 
Luz por 3-0, numa aîtura em que 
estâvamos a subir e tinhamos nesse 
dia a possibilidade de atingir o 
primeiro lugar. Depois disso nunca 
mais nos endireitâmos, saiu o 
treinador e o final da época foi 
extremamente doloroso. Como 
marcador de golos por excelência, o 
ponta-de-lança tem bem présente a 
contabilidade. Até porque, pelos 
vistos, nâo muito dificil de fazer: 
- Golos ao Boavista? Marquei um, 
no Bessa, em 1998/99, num jogo 
que perdemos 2-1. Foi o ünico que 
apontei. Ao serviço do Boavista, as 
contas nâo sâo nem mais agradâveis 
nem mais dificeis de fazer: - Acho 
que ao Benfica, para o campeonato, 
nunca marquei, mas recordo-me de 
alguns jogos intéressantes. Lembro- 

me de ter empatado, na Luz, 
1-1, marcou o Jimmy, de 
“penalty”, e o Joâo (Pinto) 
foi expulso pelo ârbitro 
(Isidoro Rodrigues). Foi uma 
grande confusâo. E também 
me recordo de ter perdido 
no Bessa por 3-1. Feitas as 
contas nas partidas a contar 
para a prova mâxima do cal- 
endârio, Nuno Gomes esteve 
sempre do lado errado da 
barricada: pelo Boavista 
nunca bateu o Benfica, ao 
serviço dos encarnados 
nunca levou a melhor sobre 
os antigos companheiros: 
- E uma curiosidade intéres- 

sante, apesar de nâo ser propria- 
mente agradâvel, mas agora é tarde 
para me preocupar corn essas 
coisas. Sobre as ultimas imagens 
que as duas équipas lhe deixaram 
foi concreto e... actualizado: - Vi o 
Benfica na Amadora e gostei da ati- 
tude. A équipa atravessa um bom 
momenta e estâ moralizada pela 
sequência de bons resultados. Isso 
nota-se na maneira como actuou. 
Os jogadores vâo entrar em campo 
sabendo que a vitôria lhes dâ a lide- 
rança e essa é uma vantagem a ter 
em conta. Sobre o Boavista: 
- Também tive oportunidade de ver 
o jogo de Braga. A derrota nâo tem 
importância para o que me parece 
ser mais importante salientar: a 
équipa estâ cheia de saüde, atraves- 
sa grande momento e estâ alta- 
mente motivada. ... E por quem vai 
Nuno Gomes torcer? Uma questâo 
que, compreensivelmente, fica sem 
resposta: - O meu coraçâo estâ 
dividido e nâo me permite tomar 
uma opçâo desse tipo. Passei dez 
anos da minha adolescência no 
Boavista, cresci ali como homem e 
vivi très anos maravilhosos no 
Benfica, que jamais esquecerei. Sâo 
os meus dois clubes. Por isso, espero 
que vença o melhor. 

t I 
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Portugal campeâo, 
Hernâni melhor jogador 

Sâo Salvador da 
Bahia, Brasil - 
Portugal sagrou- 
se, pela primeira 
vez em sete 
ediçôes, campeâo 
mundial de fute- 
bol de praia ao 
golear a França 
por 9-3, no encon- 
tro da final dis- 
putado na costa do Sauipe, em Sâo 
Salvador da Bahia. 
O jogador português Alan marcou 
quatro dos nove golos lusos e foi o 
melhor marcador do mundial, corn 
um total dez golos. O melhor 
jogador da competiçâo foi outro 
português, O "capitâo" Hernâni. No 
encontro para os terceiro e quarto 
lugares do Mundial, a Argentina 
derrotou o Brasil, por 4-2. 

Marcadores: 
Primeiro periodo: 
1- 0, Alan 
2- 0, Hermâni 
3- 0, Barraca 
4- 0, Madjer 
Segundo periodo: 
5- 0 Alan 
6- 0, Alan 

6- 1, Ottavy 
7- 1, Madger 

Terceiro periodo: 
7- 2, Ottavy 
8- 2, Nunes 
9- 2, Alan 
9-3, Cantona (gp) 

Equipas: 

- Portugal: Zé Miguel, Nunes, Alan, 
Hermani, Madger. Jogaram ainda: 
Marinho, Joâo Antonio, Barraca, 
Pedro Jorge e Crespo. 

- França: Olmeta, Ottavy, Germain, 
Ponora, Eric Cantona. Jogaram 
ainda Scuaglia, Castellana, 
Cardoso, Joel Cantona, Pascual e 
Barrabe. 

Jflint PflCHKO: 

«Nâo vou fonaiecer o 
sector defensive» 
’’Controlar o jogo e marcar” é a 
estratégia pensada para a visita à Luz. 
A tâctica sera ’’idêntica” à utilizada 
em Braga, com ’’alguma alteraçâo”. 
Mais nâo revelou, ’’para também dar 
que pensar ao Toni” 
“CONTROLAR o jogo e marcar” é, 
sucintamente, a estratégia pensada 
por Jaime Pacheco visando a deslo- 
caçâo do proximo domingo à Luz. 
Sem diminuir as suas ambiçôes, 
Jaime Pacheco confessou nâo ser sua 
intençâo alterar a estrutura da équipa 
que defrontou o Sp. Braga no sâbado 
passado. Admite apenas poder 
“mudar a disposiçâo de uma ou outra 
peça” no ’’tabuleiro”. ’’Vamos tentar 
manter a tradiçâo dos ültimos anos 
de nâo perder na Luz, mas isso nâo 
significa que vamos lâ jogar para o 
empâte. 
O esquema sera idêntico ao de Braga, 
apenas corn alguma alteraçâo pontu- 
al. Nâo vou nem posso dizer tudo, 
para criar também alguma düvida no 
Toni. Lie também tem de se ocupar a 
pensar em alguma coisa”, referiu corn 
sentido de humor. Evitando entrar 
em pormenores, o técnico boavisteiro 
deu uma garantia: “Nâo vou fortale- 
cer o sector defensivo, porqçie corn 
isso teria de tirar uma unidade ata- 
cante ou do meio-campo.” Outra 

certeza move o espirito de Jaime 
Pacheco e desta feita no que concerne 
ao opositor. “Acredito que o Toni 
jogue corn a habituai dupla de pontas- 
de-lança [Van Hooijdonk e Joâo 
Tomâs], pois nâo creio que queira car- 
rer riscos de alterar sô por alterar 
quando os resultados das apostas 
feitas têm sido positivos”. O principal 
adversârio do Boavista na Luz sera, 
na ôptica de Jaime Pacheco, o actual 
“estado de graça” da équipa encarna- 
da. ”0 Benfica esta muito bem e bé- 
néficia de grande estabilidade, val- f 
orizada pelas entradas do Toni e de 
alguns reforços que trouxeram uma 
mais-valia ao plantel”, analisou. Por 
seu turno, o desaire em Braga nâo 
deixou grandes mossas e o estado de 
espirito do grupo axadrezado é o 
mesmo. “Em Braga mostrâmos por 
que razâo lideramos a I Liga. 
Jogâmos muito bem e nâo posso exi- 
gir mais dos jogadores. Apenas fomos 
infelizes no golo que sofremos”. 
Desaire em Braga custou a barba 
Promessa é promessa e Jaime 
Pacheco cumpriu-a à risca. Enquanto 
a équipa gozou do estatuto de imba- 
tivel, ao longo de 16 jornadas consec- 
utivas, o técnico dos axadrezados nâo 
desfez a ”pêra” que entretanto 
deixara crescer. 

Hà muito que i 
West York Chev-Olds J: ! 
serve os portugueses comi Hi I 
unia grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de 
carga ou passageiros nas melhores 
condlçdes de financiamento. 
Para quaisquer reparaçôes 
mecânîcas» basta contactar 
Manuel 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 Viiucius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
;Web: www.toronto.com/westyork a E-mail: westyork@idirect.com 
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dÂassi^icaçâo 
Equipas 

1B0AUISTA 
2BENFICA 

3 FC PORTO 
4SP.0RAGA 
5SP0RTIN6 
eOElENENSES 
7 P. FERREIRA 
0 SALGDEIROS 
OFAREMSE 
10U.LEIRIA 

IIMARiTIMO 
12BEIRA-MAR 
ISAUfERCA 
14G0IMARAES 
lOCARIPOMAiOR. 
10 GIL VICENTE 
17 DESRAVES 
10 EST. AMADOUA 

I V E 0 M S P 

21 13 
21 13 
21 13 
21 11 
21 12 
21 10 
21 0 
21 
21 

0 
7 

21 6 
21 
21 
21 
21 

7 
7 
7 
4 

21 3 
21 
21 
21 

4 
2 
2 

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

2 33 
4 39 
0 40 
3 33 
8 35 
5 27 
8 2S 
9 21 
8 25 
6 23 
0 21 
9 23 

10 29 
10 24 
3 10 

12 17 
12 19 
15 10 

13 45 
21 43 
10 41 
22 40 
23 39 
16 36 
10 31 
29 30 
26 29 
30 27 
21 27 
30 26 
34 25 
36 19 
33 10 
28 17 
40 13 
35 10 

PORTUCU£Sfl DE fUTEbOL 
pROEissionaL 

Resuttados 
(2r jornada) 

Est. Amadora - Benf Ica, 1-2 
So-Braga-Boauista, 1-0 

Mverca-Sporting. 3-1 
Beso. Aves - Marftlmo, 1-1 

Unlâo lelrta - Belenenses, 1-1 
Beira-Mar - Paços Ferreira, 1-0 

Salgueiros - Farense, 0-0 
GH Vicente - V. Gulmariies. 4-1 

FC Perte - Campomalor, 3-1 

(22“ jornada) 
Belenenses - L da Amadora 

Sporting-GH Vicente 
P.deFerreira-U.deleiria 
Gampomaler. - Beira-Mar 

Farense-Aves 
Alverca-Braga 

Benfica-Boavista 
Guimarâes-Salgueiros 

Adiado: Maritime - FC Porto 

elhores Lli arcadores 

16 golos 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

15 giolos 
HASSAN Nader (Farense) 

14 gioliQP 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

13 gioltus 
Joâo Tomâs (Benfica) 

MikiFEHER (Braga) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

JflRDEL; 

((Joao Tomâs tem que fazer melhoni 
Màrio Jardel respondeu 
terça-feira a Joâo Tomâs, subli- 
nhando nâo ter nada a provar 
quanto às suas capacidades. 

’’Para falar de mim, o Joâo Tomâs 
tem que fazer melhor e ultrapassar 
os golos que fiz em Portugal”, afir- 
mou Jardel, recordando a sua ’’per- 
formance”: ”Nâo tenho de provar 
nada. Em quatro épocas em 
Portugal fiz quase 250 golos.” 
O dianteiro do Galatasaray utili- 
zou um tom irônico face às decla- 
raçôes de Joâo Tomâs que, em 
entrevista ao jornal Record, afirmou ”nâo haver 
espaço” para Jardel no Benfica. ”Tem alguma 
razào. Esta fazendo golos, é o artilheiro do 
campeonato, jâ foi pentacampeâo e no proximo 
ano deve ir para o Milan, Inter de Milâo ou outro 

r 

RESUmUlOSDETÏRÇA-mRA 
TORONTO 113, GOLOEN STATE IDE 

VANCOUVER 116, WASHINGTON 104~; 

PHOENIX 110, ORLANOO 104 

NEW YORK 76, MIAMI 74 

MILWAUKEE 101, CHICAGO 98 

LA LAKERS 119, DALLAS 109 

HOUSTON 101, BOSTON 84 

PORTLAND 104, DENVER 94 

SACRAMENTO 94, ATLANTA 80 

TOF^tONTa SB 85 .585 
CHARLOTTE SB 8B .5H9 

IMPfANA 83 SB .451 
CUEVELAIMD 81 30 .4^8 
□ETROIT ao 33 >377 

ATLANTA 13 35 .333 

PORTUCUESfl Dt fUTEBOL 
PROEISSIOrittL 

—     

(Zâassi^icaçâû TZesuâtadûS 
Equipas 

1SANTR CLARA 
2VARZIM 
3NACI0NAI 
4 Rio AVE 
5PENAFIEL 
6MAiA 
7VIT.SET6RAL 
OACADËMICA 
iiïiiliOIAiRAS 
10UÇA 
11 NAVAL 
120VARENSE 
13 MARCO 
14 CHAVES 
15ESPINH0 
16 FELGOEIRAS 
fîlMORTAL 
10 FREAMDNDE 

21 42 
21 42 
21 38 
21 38 
21 37 
21 37 
21 34 
21 31 
21 30 
21 30 
21 30 
21 25 
21 24 
21 22 
21 20 
21 19 
21 m 
21 12 

Acaddmica-lmortal,2-1 
Sp. Espinho - Naclonal, 0-0 

Unlâo lamas-leça, 1-2 
Framunde-Varzim,1-2 

Penafiel-Felgueiras.1-1 
Vit. Setûbal - Desn. Chaves, 1-1 

Mala-Blo Ave, 1-0 
Naval-Santa Clara, 5-1 
Marco-Ovarense, 4-0 

Ovarense-Penafiel 
Blo Ave-Chaves 

Varâm-Acadâmica 
Felgueiras-Espinho 
Freamunde-Setûhal 

Imortal - Unlâo de lamas 
Santa Clara - Mala 
Naclonal - Naval 

leça-Marco 

Peter Schmeichel 

clube qualquer”, afirmou, rindo, 
em declaraçôes à TVI. O ponta-de- 
lança brasileiro mostrou-se ainda 
desgastado corn o processo que o 
envolve ao clube da Luz. ’’Estou 
muito desgastado com essa situ- 
açâo. Toda a gente sabe o que 
aconteceu durante as eleiçôes. 
Toda a gente sabe que o meu 
nome pesou muito.” Jardel dâ até 
ao final do mês para os encarna- 
dos resolverem a situaçâo. E, se tal 
nâo suceder, admite que o respec- 
tive empresârio avançarâ para um 
eventual pedido de indemnizaçâo. 

’’Corn certeza que Manuel Vilarinho sabe o que 
falou comigo. Tenho a consciência tranquila. 
Independentemente do que suceder, tenho qua- 
tro anos, mais très de opçào e um bom contrato 
na Turquia.” 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

> MILWAUKEE SS 15 .604 

carreïra internacïonal 
Copenhâga - O guardâ-redes do Sporting, Peter 
Schmeichel, anunciou em comunicado que nâo jogarâ 
mais pela selecçâo dinaraarquesa de futebol e informou 
disse mesrao 0 seleccionador Morten Olsen, revelou 
um responsâvel da Federaçâo Ditiamarquesa. 
Schmeichel, de 37 anos, ingressou no inicio da época 
de 1999/2000 no Sporting, clube com o quai conquistou 
o titulo portüguês, depois de ter 
passade grande parte da sua car- 
reira no Manchester Xlnited, ven- 
cendo a Liga dos Campeôes na 
sua ultima época ao serviço da 
équipa inglesa, O "gigante" guar- 
da-redes é o jogador mais inter- 
nacional da histôria do futebol 
dinamarquês, com 128 interna- 
cionalizaçôes. "Depois de 14 
anos na selecçâo, opteî por parar 
de imediato a minha carreira na 
équipa naclonal. Jâ tinha dîto 
que ia parar um dia e que nâo iria ser divertido anun- 
ciâ-lo, mas esse moraento chegou", diz Schmeichel no 
comunicado. O guarda-redes acrescenta que passou 
excelentes momentos na selecçâo e lembra - como um 
dos melhores - a conquista do titulo europeu em 1992. 
Schmeichel adianta ainda que pretende agora concen- 
trar-se exelusivamente no Sporting; clube corn o quai 
tem mais um ano e meio de contrato. 

CHICAGO m 44 .154 

''fùiûmkid(kmisIîK 

DeUina Alexandre 

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

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas vode«; 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 
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Campeonato Nacional de Futebol - QQ 
CIL 3<Q!IJ1I3>i^ 

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

J D> 

21 47 
21 40 
21 
21 

40 
37 

20 35 
21 35 
21 33 
21 33 
21 
21 
21 26 
21 26 
21 23 
21 22 
21 
21 
21 
21 
20 
21 

20 
20 
18 
18 
17 
17 

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

22“Jornada 
Trofense - Pevidém 
Bragança - Leixôes 

FC Porto "B" - Sp. Braga "B" 
Sandinenses - Canelas Gaia 

Famalicào - Vizela 
Esposende - Paredes 
Gondomar - Lourosa 

Ermesinde - Vilanovense 
Infesta - Moreirense 
Fafe - Sào Joào Vêr 

O. 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÂ 
3 FÀTIMA 
4 TORREENSE 
SAC. VÏSEU 
6 SANJOANENSE 
7SP. POMBAL 
8 FEÏRENSE 
9 OLE BAIRRO 
10 U. COIMBRA 
11 ALCAINS 
12 VILAFRANQLEN. 
13 CALDAS 
14 ARRIFANENSE 
15MARINHENSE 
16 ÀGUEDA 
17 TORRES NOVAS 
18CIJCUJÂES 
19LOURINHANENS 

a> 

20 44 
20 42 
20 37 
20 36 
20 35 
20 34 
20 29 
19 29 
20 26 
20 26 
20 25 

.20 25 
20 24 
20 23 
20 23 
20 19 
19 16 
20 14 
20 11 

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

21‘ Jornada 
Torreense - Torres Novas 

Académico de Viseu - Marinhense 
Sp. Covilhà - Arrifanense 

Sp. Pombal - Oliveira do Bairro 
Oliveirense - Cucujàes 

Âgueda - Caldas 
Vilafranquense - Alcains 

Sanjoanense - Uniào de Coimbra 
Feirense - Lourinhanense 

Folga: Fâtima 

0« SQlUllIPi^ 

1 PORTIMONENSE 
2 U, MADEIRA 
3 0PERÀRIO 
4 SEIXAL 
5 LOLLETANO 
6ATLÉTICO 
7 OLHANENSE 
8 ESTORIL 
9 BENFICA B 
10 CASA PIA 
11 CAM. LOBOS 
12 BARREIRENSE 
13 MACHICO 
14 MARITIMO B 
15 SPORTING B 
16 CAMACHA 
17 ORIENTAL 
18 MICAELENSE 
I9SESIMBRA 
20 LUS. ÉVORA 

J a» 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

45 
38 
35 
34 
34 
33 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
29 
28 
25 
21 
21 

16 
15 
15 

Resultados 
Benfica "B" - Barreirense, 1-1 
Camacha - Lusitano de Évora, 1-0 
Oriental - Operàrio Desportivo, 0-2 
Portimonense - Atlético, 2-0 
Sesimbra - Micaelense, 3-0 
Estoril-Praia - Seixal, 1-0 
Machico - Càmara de Lobos, 2-0 
Maritimo "B" - Olhanense, 2-0 
Sporting ”B" - Louletano, 1-1 
Casa Pia - Uniào da Madeira, 0-1 

22“ Jornada 
Lusitano de Évora - Barreirense 
Operàrio Desportivo - Camacha 

Atlético - Oriental 
Micaelense - Portimonense 

Seixal - Sesimbra 
Càmara de Lobos - Estoril-Praia 

Olhanense - Machico 
Louletano - Maritimo "B" 

Uniào da Madeira - Sporting "B” 
Casa Pia - Benfica "B" 

INIacionol de Fu'bebol - GQQ 
Sérié A Sérié B Serie C Serie □ Serie E Serie F 

CL ÏQTOIPA 

1 MARIA FONTE 
2 SERZEDELO 
3 TAIRAS 
4 JOANE 
5 TER.BOURO 
6 FÀO 
7 VIANENSE 
8 LIMIANOS 
9 VALÈNCIANO 
10 AM ARES 
11 VILAVERDENSE 
12 MIRANDES 
13 MERELINENSE 
14 MONÇÀO 
15 MONTALEGRE 
16 NEVES 
I7CABECEIRENSE 
18 P. SALGADAS 

J) 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 

41 
41 
38 
38 
32 
31 
31 
31 
27 
26 
25 
25 
21 
21 
20 
18 
16 
8 

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

CL HQliniIPA 

1 VILA REAL 
2 DRAGÔES SAND 
3 ESMORIZ 
4 T. MONCORVO 
5 P RUBRAS 
6 LAMEGO 
7 RIBEIRÀO 
8 AVINTES 
9 TIRSENSE 
10 REBORDOSA 
11 PEDROUÇOS 
12 LOUSADA • 
13 S. MARTINHO 
14 P. BRANDÀO 
15 RIO TINTO 
16 AMARANTE 
17 FIÀES 
18 LIXA 

JI 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

38 
37 
34 
33 
33 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
22 
22 
22 
22 
21 
17 

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

CL ÏQÎJinPA 

1SOURENSE 
2 VALECAMB. 
3 ESTARRE.IA 
4 OL. HOSPITAL 
5 CESARENSE 
6 S. ROQUE 
7 P. CASTELO 
8 AVANÇA 
9 F. ALGODRES 
lOMIRANDENSE 
11 OL. FRADES 
12 GAFANHA 
13 MANGUALDE 

•14 SATÀO 
15 ANADIA 
I6GOUVEIA 
I7GUARDA 
18 LOUSANENSE 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

42 
39 
38 
37 
33 
32 
27 
26 
26 
25 
24 
23 
23 
23 
21 
18 
16 
9 

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

CL KQUmPA 

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

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

52 
43 
41 
33 
32 
31 
30 
28 
25 
23 
23 
23 
22 
20 
20 
19 
18 
13 

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

CL KQUmPA 

1 OL. MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 ODIVELAS 
4 AG. CAMARATE 
5 PONTASSOLENS 
6 RIB. BRAVA 
7 l°MAIO 
8 ALCOCHETENSE 
9 SINTRENSE 
lOCORUCHENSE 
11 PORTOSANTENS 
12 SACAVENENSE 
13 S.VICENTE 
I4CAL1POLENSE 
15 LOUREL 
16 ELVAS 
17 SAM. CORREIA 
18 FANHÔES 

JJ a> 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20. 
20 
20 
20 
20 
20 

40 
36 
36 
31 
31 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
25 
25 
24 
21 
19 
13 

Sacavenense - T Maio, l-I 
Alcochetense - Lourd, 3-1 
Pontassolense - Coruchense, 2-1 
Âguias Caniarate - Elvas, 2-1 
Samora Correia - Portosantense, 2-0 
Sào Vicente - Ribeira Brava, 0-0 
Olivais e Moscavide - Odivelas, 5-0 
Sintrense - Mafra, 2-2 
Calipolense - Fanhôes, 2-0 

CL KlQiiaiIIPA 

1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 OURIQUE 
5 PINHALNOVENS 
6 ESTRELAVN 
7 FUT. BENFICA 
8 LUS. VRSA 
9 JUV. ÉVORA 
10 VASCO GAMA 
11 QUARTEIRENSE 
12 F. BARREIRO 
13 ALMANSILENSE 
14 BEJA 
15 PESCADORES 
I6CASTRENSE 
17ALMADA 
I8PALMELENSE 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

43 
42 
36 
33 
32 
31 
30 
30 
29 
29 
27 
26 
26 
25 
21 
19 
14 
13 

Pescadores - Vasco Gama, I -3 
Castrense - Pademense, 1 -2 
Futebol Benfica - Quarteirense, 2-1 
Beja - Fabrii Baireiro, 2-2 
Amora - Est. Vendas Novas, 2-1 
Alman.silense - Juv. Évora, 2-2 
Palnielense - Ourique, 1-2 
Lusitano VRSA - Almada, 3-1 
E.sperança Lagos - Pinhalnovense, 0-1 

TÀMPÀ BAY 3, ST tOUiS 2 

NASt1ViLIC3.0CTROIT3 
CDMONTON 5. LOS ANtitLtS 0 
SAN JOSC3,C0IJ>1BIJS2 

OTTAWA 

HMarchena està lotalmenie pagan 
Finalmente, a divida de 1,2 milhôes de conlos foi 
paga ao Sevilha por parte do Benfica relativa- 
meiiU' a transfcrèiu ia do Carlos Martheua. Foi 
Joâo Malhciro a vuitular ofidalmi-nlo a infor- 
m;n;io sendo C|ue o director do CtnnunicaQâo 
queslitma com alguma persistência o adiamento 
do Marilinio-FC Porto. 
«Nâo hâ nesia ahura qualciuer probli'ina com o 
Sevilha a proposito da transferéncia do futc- 
bolista C'arlo.s Marthena. A.s contas cstào enccr- 
radas e o atletn esta totalmentc pago», disse Joâo 
Malheiro no habitual briefing patrocinado pelo 
gabinete de Comunicaçâo encarnado. 
Benfica contra adiamento de jogo na Madeira. 
Sobre o adiamento Maritimo-FC Porto, jogo que 
estava previsto realizar-se domingo à noite, Joâo 
Malheiro confessa que «o Benfica nâo ficou ini- 
cialmente surpreendido com o adiamento do 
referido jogo admitindo que tinha cobeftura nos 
regulamentos». 
«Ora acontece que no âmbito das relaçôes entre 
os dois clubes, os responsâveis do Maritimo sus- 

tentam que a Liga dos Clubes terâ informado os 
dirigentes do clube madeirensc de que o pedido 
do Bt'nfita para se realizar o jogo frentc ao 
Roavista âs 21 iioras era anterior ao pedido do 
Maritimo para realizar o jogo (om o FC Porto 
justamente nu mesmo horârio», resv.Iou o elt- 
mento da ('strutura benficiuisia ante.s de conduir: 
«O qut: acontece é que o peditlo do Benfica foi 
feito no dia 12 de J evereiro e segundo nos dizem 
os responsâveis do Maritimo tj ,seu pt'dido foi 
feitu no mes de Dezembio. Ou seja ha qunlquer 
coisa que nâo bate certo. Importava que o sr. 
présidente do Maritimo esclarecesse esta situ- 
açâo. A confirmarem-se estas düvidas exige-se 
que a Liga esclareça de forma clara a situaçâo. 
Sendo que o Benfica vai acompanhar este 
imbroglio até ao esclarecimento total.» 
A düvida do Benfica passa por uma informaçâo 
prestada pela Liga que recusou liminarmente o 
pedido maritimista para que o jogo se iniciasse as 
21 horas porque o requerimento do Benfica tinha 
dado entrada anteriormente. 

I CONFERÊNCIA 
ORIEIMTAL 

% 

Carlos 
Marchena 

É 

Equipa 

1 LUSITANIA 16 

2 MADALENA 16 

3 ST.ANTONIO 16 

4 PRAIENSE 16 

5 SANTIAGO 16 

6 ANGRENSE 16 

7 FLAMENCOS 16 

8 VILA FRANCA 16 

9 VILANOVENSE 16 

10 LAJENSE 16 

16'jomada 
Flainengos - Vila Franca, 3-3 : 

Lusitania - Lajense, 1-0 
Praiense - Santiago, 2-1 

Vilanovense - Angrense, 0-1 
Sto. Antonio - Madalena, 2-0 

17‘jornada 
Flamengos - Madalena 

Vila Franca - Lusitânia 
Lajense - Praiense 

Santiago - Vilanovense 
Angrense - Sto. Antonio 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 22 Fevereiro, 2001 
O MILéNIO 

Esta Liga 2000/2001 esta, no mînimo, 
intéressante. E com um certo "verme- 
Ihâo" à mistura... 
O Boavista viu-se obrigado a vergar 
perante o Sp. Braga, no lo. de Maio, 

Hooijdonk, 

mais golos? 

cedendo très pontos que permitiu o 
aproximar dos adversârios, particu- 
larmente, o Benfica. Os "encarnados" 
bracarenses estâo corn embalagem 
para chegar à Europa das com- 
petiçôes lucrativas... 
Os "vermelhos" de Lisboa, no seu 
"saltinho" à Reboleira, arrecadaram 
très preciosos pontos e deixaram o 
Estrela da Amadora mais s6 no fundo 
da tabela. Os "encarniçados" de 
Alverca, destroçaram o Sporting e, 
possivelmente, as aspiraçôes "leoni- 
nas", com um resultado inesperado, 
por 3-1. 
Nas Antas, o FC Porto corn "ben- 
querença" venceu o 
Campomaiorense, por 3-1, mantendo 
a chama acesa de chegar ao topo da 
classificaçâo. 
No resto tudo na mesma, incluindo o 
V. Guimarâes que foi goleado pelo Gil 
Vicente, por 4-1. Mais um "galo" na 
enferrujada armadura dos "vimara- 
nenses"... 
Corn menos de 20 pontos na gérai, a 
partir da 14a. posiçâo, temos o 
Guimarâes, Campomaiorense, Gil 
Vicente, Desportivo das Aves e 
Estrela da Amadora. Estâo jâ nos 

às 13h00, e corn transmissâo na 
SporTV. 
No Domingo, dia 27, às llhOO da 
manhâ, os jogos: P. Ferreira-U. Leiria; 
Campomaiorense-Beira Mar; Farense- 
D. das Aves e Alverca-Sp. Braga. As 
lôhOO, Benfica-Boavista, corn trans- 
missâo na SIC. Na segunda-feira, 
Guimarâes-Salgueiros, às 15h30, corn 
transmissâo na SporTV. 
O jogo Maritimo-FC Porto, em princi- 
pio, foi adiado. 
Talvez venhamos a ter 2 jogos conse- 
cutivos entre Maritimo-FC Porto, 
porque vem ai o sorteio da Taça de 
Portugal e, ambos, estâo na calha... 
Esta prôxima Jornada, com o atracti- 
vo Benfica-Boavista, até dâ para 
esquecer os outros jogos. Mas, nunca 
fiando. De onde nâo se espera é que 
elas saiem. 

JMC 

serviços de 
emergência"... 
A 22a. Jornada 
inicia-se sexta- 
feira, dia 23, 
corn o jogo 
Belenenses-E. 
da Amadora, 
às 16h00, com 
SporTV. 
Sâbado, dia 24, Sporting-Gil Vicente, 

transmissâo na 


