
iMiKlk 

(QDdnnviFipo 

IHOMENMIEM/A 
GDESOINCIO 
IntmiNo 

(G. MADEIRAGUIB 

1^/ÂG* 7 

CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

W 
\ - - MwV 

y 
V 

MHC.0 }f>T*ÏNn'0 SAR'fC? 

TORONTO REPRCSEMTATIVE OFFICE 

800-c CouEOE STREET WEST 
TORONTO, OH M6K1A2 

TEi.4t6'530-1700 FAX: 416-530-0067 
1-800-794-8176 E-MAIL: BESERTOR@IDIRECT.COM 

WWW.BES.PT ' ' ' ' '' ' ma 

O MILÊNIO 
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 1st March, 2001 • ANO III EDIÇÀO N» 120* PREÇO: SOCINCL GST 

Aiüiîn A7‘STT7.11 

/f; 
Embaixadores 
He visita a Toronto 

Charles Sousa dâ as boas vindas aos Embaixadores Robert 
Vanderloo e José Luiz Gomes no almoço de conmvio no restaurante 

\^a torre do Royal Bank em Toronto ^ Pdgina io^ 

Remessas dos Emigrantes 
tem vindo a diminuir em 
Pertugal 

De aeordo 
com os dados do 

Banco de Portugal, o 
valor das remessas 
dos emigrantes tem 
vindo a diminuir na 

década de dO, 
situando-se nos ulti- 
mos anos em cerca 
de 3 por cento do 

PIB, enquanto que 
em 1990 

representavam 
6.5% do PIB. 
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Judy Garland aos 3 anos de idade no filme da 
ABC-miniseries "Life with Judy Garland: Me 
and My Shadows" e, agora, esta filmando corn 

Em citna a risonha mamà Lucy Alves, mais molhada 

do que a filha, apôs o banho da “estrela” Carley 

Alves. À esquerda, Carley entre amiguinhos, 

comemora o segundo aniversârio. 

Quantos meninos e meninas de descendên- 
cia portuguesa temos corn talento nos vârios 
sectores da vida, particularmente, no mundo 
artistico? E, nestes casos de talentos préco- 
ces, como reagem os pais? Que pensam dos 
filhos e que caminho dar-lhes? Mantê-los nos 

sens sonhos-reais, ou desviâ-los e sô permitirem 
a sua entrada no mundo dificil da arte, apôs 
uma aprendizagem escolar e de vida considera- 

s Nasceu uma estrela! 
A feliz madrinha Rachel Gomes com a 

^Carley Alves no dig do seu nascimento. 

dûûwia 
sem vértebras 

A nossa gente "cresce" em todos os sentidos! 
Se, semanalmente, contamos a histôria de pio- 
neiros portugueses, "Pequenas historias de 
Gente grande", também temos de começar a 
salientar aqueles que entram no quadro: 
"Grandes historias de Gente pequena"! 
E verdade, a nossa gente mais jovem tam- 
bém tern uma palavra a dizer. Uma, ou 
mais... 
E o caso flagrante da pequenita Carley 
Alves, a caminho dos 4 risonhos anitos que, 
inocente e feliz, corn toda a sua infantili- 
dade e talento natural jâ conseguiu "ser" a 

Ray Liotta e Jason Patrie, o filme "Narc". 
Vai protagonizar uma criança "caçada" no 
meio de uma investigaçâo policial devido a 
raptos de crianças... Aos très anos de idade, 
a pequenita Carley Alves, jâ tem um cami- 
nho aberto na sétima arte, jâ possui um 
curriculo artistico invejâvel. Os pais, Lucy e 
Carlos Alves, estâo de parabéns e embeve- 
cidos. Nâo é todos os dias que os filhos dào 
alegrias destas... Os talentos nâo aparecem 
"por dâ câ aquela palha", acontecem! 

Carley 
Alves 

da satisfatôria? 
Fj dificil decidir, nâo é? 
Fazemos votos para que a bonita e ternurenta 
Carley Alves mantenha a sua condiçâo de estre- 
linha e que os papâs possam dar-lhe todo o apoio 
e carinho tal como tem acontecido até aqui. 
De estrelinha a estrela vai a sua distâneia! Para 
jâ deixê-mo-la brilhar! Nos precisamos de cri- 
anças felizes como a Carley Alves. 

JMC 

Olà, gente da minha terra! 
Mais um Carnaval, mais uma ediçâo, 
mais um "Tu câ Tu la"... 
Mais um grande motivo para exaltar- 
mos a alegria de estarmos vivos! 

^E, a propôsito, enaltecer a atitude do Canadian 
Madeira Club-Madeira House Commuinty Centre, 
em Toronto, por homenagear -em vida!- o Vice- 
Cônsul de Portugal, Crescêncio José Ferreira, na 
sede-social da colectividade, sâbado, dia 3 de 
Março, corn um jantar e actos de variedades. No 
campo artistico, as presenças do DJ Zip-Zip, as 
vozes da cançào Fâtima Ferreira, Otilia de Jesus, 
Lina Esteves, Carlos Teixeira, Floriano Rodrigues, 
Mârio Marinho, acompanhados pelos müsicos, 
Carlos Teixeira, Manuel Moscatel e o filho 
Johnathan Moscatel, de 13 anos de idade. 
S nâo for possivel a nossa presença por motivos 
profissionais, aqui deixamos um abraço de admi- 

raçâo e respeito pelo Crescêncio José Ferreira, um 
conterrâneo merecedor de homenagens pela sua 
impressionante carreira profissional no Consulado- 
Geral de Portugal em Toronto, pelas suas quali- 
dades humanas e pela sua extrema simpatia. 
Informaçôes e réservas: 
416-533-2401 e 416-656-5959. 

A CASA DAS BEIRAS Cultural Community 
Centre of Toronto, realiza uma festa de angariaçâo 
de fundos para o melhoramento da nova sede 
social, situada no 34 Caledonia Road/St. Clair, 
sâbado, dia 3 de Março. Jantar, seguido de baile 
corn o conjunto Jovem Império. 
Mais um passo para que os beirôes alicercem a sua 
nova sede-social. Informaçôes: 416-604-1125 e 416- 
530-9889. 

A Secçâo do PSD de Toronto estâ a atravessar uma 
fase de reestruturaçâo, sendo gerida, actualmente, 
por uma Comissâo Administrativa. Mesmo assim, 
a Secçâo do PSD programou Sessôes de 
Esclarecimento para militantes social-democrtas e 
simpatizantes, na sede, 1108 Dundas St., West, na 
cave. A primeira Sessâo de Esclarecimento estâ 
marcada para o dia 4 de Março, às 4 da tarde., ver- 
sando a "Situaçào Politica em Portugal". 

Pronto. Daqui a oito dias estaremos de novo corn o 
"tu câ tu lâ" dando sequêneia aos mil-e-um aconte- 
cimentos comunitârios. Até lâ, um abraço. 

JMC 
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ACTUALIDADE 

flCIPtriTEi D£ VIRCfiO: DeUXtlRS: 

Trinta mortos e mais de 
700 feridos numa semana 
Trinta pessoas morreram e mais de 
700 ficaram feridas nos quase dois 
mil acidentes de viaçâo registados 
pela Brigada de Trânsito (BT) da 
GNR na semana que domingo termi- 
nou. Em comunicado, a BT référé 
que entre 19 e 25 de Fevereiro regis- 
tou 1.978 acidentes nas estradas de 
Portugal continental, de que resul- 
taram 30 mortos e 704 feridos, dos 
quais 83 em estado considerado 
grave. 
No mesmo periodo, as acçôes de fis- 
calizaçâo permitiram detectar 313 

condutores corn excesso de alcool. 
Destes, 106 apresentavam mais de 1,2 
gramas de alcool por litro de sangue, 
pelo que foram detidos. 
Outras 27 pessoas foram igualmente 
detidas por conduzirem sem a 
necessâria habilitaçâo legal. Por 
excesso de velocidade foram autuados 
1.982 condutores. 
A BT detectou ainda 655 condutores 
ou passageiros que nâo faziam uso do 
cinto de segurança e 144 veiculos de 
mercadorias que circulavam corn 
excesso de peso. 

lUfl: 

Um policia foi autorizado 
a mudar de sexo 
San Antonio, Texas - As autoridades 
do Texas anunciaram ter autorizado 
que um dos policias estaduais seja 
submetido a uma intervençâo cirùrgi- 
ca para mudar de sexo e continue a 
trabalhar, mas agora corn uniforme 
de mulher. Ralph Lôpez, responsâvel 
do departamento de policia do con- 
dado de Bexar, uma regiâo de va- 
queiros, disse ter sido pedido aos poli- 
cias locals para respeitarem a sua 
nova "colega". 

"Devemos respeitar uma pessoa que 
tomou uma decisâo individual que 
représenta uma mudança drâstica da 
sua vida. Temos de apoiar uma 
decisâo legal e o direito a fazê-lo", 
acrescentou Ralph Lôpez. 
O policia, identificado apenas como 
um agente de uma divisâo de patru- 
Ihamento, começou a receber jâ apoio 
psicolôgico e tratamentos hormonais, 
antes de ser submetido à intervençâo 
cirùrgica. 

ftBPt fltïOSfl: 

Emirados Arabes proi'be importaçâo 
de gado da Grâ-Bretanha 
Abu Dhabi - Os Emirados Arabes 
Unidos anunciaram que vâo sus- 
pender a importaçâo de gado da Grâ- 
Bretanha, para prévenir o risco de 
contaminaçâo da febre aftosa. O mi- 
nistre da Agricultura dos Emirados 
anunciou que vai ser "interditada a 
importaçâo de ovinos e caprines da 
Grâ-Bretanha depois do anüncio ofi- 
cial do aparecimento de febre aftosa 
no pais". O ministre acrescentou 
ainda que esta medida pretende "pré- 

venir o risco de propagaçâo da 
doença e preservar a saüde pùblica 
nos Emirados". A febre aftosa nâo 
constitui um perigo para o homem, 
mas é extremamente contagiosa entre 
os animais, obrigando a sacrificar 
todas as cabeças de gado suspeitas. 
Os Emirados Arabes Unidos sus- 
penderam jâ a importaçâo de bovines 
proveniente dos paises da Uniâo 
Europeia devido aos receios da 
chamada doença das vacas loucas. 

tUfl: 
Fforida enfrenta a pior seca 
dos ultimas 200 anos 
Miami, Florida - O estado norte-ame- 
ricano da Florida enfrenta a pior seca 
dos ultimes duzentos anos devido à 
escassez de chuvas, o que tem provo- 
cado fortes incêndios e restriçôes no 
consume de âgua e possivelmente 
poderâ originar perdas na agricul- 
tura, disse terça-feira um alto fun- 
cionârio. O governador estadual da 
Florida, Jeb Bush, analisou terça-feira 
a situaçâo corn varies funcionârios 
numa reuniâo em Tampa, na costa 
oeste do estado. Jeb Bush advertiu 
que a situaçâo "piorarâ, nâo melho- 
rarâ nos prôximos quatre a cinco 
meses", porque nâo se prevê a ocor- 
rêneia de chuva durante esse periodo, 
pelo que apelou à populaçào para que 

poupe âgua, acatando as restriçôes 
emitidas pelas autoridades. Devido à 
persistente seca, o lago Okeechobee, 
uma das principais fontes de âgua da 
regiâo, estâ corn uma profundidade 
de apenas très metros. As autoridades 
locais estabeleceram horas e dias 
especificos para a rega e a lavagem de 
veiculos, enquanto no condado de 
Broward também se pediu aos restau- 
rantes que sô sirvam âgua quando tal 
fôr solicitado por algum cliente. 
Durante a reuniâo de terça-feira em 
Tampa, foram analisadas outras 
medidas e outros pianos a longo 
prazo para administrar âgua e como 
ajudar as comunidades a desenvolver 
outras alternativas. 

Animos exaltados entre 
agriculteres e pelfcias 

Centenas de agricultures atacaram 
no inicio da semana, corn bombas 
de Carnaval, ovos e pedras o 
cordâo policial que defendia uma 
das principais ruas de acesso ao 
Conselho de Ministres da Uniâo 
Europeia, onde se reünem os 
responsâveis pela Agricultura dos 
Quinze. Logo pela manhâ, jâ cen- 
tenas de agricultures se tinham 
reunido numa das principais ruas 
de acesso ao Conselho de Ministres 
da UE, bloqueada pelas autoridades, 
enquanto mais de mil tractores se 
mantinham uns metros acima. 
Também os agricultures franceses e 
belgas bloquearam a zona fronteiriça 
entre os dois paises, numa manifes- 
taçâo convocada por duas federaçôes 

agricolas dos dois paises, que estâ a 
causar grandes perturbaçôes no 
trâfego rodoviârio. O proteste dos 
agricultures deveu-se às recentes 
medidas propostas pela Comissào 
Europeia para a diminuiçâo da pro- 
duçâo bovina, que inclui a reduçâo 
das ajudas aos produtores. 

JflPflO: 

Mitsubishi vai despedir 
9.500 funcionârios 
(Tôquio) - O grupo automobilistico 14 por cento no numéro de traba- 
japonês Mitsubishi Motors, que atra- lhadores vai provocar uma quebra de 
vessa uma crise, vai despedir cerca de 20 por cento na capacidade de pro- 
9.500 trabalhadores e fechar uma das duçâo da Mitsubishi, que nâo precisou 
suas quatre fâbricas. Esta reduçâo de quai sera a fâbrica a encerrar nojapâo. 

fiQülLO QUE É 60(1 C 60(tlTO Eïïfl flOM 
nm 6flRflio E(i ûRTttow fnmmm Piu$l 

PESCONTOS EM 
MOBIUAS IMPORTADAS 

DIRECmMENTE 
^ÂS EABMOAS 

”Off-SIHI©BE®® 
Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Toronto 

41B-53S-1 133 
e, no 930 Woodlawn Rd., em Gueioh. 
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Pequenas histôrias de | |\j ^ grande 
O nosso simpâtico pioneiro Joào de 
Oliveira Pinheiro, nasceu na 
Freguesia de Lago, Amares, Minho, 
no dia 19 de Fevereiro de 1942. 
Enquanto de debruçava sobre os 
livros trabalhava na lavoura corn os 
pais. Fez a escola primâria em 
Amares e, aos 14 anos "emigrou" para 
Lisboa. Foi para marçano, na 
Mercearia Fernandes, propriedade de 
amigos dos pais, a famllia Américo 

Oliveira, ainda vivo e residente em St. 
Eustacht, Montreal. 
Joào e seu pai Antonio foram traba- 
Ihar para o Centro de Corte de 
Madeiras no Val D'or, a norte do 
Quebec, uma época de crise, altura 
em que entrou o PM John G. 
Diefenbaker. 
Pouco depois foram despedidos e 
voltaram para Montreal. Joào ficou 
na casa do tio Antonio Oliveira, em 

Em. 1959, anténio 

ouvrira, Jom MnkeirOt/aleddo pai Franetse» VeUso 
Pinheiro e a irmâ Sameiro Pinheiro. — 

Fernandes, de Castelo Branco. Por là 
se manteve até 1958, altura em que 
emigrou para o Canadâ. Joào de 
Oliveira Pinheiro chegou a Montreal 
no dia 30 de Maio de 1958, ficando 
em casa de seu pai Francisco Veloso 
Pinheiro, que chegara no ano anteri- 
or, eml957, que por sua vez fora 
chamado pelo cunhado Antonio de 

St. Therese. 
Joào Pinheiro, apôs algumas dificul- 
dades, conseguiu trabalho numa 
quinta de legumes. No Inverno, tra- 
balhava em St. Jerome, em casa da 
filha do dono da quinta de legumes, 
cortando madeira e olhando pelo 
gado. Neve até ao pescoço e frio de... 
"rachar lenha"! 

Tempos dificeis e sem 
assistência social, 
como lembrou. Época 
de desenrascanço... No 
ano de 1960, Joào e o 
pai foram trabalhar 
para uma fâbrica de 
aluminio. Por simples 
brincadeira, em deter- 
minada altura, pôs 
soda câustica nos sa- 
patos de um colega... 
Como se esqueceu de 
tirar a soda ou avisar o 
colega, logo que este 
calçou os sapatos... foi 

CSIKORD 
FURNITURE &: APPLIANCES 

Apoia 

VENUS CREATIONS 
venuscreations2001.tripod.com 

'ISS'I Eglint;on Ave. W. 
Tel: 4165-789-1403 

9SO Oloor St:. W. 
Tel: 416-338-6788 

despedido! 
Por intermédio do pai Antonio, 
o Joào Pinheiro arranjou trabal- 
ho em Courtland, Delhai, 
Ontario. Foi para um campo de 
tabaco, semear e cortar tabaco. 
No ano de 1962, Joào mandou 
vir a familia do Quebec, pais e 
irmàos, por reconhecer o 
Ontario corn um futuro promis- 
sor. 
A lingua, continuou a ser um 
obstâculo sério às pretensôes de 
progresse da familia Pinheiro: 
no Quebec, o Francês e, no 
Ontario, o Inglês! Sob o cargo 
de José Borges (hoje, em 
Portugal), a familia Pinheiro 
trabalhou até 1964. Neste ano 
alugaram uma quinta em 
Strathroy e toda a familia por là 
se radicou. No fim do Verào, o 
Joào de Oliveira Pinheiro 
resolveu tentar a sorte em 
Toronto pois, entretanto, tirara um 
curso de Mecànico Diesel. Foi traba- 
lhar para a firma do Manuel Rosârio. 
Ao fim de alguns meses, o compadre 
José Borges foi trabalhar para a co- 
nstruçào civil e, como o salarie era 
superior, o Joào deixou a oficina 

entrar para a Ford Motor, em 
Oakville. Esteve na companhia Ford 
até 1990, ano em que se reformou. 
Na companhia do casai Alice e José 
Pinheiro, amigos de longa data, cos- 
tumam- frequentar as festas portugue- 
sas em Mississauga, London e 

Pinheiro, Comendador Manuel Teixeira ejoào Dias. 

Diesel e seguiu-lhe os passes. 
Em 1965, jâ no Inverno, o Joào arran- 
jou trabalho em Cooksville, numa 
fâbrica de Tijolo. Em Cooksville, "alu- 
gou um quarto à familia Fernandes e 
acabou por ficar também corn a filha 
do casai...", palavras ditas corn ar 
risonho e feliz, pelo nosso entrevista- 
do. 
A jovem Maria Jülia da Cunha 
Fernandes, é natural de Vila Nova de 
Cerveira. Casaram em 16 dejulho de 
1966, na Igreja de Sta. Maria, em 
Toronto, numa cerimônia presidida 
pelo Padre Alberto 
Cunha. 
No Hospital de 
Mississauga, no dia 
30 de Março de 
1967, nasceu a filha 
do casai Pinheiro, 
Irene. A Irene 
Pinheiro, formou-se 
em contabilidade. 
Deu jâ o primeiro 
neto ao casai... 
Em 1966, o Joào 
Pinheiro conseguiu 

Strathroy, especialmente, as festas 
minhotas. 
Passeiam corn frequeência pelo conti- 
nente norte-americano (USA e 
Canadâ). Corn maior assiduidade, 
visitam Portugal e Espanha. 
Para comemorar os 25 anos de casa- 
dos. Maria Jülia e Joào Pinheiro, 
recordaram a Lua-de-Mel em Maui- 
Hawaii... 
Este ano comemoram 35 anos de feliz 
casamento. Felicidades! 

00100 
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Remessas dos Emigrantes tem vindo a diminuir em Portugal 
Segundo informou o “Mundo Português” em entrevista ao Ministre das Finanças, 
Pina Moura - que passâmes a transcrever - e de acerde cem es dades de 
Bance de Pertugal, e valer de remessas des émigrantes tem vinde a diminuir 
na década de 90, situande-se nés ultimes ânes em cerca de 3 per cente de PIB, 
enquante que m 1990 representava 6,5 de PIB. 

M.P. - Recentemente, um estudo pela 
Universidade Autônoma de Lisboa 
référé que “as remessas de émigrantes 
jâ nâo representam mais de 3 por 
cento do PIB”. Gostaria de ter a con- 
firmaçâo deste valor e do comentârio 
respectivo. 
Pina Moura - De acordo corn os 
dados do Banco de Portugal, o valor 
das remessas dos émigrantes tem 
vindo a diminuir na década de 90, 
situando-se nos ùltimos anos em cerca 
de 3 por cento do PIB, enquanto que 
em 1990 representavam 6.5% do PIB. 
No entanto, ao contrario do que 
parece sugerir a questâo, esse movi- 
mento descendente parou na segunda 
metade da década de 90 em torno dos 
3% e prevê-se que este ano venha 
mesmo a aumentar. 
M.P. - Os portugueses residentes no 
estrangeiro apenas ouviram falar 
neste orçamento como o “Pacto do 
Queijo”... Quais sâo as suas principais 
linhas de força que evidenciem a ino- 
vaçâo nas poh'ticas orientadoras do 
Governo. 
RM. - O OE/2001 é, em primeiro 
lugar, a concretizaçâo da politica 
econômica do Governo, nomeada- 
mente na prioridade de implementar 
a reforma fiscal e na criaçâo e reforço 
de condiçôes de vida dos portugueses 
e dos serviços fundamentais para o 
bem estar das familias (educaçâo, 
saüde, pensôes, etc.) Este Orçamento 
vai reduzir globalmente os impostos 
sobre o rendimento e a justiça fiscal 
vai aumentar "porque o combate à 
evasâo e à fraude sera intensificado. 
Por outro lado, mais de 1,5 milhôes 
de agregados familiares deixam de 
pagar imposto, havendo lugar tam- 
bém a uma reduçâo significativa de 
impostos para a classe média. 
Quanto as empresas, a taxa de IRC 
diminui em 2000 de 34% para 32% e 
vai diminuir mais nos prôximos anos, 
como esta previsto. As microempre- 
sas situadas em determinadas zonas 
do interior do pais passarâo breve- 

mente a pagar 15% de taxa de IRC. É, 
portante, um Orçamento que aumen- 
ta os incentivos ao trabalho e ao inves- 
timento: melhora-se também a com- 
petitividade que é fundamental para a 
convergêneia da economia portugue- 
sa. Um outro factor de competitivi- 
dade é, também, a consolidaçâo orça- 
mental. A reduçâo graduai do défice 
pùblico induz um conjunto de fac- 
tures favorâveis ao crescimento 
econômico (por exemple, a reduçâo 
do prémio risco das operaçôes finan- 
ceiras). 
M.P. - Quai a importâneia para o pais 
da crescente internacionalizaçâo da 
banca portuguesa a que se tem assisti- 
do ultimamente? 
RM. - A crescente internacionaliza- 
çâo do sistema financeiro nacional 
tem sido impulsionada por dois fac- 
tures principais: o prôprio desen- 
volvimento do mercado, num contex- 
to de crescente globalizaçâo, desregu- 
lamentaçào e informatizaçào; e a 
introduçâo do Euro em Janeiro de 
1999, que acelerou a integraçâo do 
mercado financeiro europeu, con- 
tribuindo para a reduçâo dos custos 
de transaeçâo, eliminaçâo do risco 
cambial dentro da Uniâo Monetâria, 
aumento da liquidez e promoçâo da 
transparêneia. No entanto, a existên- 
cia de uma moeda ünica também 
retirou algumas receitas de que as 
entidades financeiras dispunham, 
designadamente as receitas cambiais. 
Além disso, esta internacionalizaçâo 
da banca, apesar de nâo ser nova em 
certo sentido, também permite apro- 
ximar mais as comunidades por- 
tuguesas no estrangeiro do seu pais de 
origem, o que nâo é desprezâvel, bem 
pelo contrario. 
M.P. - A dois passes da entrada em 
vigor do Euro, os portugueses pare- 
cem desanimados corn a fraqueza re- 
velada pela nova moeda face ao dôlar. 
Que diferenças se vâo notar corn a 
entrada da nova moeda em circu- 
laçào, relativamente à inflaçâo, cresci- 

Foi vîtima de acidente? 
Ficou magoadoP 

'R 
N6s somos um grupo de especialistas experientes (n/g 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nâo volte a ser prejudicado por algumas companhias de seguros. 
Nôs protegemos os vossos direitos. 

Temos como missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o mâximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto Ipacs LLP-Lawyers 
5464 Dundas St. W. Toronto 

Ontario M9B 1B4 

Fale corn Eduardo Furtado. 
Ele fala a sua lingua. 

[416] 239-8990 

mento econômico, taxas de juro, 
emprego, transferêneias de divisas? 
RM. - O inicio da circulaçâo de notas 
e moedas em Euro, em 1 de Janeiro 
de 2002, représenta a ultima etapa da 
introduçâo da moeda ünica europeia 
e o culminar do projecto da Uniâo 
Econômica e Monetâria (UEM) para 
a Europa. A terceira fase da UEM, 
iniciada em Janeiro de 1999, corn a 
fixaçâo definitiva e irrevogâvel das 
taxas de conversâo entre as moedas 
nacionais dos Estados-Membros par- 
ticipantes e a moeda ünica e a entra- 
da em funcionamento do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais, repre- 
sentou uma alteraçâo no enquadra- 
mento das politicas macro-econômi- 
cas dos Estados-membros. De facto, 
as politicas monetâria e cambial pas- 
saram a ser da competêneia comu- 
nitâria, e nas restantes politicas 
econômicas aprofundou-se a coorde- 
naçâo entre os participantes da zona 
Euro. Esta alteraçâo do regime 
econômico, teve, e continuarâ a ter, 
impactos econômicos e sociais muito 
importantes, nomeadamente nas 
taxas de juro, crescimento econômico 
e inflaçâo. A adopçâo da moeda 

ünica originou ganhos pela elimi- 
naçâo dos custos de conversâo do 
escudo noutras moedas e pela elimi- 
naçâo da incerteza cambial. Permitiu 
também eliminar o prémio de risco 
cambial e reduzir o risco de instabili- 
dade econômica, aproximando as 
taxas de juro portuguesas âs dos 
restantes paises da ârea Euro. Esta 
reduçâo das taxas de juro favorece 
uma maior acumulaçâo de capital e 
consequentemente uma expansâo da 
capacidade produtiva, corn efeitos 
positives no crescimento da economia 
portuguesa. Por outro lado, a cres- 
cente integraçâo nos mercados finan- 
ceiros europeus, facilitada pela 
moeda ünica, permite uma melhor 
satisfaçâo das necessidades de finan- 
ciamento das empresas portuguesas e 
uma maior diversificaçâo das 
carteiras financeiras. Isto é, tanto as 
empresas como os consumidores e 
aforradores ganham corn o Euro. 

SsQSa a [DffœŒJSjffaiff 

Nâo percam o lËSIPIKOIÎML Œ)IË lÎM'WTËIBM© 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
Î1SÎPIË€SÆ IDH 32WIËIEM© 

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 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 
0011 
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No passade Domingo, Happy 
Travellers e CIRV-fm, juntaram no 
Dundas Banquet Place, num almoço 
de convivio, uma boa parte dos ami- 
gos-famiiia que estiveram em 
Varadero/Cuba, no Winterfest'2001. 
Foi uma alegria! 
O almoço, o reencontro, o relembrar 
as histôrias passadas, o rever de ami- 
gos, a sâ amizade renovada em cada 
convivio, deu ao encontre um ar de 
nobreza que, dificilmente, se esque- 
cerâ. 
Ainda morenaços, os amigos do 
Winterfest divertiram-se corn o filme 
apresentado por Tony Coûte, um 
video de cerca de meia-hora, corn 
algumas das peripécias de Varadero e 
que, logo que complete (cerca de 2 
horas), sera posto à venda aos interes- 
sados, dentro de 3 a 4 semana. Outra 
manifestaçâo de interesse suscitou a 
apresentaçâo das "milhentas" 
fotografias que o José Luis Silva tirou 
em Cuba, aos participantes do 
Winterfest'2001. Foi "um vê se te 
havias" junto dos muitos âlbuns ao 
dispôr... 
Houve müsica para dançar, sob a 
batuta do Frank d'os Starlight e, va- 
riedades corn a Sarah Pacheco, que 
teve a colaboraçâo de sua mâe, Milù 
Pacheco, na ultima cantiga e, do Tony 

Melo, artistas que 
estiveram em Cuba, 
juntamente corn a Nélia 
e o Emanuel. No palco, 
estiveram também, 
Frank Alvarez e 
Fernanda Almeida que, 
nào sô agradeceram, 
como elogiaram a 
amizade e o apoio de 
todos os amigos que, 
ano-apôs-ano, os acom- 
panham no Winterfest. 
Foi "solenemente" pedi- 

TRÂNSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

CiRV 
TORONTO 

TORONTœS MUlTt^ 
0TUBAL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO sut DO 
ONTÂRIO 

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

FESTMLPORTUGUÊSRÂDIOEllMSÂO 

Frank Alvarez e Fernanda Almeida oferecem ao felizardo Celestino Morgado a 

')assagem-estadia para o proximo Winterfest que sortearam. Aprecia o momento a sempre 

ilegre e activa D. Laurinda que tirou o nome do contemplado e canton, 

nais uma vez, “...o Grilo...à procura daquilo!...”... 

Winterfest, assim como, do Tony 
"Starlight" Melo. Entre outros, porque 
todos querem "repetir a dose", sinal 
que se dâo muito bem entre nos! 
Segundo a Fernanda Almeida, a per- 
gunta sacramental e constante, é: - 
Para onde vamos no Winterfest'2002? 
Neste momento nada hâ de concreto 
pois, sem o envio dos programas para 
2002 das grandes companhias de tu- 
rismo, nâo é possivel delinear a ca- 
minhada... La para Abril/Maio, 
haverâ novidades, pela certa! 
Frank Alvarez e Fernanda Almeida, 
prometeram fazer o melhor para 
todos. Depois, felizes e cheios de geni- 
ca, foram para a pista dar ao pé corn 
todos os oûtros... Houve dança, mâos- 
nas-mâos, braços no ar e as velhas 
voltas ao salâo, cantando e marchan- 
do... Um convivio em beleza! 

JMC 
do e aceite 
Manuel de 

a presença 
Paulos no 

do Chefe 
proximo 

Frank Abarez e Fernanda A Imeida agradrtrm 

aos amigos que participaram no Winterfest Z001 

FESTIVAl INTERNACIONAl 
de TUNAS em Terente 

Como jâ foi divulgado, a Luso-Can 
Tuna -com o apoio da Canada Pure-, 
realiza entre 1 e 4 de Março, o 
"Festival Internacional de Tunas no 
Canadâ'2001", corn a presença de 
varias Tunas de Portugal e a convida- 
da especial. Tuna Universitâria de La 
Ciudad de Mexico. O Festival 
Internacional de Tunas no Canada 
terâ lugar no Convocation na 
Universidade de Toronto, dia 4 de 
Março, 5pm. 

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

Convivio 
Winterfost-2001 
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"MIKA, é mais fàcll e sonoror 
Explicaçâo da jovem artista Mika, 
que O adoptïou em subst:it:uiçâo do 
seu nome proprïo, Catherine Marie. 
É jovem, tem apenas 22 lourissimas e 
bêlas primaveras. E artista por 
natureza. Dança, pintura, müsica e 
canto, sâo algumas das qualidades 
natas que possui para expressar-se. 
Ainda hâ dois anos, nào sabia das 
potencialidades que tinha como can- 
tora. Tudo lhe sai espontaneamente. 
Vimo-la e ouvimo-la, pela primeira 
vez, no "Festival da Cançâo CIRV- 
2000". 

-Se para mim foi uma surpresa 
agradâvel participar no Festival da 
Cançâo da CIRV foi, por outro lado, 
uma honra inesperada ter conquista- 
do O 3o. lugar corn a cantiga, "O Que 
Tu Es", que o Tony Gouveia escreveu 
para mim. Dei tudo o que podia, num 
dia de muito nervosismo... Pareceu- 
me que o püblico gostou, pelos aplau- 

sos. Estou muito grata a todos. 
-Mikâ, conta-nos a razâo da mudança 
de nome artistico? 
-Bom -Disse corn um sorriso bonito.-, 
mudei o nome artistico para Mikâ, 
poçque o julgo mais artistico e mais 
fâcil, e é o nome pela quai chamavam 
a minha mâe quando pequena. 
Prefiro o diminuitivo MIKA do que o 
meu nome prôprio, Catherine Marie, 
corn o quai comecei. Nâo deverâ 
provocar confusôes porque poucos 
me conhecem ainda. Vou gravar o 
meu primeiro âlbum e jâ sairâ corn o 
nome, Mikâ. 

-Estas gravando corn quem? 
-Com o Hernani Raposo, nos seus 
estüdios. Escrevi as letras de duas 
cantigas em inglês, corn müsica do 
Hernani... 
-O Album vai ser todo em inglês? 
-Nâo, nâo... -Rectificou de imediato 
Mikâ- Eu sô vou cantar duas cantigas 
em inglês. As restantes sâo todas em 
português. 
-Para minha alegria -Interrompeu, sua 
mâe Carmen- a Mikâ passou a inte- 
ressar-se pelo português e quer con- 
quistar um lugar entre os portugueses 
e sô depois outros voos se for possi- 
vel... 
-Depois do Festival da Cançâo da 
CiRV, algo me começou a puxar para 
a müsica portuguesa... Estou a traba- 
Ihar corn a Minah Jardim, dicçâo. 

pronüncia, interpretaçâo, gestos, ela é 
uma belissima e conhecedora profes- 
sora.-Concluiu, Mikâ. 
-Gostamos muito da Minah Jardim... 
Aliâs, a Mikâ tem sido muito acari- 
nhada nesta carreira, o Tony 
Gouveia, o Hernani, a Minah Jardim, 
enfim, todos vos. Estamos muito 
felizes.-Acrescentou, Carmen. 
-Que gostas mais de cantar? 
-Cantigas ligadas âs grandes peças de 
teatro... 
-Diz, diz, fala do teu sonho...-Disse, a 
mâe de Mikâ, a sorrir. 
-Bom, eu realmente sempre sonhei 

fazer o papel de Cristina do 
"Fantasma da Opera". Mas é apenas 
um sonho.... É o tipo de müsica que 
mais gosto. Também sou muito 
romântica... -Disse a ültima frase corn 
aquele sorriso luminoso que sô ela 
possui. 
-A minha filha é muito talentosa, des- 
culpem a imodéstia... Ela pinta, 
dança, canta, julgo que tem um futuro 
bonito, dificil serâ escolher, decidir o 
que quer! 
-Que mais gostavas de fazer?- 
Quisemos saber. 
-Dançar, gostava de ser bailarina, mas 
sei que para isso teria de ter começa- 
do aos 4, 5 anos de idade... Assim, 
estudo piano, canto, pinto e seja o que 
Deus quiser! 
-E a escola...? 
-Em Setembro vou estudar para pro- 
fessora na Escola Maria Montessori. 
A minha mâe jâ tem uma escola 
Maria Montessori e eu também quero 
uma. É um método de estudo muito 
especial e corn grande impacto junto 
das familias. É uma escola que ensina 
crianças entre os dois anos e meio e os 
treze anos, e os graus 3 e 8 de escola- 
ridade. 
-Mas estiveste na Universidade, certo? 
-Sim, completei o segundo ano na 
York University de "Fine Arts & 
Dance". Mas tenho que enveredar por 
outro caminho. Quero ter uma vida 
econômica estâval e, paralelamente, 
pintar, tocar e cantar. Estou no grau 7 
de piano no Royal Conservatory of 

Music, em Brampton, com exames 
em Toronto. Nâo quero ser pesada a 
ninguém... 
-Quando sai o teu primeiro CD? 
-Lâ para Maio/Junho, nâo tenho pres- 
sa. Gostava de atingir o sucesso mas 
também gosto de viver o dia-a-dia, 
saboreâ-los... 
-Que pedes à comunidade portugue- 
sa? 
-Que goste de mim! Tudo o que me 
aconteceu até aqui, ainda me parece 
um sonho. Vou pintando os sonhos à 
minha maneira... 
-Ela é muito "senhora do seu nariz"!- 
Salientou a mâe. 
-Ainda bem, o "nariz" é dela!- 
Ajudâmos, no meio das gargalhadas. 
-Desejo que os portugueses gostem do 
meu trabalho e que me ajudem a 
prosseguir.-Finalizou a Mikâ, fingin- 
do que nâo ouviu as palavras da mâe. 
-E que nâo confundam os nomes: 
agora é a Mikâ!-Disse a mâe Carmen, 
sempre bem disposta e sorridente. 

Pelo que pudemos entender no diâlo- 
go, mâe e filha, sô têm motivos para 
alegria e confiança no futuro. 
Aproveitâmos o encontro para fazer- 
mos a entrega do troféu correspon- 
dente ao "3o. Lugar" do Festival da 
Cançâo CIRV-2000 à Mikâ (na altura 
do Festivel, Catherine Marie). A Mikâ 
foi de passeio a Itâlia e sô agora foi 
possivel fazer a entrega. Nunca é 
tarde para cumprir as obrigaçôes. 
Parabéns, Mikâ. 

Bush promete construir defesa antimissil e reduzir arsenal nuclear 
Washington - O présidente dos 
Estados Unidos, George W. Bush, 
prometeu terça-feira à noite no 
Congresso construir um sistema de 
defesa antimissil que responda às 
ameaças de extremistas e tiranos e 
também reduzir o arsenal nuclear 
norte- americano. Estes dois pontos 
foram a principal mençâo de George 
Bush à politica externa e de defesa da 
sua administraçâo durante o seu dis- 
curso perante uma sessâo conjunta do 
Congresso, centrado essencialmente 

em questôes de politica interna. "Para 
protéger o nosso povo, os nossos alia- 
dos e amigos, devemos desenvolver e 
devemos colocar defesas eficazes con- 
tra misseis", afirmou o présidente 
norte-americano. George Bush con- 
siderou que o escudo antimlsseis é a 
resposta às necessidades defensivas 
dos Estados Unidos, que, segundo elé, 
requerem "uma estratégia clara para 
enfrentar as ameaças do século 21". O 
présidente norte-americano disse que 
Washington, apôs a Guerra Pria, tem 

como principais perigos "desde ter- 
roristas que ameaçam corn bombas 
até tiranos e naçôes pârias que'tentam 
desenvolver armas de destruiçâo 
maciça". George Bush também indi- 
cou que, corn a transformaçâo das 
forças armadas norte-americanas que 
estâ a ser planeada, pode-se "reduzir 
as forças nucleares para reflectir as 
necessidades de hoje". A adminis- 
traçâo Bush espera que a Rüssia, que 
agora se opôe frontalmente à defesa 
antimissil, acabe aceitando-a porque 

também busca uma reduçâo das 
armas nucleares ofensivas de ambas 
as potências. George Bush sublinhou 
que uns Estados Unidos fortes cons- 
tituem "a melhor esperança do 
mundo para a paz e a liberdade". Por 
isso, o présidente norte-americano 
defendeu que sâo necessârias "umas 
forças armadas fortes para manter a 
paz", motivo pelo quai ordenou uma 
profunda revisâo da organizaçào, dos 
pianos e dos objectivos do Pentâgono 
(Departamento de Defesa). 
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BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Capada College 
INCRIçôES TERMINAM NO PIA 14 DE MâRçO 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 

oportunidade ünica a jovens estudantes por- 
tugueses que obtenham aproveitamento escolar 
excelente, bem como aqueles que sejam partici- 
pantes enérg^cos nas artes, serviços comunitàrios 
ou atletismo. O Upper Canada College (UCC) 
esta interessado em jovens estudantes com 
objectivos ambiciosos e que aceitem novos 
desafios. 
O programa de boisas de estùdio do UCC é um 
dos melhores do género no Canada e oferece aos 

rapazes portugueses corn notas excelentes nos 
graus 7, 8 e 9, apoio fînanceiro e a oportunidade 
de frequentar um dos melhores colégios do pais. 
Este ano, alunos excepcionais de todo o Canada, 
de Vancouver na British Columbia até St.John's 
em Newfoundland, juntaram-se a lista dos recep- 
tores das referidas boisas de estudo. 
Upper Canada College é um colégio que oferece 
imensos recursos e apoio aos seus estudantes. 
UCC é uma das poucas escolas em todo o mundo 
que oferece o bacharelato internacional como 
diploma principal e o aproveitamento dos estu- 
dantes tem sido excepcional. Todos os graduados 
seguem para universidades no Canada, Estados 
Unidos e também para a Europa, corn destaque 
para instituiçôes como Oxford, Cambridge e a 
London School of Economies. 
Por todas estas razôes, encorajamos todos os 
interessados a contactar Cirv-fm, tel; 416-537-1088 

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

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 

Upper Canada College 

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

este cupâo e envie para: 

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

Nome: _ 

Morada: 

Tel.: 
J 

A VISTASOl Tours corn 
um iuédito sistema de 
aluguer de automdveis 

Os responsâveis da Vistasol Tours 
realizaram no Restaurante 
Cataplana, em Toronto, um simpâti- 
co encontro corn agentes de viagens, 
amigos ligados ao turismo e Orgâos 
de Informaçâo. Neste jantar-convivio 
foi feita a apresentaçâo do acordo da 
Vistasol cojn a Renault no que con- 
cerne ao alugar de automôveis na 
Europa, particularmente, em 
Portugal. 
Segundo as informaçôes colhidas 
junto de José Duarte, Director da 
Vistasol e o responsâvel da Renault 
Canada, este sistema de aluguer 
inédito, dâ uma confiança absoluta a 
quem conduz na Europa. 

José Duarte. 
Quanto as viagens de Verâo da 
Vistasol, José Duarte salientou a con- 
tinuidade dos seus voos corn a 
AirTransat, pelo conforto e garantia 
que oferece. Quanto à nova linha 
Toronto-Funchal-Toronto, da Sata 
Express, desejou que venha a tornar- 
se um êxito, embora entenda que o 
mercado é pequeno. Voltando ao 
acordo Vistasol/Renault Eurodrive, 
José Duarte informou ainda de que, 
corn este tipo de aluguer, o condutor 
nâo tem limite de kilômetros e tem 
compléta assistência na estrada, abso- 
lutamente gratis. Em caso de avaria, 
desastre ou roubo do veiculo, a 

-Desde que o aluguer do Renault -do 
mais pequeno ao maior!- seja feito por 
17 dias ou mais, é absolutamente 
compensador. Primeiro o carro é 
completamente novo, vindo da fâbri- 
ca. Segundo, é alugado corn todos os 
seguros para condutor e passageiros. 
Faço aqui uma chamada de atençâo 
para o aluguer normal em que a pes- 
soa deixa um depôsito de "X" di- 
nheiro para o caso de algum desastre, 
nem que seja um simples arranhâo... 
E um arranhâo em Portugal custa 
logo 20 ou 30 contos! Corn este tipo 
de aluguer corn a Renault, nada tem a 
pagar... E uma paz absoluta para 
quem aluga o carro. Julgo que o 
cliente do Canada vai aderir a este sis- 
tema, conhecido por EURODRIVE! 
Um programa de aluguer que ver- 
dadeiramente recomendo.-Concluiu, 

Renault darâ de imediato outro carro 
novo ou, caso seja jâ nos ûltimos dias 
do aluguer sem tempo para a vinda 
de um novo de França, sera entregue 
um outro tipo de carro sem compro- 
misso para o cliente. 
Os carros podem ser levantados e 
entregues em Lisboa, Porto, 
Barcelona ou Madrid, à vontade dos 
utentes. 
Eurodrive, uma modalidade nova e 
ütil para quem deseja conduzir em 
paz e segurança, em férias tranquilas, 
numa Europa cada vez mais apeteci- 
vel. Informaçôes e réservas na VIS- 
TASOL Tours ou no seu agente de 
viagens. Tome nota: 416-598-2636, ou 
1-800-409-2361. Boas e seguras férias, 
sâo os nossos desejos e da Vistasol 
Tours. 

JMC 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 1 Março, 2001  9 

MISVELâNIA 

Notas, Moedas e Selos, em exposiçâo 
O coleccionador de Notas, Antonio 
Cruz, tal como no passado ano, rea- 
liza no Sporting Club Português de 
Toronto, uma Exposiçâo de Notas, 
Moedas e Selos, no Domingo, dia 11 
de Março, entre as 09h00 da 
manhâ e as 12h00. 
Haverâ um sorteio gratis 
entre as crianças, cujos 
prémios serâo selos, moedas 
ou notas, de modo a incentivâ- 
las no gosto de coleccionar 
estes artigos ou outros. 
Coleccionadores privados que 
queiram apresentar as suas 
colecçôes nesta exposiçâo do 
dia 11 de Março, podem con- 
tactar o Antonio Cruz, pelo telefone: 
416-891-9010. 
Antonio Cruz é natural de Cascais, 
onde nasceu em 4 de Setembro de 
1956. Iniciou-se como coleccionador 
de notas portuguesas pelos 10 ou 11 
anos de idade, e, jâ no Canadâ, corn 
14 anos, começou a coleccionar notas 

canadianas. 
Emigrou para o Canadâ em 1957. 
Iniciou exposiçôes de moedas, notas e 
selos, no S.C.Português de Toronto, 
em Maio de 2000, corn um êxito ines- 

perado. Razâo da continuidade e no 
mesmo local. Este ano corn algumas 
inovaçôes: além da exposiçâo -jâ corn 
o dobro dos expositores!-, haverâ 
venda de selos, moedas e notas, assim 
como vârios artigos ligados a este tipo 
de colecçôes, tais como, âlbuns, catâ- 
logos informativos, etc... 

-Também vaihos passar a duas ou très 
exposiçôes por ano.-Disse a O 
Milénio, Antonio Cruz.- Très 
exposiçôes por ano é o ideal! Depois 
desta em 11 de Março, vamos realizar 

a prôxima no dia 13 de 
Maio e, possivelmente, a 
terceira exposiçâo, lâ para 
Outubro... 
-Porque razâo teve esta ini- 
ciativa? 
-Por paixâo de colec- 
cionador e, claro, para 
preencher uma lacuna na 
nossa comunidade. No 
Canadâ realizam-se 
exposiçôes desta natureza 

hâ 20 anos. Nâo se justifica que a 
nossa comunidade passe ao lado de 
tal acontecimento. Por intermédio de 
O Milénio convido outras comu- 
nidades portuguesas do Canadâ e 
EUA a participarem nas exposiçôes e, 
também, a visitâ-las. 
-Este ano vâo dar prémios a crianças 

que visitem a exposiçâo. Porque? 
-Para incutir-lhes no espirito a von- 
tade de coleccionar. Nâo importa o 
quê, importa é coleccionar isto ou 
aquilo, tudo o que se goste em espe- 
cial... 

Domingo, dia 11 de Março, nâo fal- 
tem na sede-social do Sporting Club 
Português de Toronto, 1650, Dupont 
Street, em Toronto. 

JMC 

Orçamento 2001 começou a ser discutido ontem 
Lisboa - A Assembleia Regional da 
Madeira começou a discussâo do 
Orçamento da Regiâo Autônoma 
para 2001, que deverâ durar até ao dia 
2 de Março. 
O orçamento ascende a 242 milhôes 
de contos, dos quais 101 milhôes de 
contos respeitam a despesas de capi- 
tal e 141 milhôes de contos a despesas 

correntes. 
O crescimento das despesas correntes 
(seis por cento) é superior ao das 
despesas de capital, que aumentam 
très por cento. Esta verba nâo inclui 
as contas de ordem (7,2 milhôes de 
contos) e os recursos prôprios de ter- 
ceiros (21,2 milhôes de contos), o que 
perfaz um orçamento de 271 milhôes 

de contos. As transferências do 
Orçamento de Estado para a Regiâo 
sâo da ordem dos 36 milhôes de con- 
tos e as da Uniâo Europeia de 45 mil- 
hôes de contos. Corn a entrada em 
vigor da nova Lei das Finanças 
Regionais, o Governo da Repüblica 
perdoou 110 milhôes de contos da 
divida püblica regional, tendo a 

mesma ficado em 55 milhôes de con- 
tos em 1999. Na ocasiâo da entrega da 
proposta de orçamento, o secretârio 
regional das Finanças referiu que a 
divida püblica regional é de 83 mi- 
lhôes de contos e que, até ao final do 
ano 2001, corn um empréstimo de seis 
milhôes de contos, deverâ ascender a 
89 milhôes de contos. 

Downtown Fine Cars 
1G4 AVENUE ROAD EM TORONTO 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.8 TURBO GIS 
□ 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

(Os 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VENDIOOS] 

n2001 GOIFI.8 TURBO GLS 
a 2001 JEHA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wantedl 

Agora em 
Stock 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automatica e de mudanças, corn 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 aulomàtica ou de mudanças 

as opçôes, agora em armazem. 
APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 

CARROS, DESTE MODELO, NO CANADA! 

Este carro é fornecido com: 
'I.B turbo, ^70 cavalos, V6 GLS e GLX. 

Sistema de ^ tempos. *1S cores e opçôes. 

««MEW PASSAT®® 
TomiLMËlNITË l^jgDËSËNIHIADO 

Agora em Stock!!! Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automético. 

Downbown Fine Cans D 164 Avenue Raad, Tononto 
Tel: 416-489-1Q18 Ci FaX: 416-489-9372 D WWW.dfÇVW.COm 
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Embaixadores ne visita a Toronto 
Para participar no Forum de 
Negôcios e Relaçôes entre Portugal e 
O Canada, estiveram em Toronto a 
convite da Federaçâo dos 
Comerciantes e Professionals 
Portugueses (FPCBP) -corn o apoio do 
Royal Bank-, o Embaixador do 
Canada, em Lisboa, Robert 
Vanderloo e o Embaixador de 
Portugal, em Ottawa, José Luiz 
Gomes. 
No almoço de convivio corn os 
Embaixadores de Portugal e do 
Canada, no esplenderoso restaurante 
do "40o. Andar do Royal Bank", 
usaram da palavra, A. Charles Sousa, 
alto funcionârio do Royal Bank e 
membro da FPCBP; Charles S. 

Coffey, Vice -Présidente do Executivo 
do Royal Bank; Embaixador Robert 
Vanderloo; Embaixador José Luiz 
Gomes e José Pinto, Présidente da 
FPCBP, que agradeceu a gentileza do 
almoço e ofereceu em nome da 
Federaçâo Plaças de Agradecimento 
aos senhores Charles S. Coffey, 
Robert Vanderloo e ao ex-Presidente 
da FPCBP, Charles Sousa. 
Entre os muitos convidados ligados à 
FPCBP -comerciantes e industrials, à 
Banca e aos Orgâos de Informaçâo, 
também a presença dos politicos 
Carlos de Faria e Mario Silva, assim 
como o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. 
Joâo Perestrello. 
Simpâtico e eficiente na apresentaçào 
dos convidados, Charles S. Coffey, 
teve também palavras de apreço para 
dois funcionârios do restaurante, dois 
portugueses, a Maria e o Paul, que 
têm de hâ tempos a esta parte, 
cumprido a sua missâo corn saber e 
classe. Foi, para nés, um momento 
bonito e especial. 
O Embaixador Robert Vanderloo, 
activo e sagaz, um elo de ligaçâo 
amigo entre Portugal e o Canada, fez 
uma exposiçâo sobre as varias activi- 
dades entre os dois paises, particular- 
mente, nas trocas de produtos e 
serviços, salientando o Clube de 
Amigos existente que procura, em 
diâlogo aberto, a promoçâo em 
ambos os paises e, aos poucos, o nasci- 

P0UI>E DINNEiRO $$$ EM AS CHAMADAS QUE FUæ» COM 
A MAiS SÔUOA AtTERNATIVA CARMMAHA EM tORQA OiSTÂNCiA 
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mento de uma Câmara de Comércio 
Portugal/Canadâ. No campo turisti- 
co, foi ao ponto de referenciar que "os 
canadianos jâ vâo mais para o 
Algarve do que para a Florida..." 
O Embaixador de Portugal, agrade- 
ceu a hospitalidade e manifestou-se 
surpreendido corn a Comunidade 
Portuguesa, pelo seu dinamismo e 
modernismo. Ambos os 
Embaixadores salientarm o apoio aos 
jovens de um lado e outro do 
Atlântico. 
Pouco depois deste almoço-convivio, 
Robert Vanderloo e José Luiz Gomes, 
estiveram na CIRV-fm, onde foram 
entrevistados pelo nosso colega, 
Valdemar Mesjdubi. 
V. M.- Esta é a primeira visita que faz 
à comunidade portuguesa de 
Toronto, como Embaixador de 
Portugal no Canada? 
Emb. José Luiz Gomes - É quase 
como Embaixador porque eu ainda 
nâo apresentei credenciais. Quando 
surgiu este convite para participar 
corn o colega e amigo Robert 
Vanderloo, ainda estava em Moscovo. 
Foi corn muito prazer que vim e 
aproveitei para ter o primeiro contac- 
to corn a comunidade. 
V. M. - Como viu este primeiro con- 
tacta corn a comunidade portuguesa? 
Emb. J.L.G. - Fiquei muito agradado 
por vârias razôes: a primeira por ver 
que existem realmente variadissimas 
pessoas empreendedoras e corn uma 
vontade de fazer coisas. Depois, vim 
verificar que um dos meus objectivos 
era fazer corn que os jovens partici- 
passem mais na vida sociativa e se 
integrassem mais e na Casa do 
Alentejo tive a oportunidade de con- 
firmar que nâo sô havia uma secçâo 
juvenil, como havia jovens na 
direcçâo da Casa do Alentejo. Hoje, 
tive a oportunidade de encontrar 

luso-canadianos que estâo integrados 
na politica e isso também é uma das 
coisas que me intéressa muito porque 
eu gostaria de fomentar ainda mais a 
inserçâo dos luso-canadianos na vida 
politica e na sociedade civil canadia- 
na. 
V. M. - Em 1982, esteve entre nos 
corn o entâo primeiro ministro Pinto 
Balsemâo. Fale-nos um pouco dessa 
visita que fez à comunidade por- 
tuguesa de entâo? 
Emb. J.L.G. - É verdade. Eu acom- 
panhei e preparei a visita oficial de 
Pinto Balsemâo à comunidade de 
Toronto, em 1982, como assessor 
diplomâtico dele. O Dr. Balsemâo 
tinha também uma boa relaçâo corn o 
primeiro ministro Trudeau, corn 
quem esteve vârias vezes e foi, efecti- 
vamente, um encontro bastante inté- 
ressante em que o primeiro ministro 
Trudeau fez questâo de oferecer o 
banqueté oficial ao Dr. Balsemâo, em 
Toronto, como homenagem à comu- 
nidade portuguesa. 
V. M. - Obrigado pelas suas palavras. 
Vamos agora passar a palavra ao 
Embaixador do Canada em Portugal, 
Dr. Robert Vanderloo, que aliâs jâ vi- 
sitou a nossa estaçâo de radio anteri- 
ormente para se dirigir à comunidade 
portuguesa... 
Emb. R.V. - Hâ jâ dois anos... 
V. M. - Hâ dois anos, entâo, que jâ é 
embaixador em Portugal? 
Emb. R.V. - Vou jâ no terceiro ano do 
meu mandata. 
V. M. - Gostaria que nos falasse, em- 
bora brevemente, do balanço deste 
anos em Portugal. 
Emb. R.V. - Nos ültimos très anos 
houve um crescimento nos intercâm- 
bios comerciais, corn as comunidades 
e acho que o Canada agora tem um 
perfil maior em Portugal. Como exis- 
tem muitos canadianos de origem^ 

Mike Santos 
Programmer / web developer 
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Brampton, Ontario L6Y1E8 
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^ portuguesa neste pais, o Canada 
em Portugal ainda nâo é tâo conheci- 
do, ou seja, é mais conhecido pelo tu- 
rismo do que pelas qualidades que 
têm. Por isso, estamos a tentar pro- 

mover relaçôes comerciais corn 
grande sucesso até à data. 
V. M. - Quando falamos em relaçôes 
comerciais entre o Canada e Portugal 
ou vice-versa, houve algumas alte- 
raçôes ultimamente. Poderâ falar-nos 
dos beneficios que estas alteraçôes 
trazem para Portugal e para o 
Canadâ? 
Emb. R.V. - O nosso objectivo princi- 
pal, para o Canadâ, é o de promover 
as importaçôes, assim como os inves- 
timentos e a criaçâo de postos de tra- 
balho. As exportaçôes do Canadâ nâo 
cresceram tanto, uma vez que nesta 
sociedade global estamos a “vender” 
os serviços do Canadâ. Este cresci- 
mento reflecte-se nas empresas cana- 
dianas que se encontram actualmente 
em Portugal. 
V. M. - Quando fala na criaçâo de 
postos de trabalho, refere-se ao nivel 
empresarial em Portugal? 
Emb. R.V. - Nâo. Refiro-me ao 
Canadâ. E isso baseia-se, por exem- 
plo, nas exportaçôes do Canadâ para 
Portugal, inveâtimentos canadianos 
em Portugal ou investimentos por- 
tugueses no Canadâ, ou ainda, a 
cooperaçâo nos terceiros paises. Isto 
é, podemos ter a ligaçâo de uma 
empresa portuguesa e canadiana corn 
investimentos no Brasil. 
V. M. - Para incentivar essas empre- 
sas a investir no Canadâ ou em 
Portugal, o que é que se estâ a ofere- 
cer a nivel governamental como alter- 
nativa? 
Emb. R.V. - O nosso papel é mais o 

de estabelecer o “namoro” entre as 
empresas canadianas e as portuguesas 
para mostrar que têm oportunidades, 
mercados e parceiros. Depois disso sô 
dépende das empresas para tomar as 
decisôes de investimento. No 
Canadâ,. todos os municipios ofere- 
cem diferentes beneficios. Por isso, o 
nosso objectivo é o de identificar as 
oportunidades e de estabelecer o con- 
tacto entre os dois paises. 
V. M. - Hoje esteve présente num 
almoço que deu inicio a uma série de 
encontros que estâo agendados para 
estes dias, sendo um deles um fôrum 
comercial. Poderia dizer-nos o que se 
espera deste intercâmbio comercial? 
Charles de Sousa - O nosso interesse é 
juntar empresas e empresârios cana- 
dianos corn portugueses para que 
tivessem a oportunidade de escutar os 
embaixadores e, ao mesmo tempo, 
ganhar conhecimento sobre negôcios 
aqui e em Portugal. Houve vârios 
empresârios de ambos os paises que 
demonstraram interesse no assunto e 
que até expressaram ter vontade de 
saber mais e poder expandir um 
pouco mais nestes mercados. Por isso, 
este é o primeiro passo. 
V. M. - Este encontre veio, entâo, pro- 
porcionar novas oportunidades e 
expandir novos horizontes para estes 
empresârios... 
C.S. - Os embaixadores fizeram um 
bom trabalho ao demonstrarem à 
comunidade que Portugal estâ aberto 
para novos negôcios, assim como o 
Canadâ para acompanhar esse pro- 
gresse. 
V. M. - Vou novamente dirigir a 
palavra ao Embaixador Robert 
Vanderloo para lhe perguntar quai a 
mensagem que deixa para a comu- 

nidade portuguesa. 
Emb. R.V. - A comu- 
nidade portuguesa tem 
um papel muito impor- 
tante a desempenhar nas 
relaçôes entre Portugal e 
o Canadâ para promover 
as relaçôes comerciais 
entre os dois paises. Para 
os portugueses jâ de 
segunda geraçâo, acon- 
selho a tirarem vantagem 
da lingua portuguesa 
para nâo sô promoverem. 

mas também fortalecerem as relaçôes 
entre os dois paises. Espero, portante, 
ver a participaçâo de jovens luso-cana- 
dianos nestas iniciativas. 
V. M. - E agora terminâmes corn as 
palavras do Embaixador de Portugal 
no Canadâ, Dr. José Luiz Gomes. 
Emb. J.L.G. - A minha primeira men- 
sagem é dizer aos portugueses que eu 
estou aqui ao serviço das comu- 

nidades portuguesas e podem contar 
corn a minha vontade e imaginaçâo 
para criar um espaço ainda maior 
para esta comunidade. Sobretudo, 
gostaria de dizer que a comunidade 
portuguesa, a comunidade luso-cana- 
diana vale muito mais do que se vê na 
vida diâria dos portugueses no 
Canadâ. Acima de tudo, que é pré- 
cise - e tem que ser eles e mais 
ninguém - conseguir que esse seu 
valor seja reconhecido. E para esse 
objectivo que pretendo trabalhar corn 
eles junto das autoridades fédérais, 
provinciais e locais; e estou certo que 
nos prôximos anos, corn a nova ger- 
açâo, algo vai mudar. E fundamen- 
talmente para eles que se trabalha e 
que nâo esqueçam que estudar por- 
tuguês é um bom investimento 
porque hâ hoje em dia duzentos mi- 
Ihôes de falantes oficias de português, 
é a sétima lingua mais falada no 
mundo e que é falada em vârios con- 
tinentes. Dai que em termos de 
empregos e de coïitactos é um grande 
capital falar português. 

Ana Fernandes 
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Carnaval 
animado 
A Associaçâo Cultural do Minho, em 
Toronto, organizou o seu alegre e 
tradicional Carnaval, no salâo de Tes- 
tas do Ukrainian Federation, uma 
Testa que Toi precedida de um jantar à 
minhota, corn arroz de sarrabulho e 
outros pitéus da terra. O salâo encheu 
de Toliôes que cantaram e dançaram 
até à exaustâo... Minhotos, e esta tudo 
dito! 
Houve, com é da praxe nestas coisas, 
O desTile de macarados, e escolha de 
premiados. Entre as crianças, Toram 
distiguidos, os seguintes mascarados: 
Cigana (3o. lugar); Tigre (2o. lugar) e 
O Dalmata (lo. lugar). Os adultos pre- 

miados, Toram: Velhinha (3o. lugar); 
Gata Borralheira (2o. lugar) e a 
Cozinheira (lo. lugar). 
Um grupo de animados mascarados 
que deram à Testa carnavalesca o ver- 
dadeiro sentido da mesma. Parabéns 
a todos os que deram a "cara" ao 
Carnaval! 
Parabéns às gentes minhotas • pela 
organizaçâo da Testa e pelo entusiâs- 
mo corn que se divertem. E, quando 
as concertinas, tocaram as chulas, 
viras e malhôes. Toi o Tim do mundo e 
arredores. Assim é que é, as Testas 
Toram Teitas para divertir. Por Tim, o 
conjunto Eclipse, oTereceu mûsica 

para todos os gostos... Foi dançar até 
Tartar. Um convivio que se deseja corn 
mais assiduidade. 

da Associaçâo do Minho, 
e hem rogadinho... 

IlflDCIM: 

Gortejo trapalhâo animou Funchal, Joâo Jardim "clonado" 
Funchal - Milhares de pessoas assistiram à passagem do cortejo trapalhâo no centro da 
cidade do Funchal e que teve a participaçào de 2 000 figurantes disfarçados coin os 
mais dispares trajes. A sâtira social e a espontaneidade das pessoas em quererem dis- 
farçar-se de qualquer jeito exibiram-se perante uma multidâo de espectadores que se 
concentraram na baixa funchalense. Clones de Alberto Joâo Jardim por parte de um 
denominado Instituto de Clonagem da Regiâo Autônoma da Madeira foi a soluçâo 
encontrada pela Escola Bâsica e Secundaria da Calheta para o problema da sucessâo 
do présidente do Governo Regional. O défice democrâtico, a procura do primeiro 
emprego, a crise na agricultura, os "acordados da RTP-M" e os "Big Brothers" forain 
algumas das saliras que animaram o cortejo trapalhâo. O Carnaval da Madeira teve 
este ano um apoio de 70 000 contos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 
tendo a ocupaçâo hoteleira atingido uma média global de 88 por cento. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MtDICINA HOMeOPÂTICA 

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

Marque uma cittrevista corn o NaturbUs Homeopata 
Antonio Medeiron, jâ com niuitoa aiws de expcricda, 
que o podtrd njudar un soluçao don sens problemas. 
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"Sambodromo" de 
loulé animado imr 
milhares de felloes 
Dezenas de milhar de foliôes enche- 
ram a Avenida José da Costa Mealha, 
principal artéria de Loulé, para assis- 
tir e participar no cortejo daquele que 
é considerado o Carnaval "mais anti- 
go e famoso" do Algarve. 
Os "cabeçudos" e "gigantones", 
retratando sarcasticamente alguns 
dos politicos nacionais e regionais, 
marcaram presença nos carros 
alegôricos que participaram no corso 
do primeiro dia de festejos carnava- 
lescos, e que voltam a desfilar na 
segunda e na terça-feira "gordas". 
As "diatribes de um Vale e Azevedo a 
contas corn a justiça", as constantes 
visitas do présidente guineense, 
Kumba lalâ, a Loulé, e as "trocas" 
politicas de queijos e orçamentos 
foram très dos motivos mais fortes 
dos 18 carros alegôricos do cortejo. 
Tudo isto misturado corn a cor e a ale- 
gria de muitas centenas de figurantes, 
entre eles cinco grupos de samba do 

Brasil e ainda milhares de "mascara- 
dos" das formas mais diversas. 
Também as esculturais beldades fe- 
mininas foram outros dos grandes 
atractivos do cortejo que durante 
algumas boras deram cor e animaram 
o improvisado "sambodromo" loule- 
tano. 
Na montagem de todo este grande 
espectâculo trabalharam cerca de 70 
pessoas, 50 delas na construçâo dos 
carros alegôricos, de um Carnaval 
que segundo a organizaçâo - a 
Câmara Municipal de Loulé - custa 
cerca de 60 mil contos (300 mil 
euros). 
Da Testa faz também parte um con- 
certo corn o grupo "D’Arrasar", os 
"Dandy" e os espanhôis "Suecos de 
Romeria de Lepe", a decorrer segun- 
da-feira à tarde. Quem nào puder 
deslocar-se, pode recorrer à Internet, 
acedendo ao site oficial da Câmara 
Municipal de Loulé: www.cmloulé.pt 
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Casa do Alentejo 
18 anos de vida! 
Decorreu coin o brilho 

habituai a festa de aniver- 

sàrio da Casa do Alentejo. 

Exposiçôes de Escultura e 

Pintura, exibiçôes do Rancho 

Folclôrico Infantil da Casa 

do Alentejo, Grupo Coral 

Feminino da Casa do 

Alentejo, do grupo de mùsica 

popular "Searas de Portugal" 

e, no baile comemorativo do 

aniversàrio, os Starlight. 

Teve lugar também o lançamento do 
CD, "Gante Popular Religioso" - 
Ediçâo Faialense, e uma conferência 
subordinada ao tema: "O Estado 
Actual do Cante Alentejano". 
O casai, Dra. Maria Eduarda Faria 
da Rosa, natural do Capelo, Horta, 
Açores, e Professor José Francisco 
Pereira, do Redondo, Alentejo, foi 
deveras importante neste convivio 
comemorativo pela mùsica e pela 

escultura em pedra, que apresen- 
taram. Talentoso o trabalho da artesâ 
Francisca Lücia Romeiro, corn os 
seus primorosos trabalhos em casca 
de alho, cebola e escamas de peixe. 
O Eng. Joâo Oliveira, Vereador do 
Urbanismo de Serpa, foi uma pre- 
sença corn interesse e necessâria, 
para falar do Alentejo e para tornar 
mais fortes os laços entre alentejanos 
de um lado e outro. 
No almoço comemorativo dos 18 
anos de existência da Casa do 
Alentejo, entre dirigentes,, sôcios e 
amigos, também a presença do novo 

Embaixador de Portugal em Ottawa, 
Dr. José Luiz Gomes; Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Joâo Perestrello; os 
MPP Rosario Marchese e Tony 
Ruprecht; o Vereador Mario Silva e 
os présidentes da Acapo-Joe 
Eustâquio e do Conselho de 
Presidentesjoel da Naia. 

A simpâtica apresentadora da abertu- 
ra do festejos comemorativos do 
Décimo Oitavo (XVIII) aniversàrio 
da Casa do Alentejo, em Toronto, 
mimoseou-nos corn uma frase dis- 
farçada de ironia: "... um jornal da 
comunidade escreveu 23 quando 
todos sabem que a Casa do Alentejo 
comemora 18 anos de vida...". Porque 
nâo dizer naturalmente que o 
semanârio O Milénio cometeu um 
erro? Desta forma, deu aso a que 
alguém possa pensar em outro jornal 
comunitârio, e nâo o nosso. 
Um simples erro é crime que justi- 
fique, numa sessâo solene de aniver- 
sârio, ser mencionado? 
Ficâmos corn a sensaçào que houve 
segundas intençôes... 
De qualquer modo, deixâmos aos 
"olhos" dos leitores o Comunicado da 
Casa do Alentejo que nos induziu em 

erro... É que a mistura de letras 
"romanas" minüsculas e maiüsculas, 
corn a rapidez da leitura, levou-nos a 
uma clara situaçâo de erro involun- 
târio, ou de simpatia, como quiserem. 
Sô isso, nada mais. Nâo merecia uma 
mençâo aos microfones da Casa do 
Alentejo, nâo acham? 
De qualquer maneira, as nossas des- 
culpas aos membros e simpatizantes 
da Casa do Alentejo, em Toronto. 
Os 18 anos da Casa do Alentejo e 
tudo quanto fez até aqui merece de 
nos todo o respeito. 

JMC 

1130 Dujfffnt'St,, Ttmmto, OMtarit, Canatü M6H 2A2 TeC: (416)537-7766 * fax: (416) 537-4660 

COMUNICADO 

É Favor Divuigar 

Toronto 15 de Fcvereiro de 2001 
Mês de Fcvereiro 

i-estividades do xtiHI Aniversàrio 
Sexta-feira 23 de Fevcreiro de 2001 

Jantar as 7:30 pm 
Fxpo.siçôes de; Escultura e pintura 
Espect^ulo: Rancho Folclôrico Infantil da Casa do Alentejo, 
nnmo Coral Feminino da c:a.<a do Alenteio. Lançamento do CD 

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

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Àddison on Bay, e salba porque é que 
mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

® anœ m S®QRI9(M) (fla ©BQOiooQiOlaiii]® 

^ .5°/o em aiguns modelas novos 

Especial de 30 dies: 
nâo de nada de entrada, 

nâo faz pagamenbos nem page juros. 

IMa compra de carro novo a Addison. 

oferece o primeiro pagamenbo ateSlW|||j 

Reembolsamenbo de< 
a esbudante recém formados ou finalisbas 

832 Bay Street, em Torento (a none da College St J 
|h Telefone; 416-964-3211 J 

0024 
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Quinze assinam Tratado 
para "Europa dos 27 
Os chefes da diplomacia dos Quinze assi- 
naram, em Nice, França, um novo 
Tratado comunitârio que vai permitir o 
alargamento da Uniâo Europeia ao Leste 
e ao Mediterrâneo, a partir de 2003. 
O acordo sobre a reforma das instituiçôes 
comunitârias foi alcançado na madrugada 
de 11 de Dezembro ultimo pelos chefes de 
Estado e Governo dos Quinze, apôs lon- 
gas e dificeis negociaçôes. 
Èmbora assinado, o texto do novo tratado 

II 

terâ ainda de ser ratificado por todos os 
parlamentos nacionais até ao fim de 2002. 
O novo Tratado pretende resolver très 
problemas principals: limitar o nùmero 
de comissârios europeus, estabelecer uma 
nova repartiçâo de votos atribuidos a 
cada Estado membro nas decisôes do 
Conselho de Ministros e generalizar a 
tomada de decisôes por maioria qualifica- 
da para evitar a paralisia de uma Uniâo 
alargada a 27 Estados. 

flCORES; 

Emergência no combate aos 
ratos na llha de S.Mîguel 
Ponta Delgada- Brigadas do Governo 
Regional e das câmaras municipals de 
S. Miguel iniciam em Abril uma acçâo 
de emergência de combate aos ratos na 
maior ilha açoriana, que se prolonga 
por très meses. Segundo disse à Agência 
Lusa o présidente da Associaçâo de 
Munidpios de S. Miguel, AMISM, o 
carâcter de emergência justifica-se pela 
elevada populaçâo de ratos que se reg- 
ista na ilha e pelas suas consequências 
em matéria de saüde püblica. Antonio 
Pedro Costa acrescentou que o piano, 
financiado pelo Executive açoriano, 
prevê a colocaçâo por brigadas governa- 
mentais e camarârias de varias 
toneladas de raticida em todas as zonas 
urbanas e sub-urbanas de S. Miguel. 

Antes do inicio da campanha no ter- 
reno, funcionârios das autarquias vào 
frequentar acçôes de formaçâo desen- 
volvendo, depois, iniciativas de sensibi- 
lizaçào junto das escolas. As acçôes a 
projectadas para as escolas visam aler- 
tar as crianças para nâo mexerem no 
raticida. Segundo o présidente da 
AMISM, depois de executado o piano 
de emergência, duas brigadas munici- 
pals compostas por uma dezena de 
operârios encarregar-se-âo de manter 
um permanente combate aos ratos na 
ilha. Corn uma intervençâo continuada, 
essas brigadas terào como missâo 
impedir que a populaçâo de roedores 
atinja de novo os niveis preocupantes 
que se registam actualmente, adiantou. 

FIJIVICHAL Apartirde 
$799.00 por pessoa (mais taxas] 
Voos semanais e directos “Non Stop 
Corn soldas do Toronto a iniciar a 
28 de Innho e regresses 
até 27 de Setembro 

“OFERTA ESPECIAl” 
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagande uma tarifa énica  

(2®M'a'A(2Tjic SA ® ©iQj AaiKiiJE ®œ 'yoA®!» 

HWSA A SATTA 

517 CoiRCE STREET. SUITE 215. EM TOROüTO 
Tel.: 4i6-S15-7188 

Portugal segundo pais 
mais pobre, Açores quarta 
regiao menos prospéra 
Portugal era o segundo pais mais 
pobre da Uniâo Europeia (UE) e os 
Açores a quarta regiâo menos 
prospéra, em 1998, comparando a 
riqueza por habitante corn a média 
europeia, segundo dados divulgados 
pelo Eurostat. 
De acordo corn dados do 
Departamento de Estatisticas da UE 
(Eurostat), Portugal tinha um Produto 
Interno Bruto- (PIB) por habitante, em 
funçâo do poder de compra, de 75 por 
cento do médio na Uniâo. 
A Grécia era o pais mais pobre dos 
Quinze, corn um PIB per capita de 66 
por cento do médio na UE, e a 
Espanha o terceiro menos prôspero, 
corn uma riqueza relativa équivalente 
a 8l por cento da europeia. 
Igualmente abaixo da riqueza média 
dos Quinze estâ um dos poderosos da 
Uniâo Europeia, a Erança, corn 99 por 
cento do PIB médio por habitante. 
Um dos chamados paises da coesào, a 
Irlanda, corn um PIB por habitante 8 
por cento superior à média comu- 
nitâria, tinha, em 1998, ultrapassado 
também a Itâlia (um por cento acima 
da média), Finlândia, Suéda e Reino 
Unido (todos dois por cento acima da 
média). 
O Luxemburgo é o pais mais rico da 
UE, corn um PIB por habitante 76 por 
cento superior ao médio na Uniâo. Os 
Açores aparecem na lista do Eurostat 
como a quarta regiâo mais pobre da 
UE, corn um PIB por habitante équi- 
valente a pouco mais de metade (52 
por cento) do médio comunitârio. 
A regiâo mais pobre da UE é a de 
Ipeiros, na Grécia, corn 42 por cento 
da média, seguindo-se a Extremadura 

espanhola e a regiâo ultramarina 
francesa Reuniâo, ambas corn um PIB 
por habitante igual a metade do médio 
na Uniâo. 
A regiâo mais rica da UE é a da capi- 
tal britânica, Londres, corn um PIB 
por habitante 2,43 vezes superior ao 
médio comunitârio, bastante à frente 
da segunda, a regiâo alemà de 
Hamburgo, corn um PIB por habi- 
tante 86 por cento acima da média. 
Todas as regiôes portuguesas tinham, 
em 1998, um PIB por habitante inferi- 
or ao médio da UE. Lisboa e Vale do 
Tejo era a mais prospéra, corn uma 
riqueza relativa correspondente a 95 
por cento da média comunitâria. 
O Algarve atingiu 76 por cento da 
média da UE, o que poderâ implicar, a 
prazo, a sua exclusâo da lista das mais 
beneficiadas pelos fundos estruturais 
(Objectivo l), o Alentejo 67 por cento, 
o Norte 66 por cento, o Centro 65 por 
cento e a Madeira 58 por cento, segun- 
do os dados do Eurostat. A posiçào re- 
lativa do Alentejo estarâ fortemente 
influenciada pela produçào da zona 
industrial de Sines e pela localizaçào 
em Neves Corvo da maior mina de 
cobre da Europa. 
Entre as 46 regiôes que nâo atingem 
75 por cento da riqueza média da UE, 
estâo cinco das sete regiôes portugue- 
sas, além de 13 regas, oito espanholas, 
sete alemâes (no Leste), cinco ita- 
lianas, quatro britânicas, as quatro 
regiôes ultramarinas francesas e uma 
austriaca. 
Estas regiôes tinham, em 1998, cerca 
de 7l milhôes de habitantes, um quin- 
to da populaçâo total da Uniâo 
Europeia. 

îlOCflMBIQUE/CHEIflS: 

Protecçâo Civil portuguesa envia ajuda 
Lisboa - O Serviço Nacional de 
Protecçâo Civil (SNPC) anunciou 
terça-feira, o envio para Moçambique, 
pais assolado pelas cheias, de meios 
materials e humanos para ajudarem a 
minorar os efeitos da calamidade. 
Para além do apoio financeiro jâ 
anunciado pelo governo português, o 
SNPC, em colaboraçâo corn o Serviço 
Nacional de Bombeiros (SNB), vai 
enviar para a cidade moçambicana da 
Beira uma équipa de 30 elementos, 
que levarâ consign oito barcos, tendas 

e "kits" de higiene e de cozinha. O 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros 
português anunciou anteriormente 
que vai fornecer medicamentos e 
bens alimentares e de primeira neces- 
sidade, no valor de 500 mil dôlares 
(110.500 contos), para a populaçâo 
moçambicana afectada pelas cheias. 
As inundaçôes em Moçambique afec- 
tam centenas de milhar de pessoas, 
sobretudo nas provincias de Tete, 
Manica, Sofala e Zambézia, tendo-se 
registado jâ 70 mortos. 
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Comunicados 
O Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal 
realiza a sua festa comemorativa do 2o. aniver- 
sârio, 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 àrea 
de Toronto (âreas telefônicas 416 e 905) pas- 
sam a dispor de um serviço telefônico de enfer- 
magem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Este telefone de emergência, gratis, para 
enfermeira, é o seguinte: 
1- 866 - 797 - 0000 

A Direcçâo da PORTUGUESE INTERA- 
GENCY NETWORK (PIN), comunica que 
vai realizar no dia 8 de Março, um jantar para 
celebrar o "Dia Internacional da Mulher", na 
Casa do Alentejo, em Toronto. 
Além do jantar, haverâ variedades e sorteios. 
Informaçôes e réservas: Cidâlia, 416-534-3434 
Ext.32, ou 416-530-6608. 

dia 3 
e apresentaçâo dos Corpos 

Sàbado, 
-Jantar, baile 
Gerentes na Casa do Benfica de Toronto. Info: 
116-653-6370. 

-Baile no Graciosa C. Centre, corn o 
conjunto "Os Vadios". 

-O Amor da Pâtria C. Centre, realiza o Baile 
do Sôcio e apresentaçâo do novo Grupo 
Folclôrico Amor da Pâtria, no salâo da Igreja 
de Santa Helena. Info: 416-535-2696. 
-O Sport Club Angrense de Toronto realiza 
um baile de convivio corn o DJ Oasis. 

Domingo, dia 4 
-"Matineé Juventude" na sede do F.C.Porto de 
Toronto, corn o DJ IRIS. Entrada gratis às 
primeiras 10 raparigas. 416-536-2921. 

Sâbado, dia HO 
-Lançamento da ultima gravaçâo do conjunto 
SDP, no Clube Português de Cambridge. 
Presenças amigas de Sarah Pacheco e do con- 
junto Jovem Império. Parabéns! 
1-519-623-0076. 
-Serâo Minhoto no F.C. Porto de Toronto, corn 
papas de Sarrabulho e rojôes. Concertinas e 
Cantares ao Desafio. 
-Jantar e baile da Matança do Porco, no Asas 
do Atlântico S.S. Club. 

Domingo, dia H H 
-A Casa Cultural de Vila do Conde de Toronto 
realiza na sua sede-social uma Assembleia 
Gérai para apresentaçâo de contas e eleiçâo de 
novos Corpos Gerentes. A Assembleia Gérai 
esta marcada para as 15h00. 

8 

i 

NOITE DE SARRABULHO 
o Rancho Folclôrico da Associaçâo Migrante de 
Barcelos vai promover no dia 10 de Março, uma 
NOITE DE SARRABULHO no Ukrainian 
Federation Hall (College e Augusta) em Toronto, 
de angariaçâo de fundos para a compra dos trajes 
e instrumentos tradicionais necessârios aos 
componentes do Rancho. 
Informaçôes e réservas: 416-530-1662. 
Parabéns pela iniciativa. 

Comissâo das testas 
Sanloaninas' 2001, 
em Terente 
Domingo, 4 de Março, chega a Toronto, a 
Comissâo das Festas Sanjoaninas'2001, liderada 
pelo Présidente da Câmara Municipal de Angra 
do Heroismo, Sérgio Avila. 
A Comissâo das Festas Sanjoaninas'2001 estarâ 
em Toronto até ao dia 11 de Março. 
No dia 6 de Março, pelas 20h00, haverâ uma 
Conferência de Imprensa no Pepper's Café, para 
apresentaçâo do programa. 
No Sâbado, dia 10, a Comissâo participa numa 
NOITE REGIONAL no Lusitânia de Toronto e, 
no Domingo, num almoço de despedida, nO 
Angrense de Toronto. 
A Comissâo SANJOANINAS'2001 é constituida, 
por: 
Sérgio Âvila, présidente da Câmara de Angra do 
Heroismo. 
Luis Bettencourt, présidente da Comissâo 
Sanjoaninas'2001. 
Ildebrando Ortins, responsâvel da Tauromaquia. 
José Bendito, coordenador das festas. 
Outras informaçôes: 416-531-3146. 

Domingos Meat Packers Ltd. 
o ünico matadouro português 

de suinos no Canada. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

Tel: 14161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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A ainda recém-criada dupla Tiago & 
Daniel gravaram mais um CD, desta vez 
com a determinaçâo que o titulo indica: 
"Daria Tudo". 
A cançâo da autoria dos manos Mauro e 
Mauricio Gasperini, foi produzida por 
Ricardo Feghali para a Expresso 
Produçôes. 
Os coros foram gravados por Cleberson 
Horsth, Nando, Serginho, Paulinho e o 
proprio Ricardo Feghali. Um belo tema 
bem interpretado por Tiago & Daniel. 
Esta dupla esta em digressao nos EUA por 
todo o mês de Março. 

meo S DANIEL 
num tudo poMudo 

Os SUPER TUN 
ataque 

Os jovens componentes d'os SUPER TEEN - 
6 elementos, entre os 16 e os 18 anos de 
idade-, foram de novo para estiidio e 
gravaram "Razào ou Paixâo". 
Neste trabalho, André Barros (voz), Rodrigo 
Saraiva (baixo), Paulo Ricardo (teclas), Joâo 
Paulo Moreno (guitarra), Kiko (guitarra) e 
Sérgio Gregorio (bateria), surgem com uma 
grande düvida: "Razâo ou Paixâo"? 
Quern souber que responda. Nestes casos de 
amor, mesmo os jovens de hoje têm 
dificuldades em decifrar... 
Nem os super-Teen's o conseguem! 

JUNETiE 
uma Jovem 

que promete 
Nasceu hâ 17 anos em Vila Real, Tràs-Os-Montes. 
Foi corn os pais para França. Mas, a sua determi- 
naçâo em vencer no campo artistlco, fê-la voltar às 
raizes. É alegre, simples, simpâtica e generosa. 
Gravou para a Vidisco o seu primeiro trabalho, 
intitulado "Louca Por Ti". Os temas pop-românti- 
cos sâo de Elton Ribeiro, Zezé Correia, Pâquito C. 
Braziel, Ricardo, Jorge Kito, José Vieira e 
Agostinho Herdeiro. Destaquè para as cantigas 
"Perdida de amor, Perdida por Ti", "Voltarâs (P'ra 
mim)", "Tempstade de Emoçôes", "Tanto 
Tempo,Tanto Tempo", "Na Magia dum Beijo" e 
"Pressentimento de Amor". Sâo 17 risonhas e 
bêlas primaveras cantando para vôs... 

■* 

LLfl 
HI Ml 

o Jantiar sera servido 
pelas SOhOO, seguindo-se 
o espectàculo. 
A.dult;os: S35. dâlares. 
Crianças: $25. dâlares. 

Oasis Convention Centre. 
1036 Lakesiiore Road. East. 
Mississauga 
SOS-BSH -TTTT 

HH” 
a nova sensaçâo 
da Dance Mnsic 

É jâ Sâbado, 
dia 3 de Março, 

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

Dos EUA também a presença 
a magnifîca NÉLIA! 

Para animaçâo 
e balle, 

os STARLIGHT. 
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i Jnipasiâo^ 
Os DIAPASAO estâo de volta com mùsica popu- 
lar e para pular. Jâ la vâo 20 anos de mùsica popu- 
lar, O tradicioanaJ "bailinho" português, os ritmos 
mexidos, sem faltar cantigas românticas na bonita 
voz do Marante. Um pouco de tudo, corn equi- 
librio. 
"Quero Bailar" é o tema que dâ titulo ao novo CD, 
lançado pela Vidisco. 
José Guimarâes, Marante, Joel Marques, Ivone 
Ribeiro, Walter Luz, Tivas e Ricardo escreveram 
os temas "Eu Quero Bailar", "O Que Sinto por 
Ti", "Um Restinho de você", "Mentiras, Mentiras", 
"Beijinho na Testa", "Saia Curtinha" e "Somos 
Felizes", etc... 

Os «H em 
Depois do êxito corn os temas 
"O maior desejo" e "Cheia de 
Charme", a Vidisco aposta de novo 
nos "H H", lançando no mercado 
O single "Fiz de Tudo", corn a 
colaboraçâo da Hit Productions. 
O tema "Fiz de Tudo", é uma 
balada melodiosa e simples para 
embalar os coraçôes e despertar 
as emoçôes dos mais românticos. 
Sàbado, dia 3 de Março, 
participem no grande espectàcu- 
lo d'os "H H" no Oasis C. Centre, 
em Mississauga. Estes jovens da 
'dance music' sâo uma aposta 
ganha. 

ascençâo râpida 

O melhor de 

A Lusosom lançon no mercado um novo 
trabalho de CHIQUITA que oferece aos 
muitos admiradores as melhores cantigas 
da intérprete e mais très cançôes inéditas: 
"Meu pai de barba grisalha", "Por ti eu 
canto" e "Corn teu sorriso", da autoria da 
Chiquita, Eduardo Olimpio e Janot, 
respectivamente. 
Dos êxitos do passado, estâo incluidos os 
temas; "Regresso", "O rapaz dos meus son- 
hos", "Très rosas do meu jardim", "Volta 
para a tua terra", "Vai um balde de âgua 
fria", "Encosta, encosta", entre outros. 
E uma homenagem justa à cantora de 
Campo Maior e ao seu fiel püblico 
espalhado pelo mundo, por altura dos 
sens 20 anos de carreira. 

LILIANA uma voz actual 
A Agata descobriu mais uma voz cheia e bonita. Trata-se da jovem Liliana, uma loira 
extrovertida, simpâtica, segura e talentosa. 

^ Ricardo , Zé Félix, Joâo Baiâo, Cristina Landum e a prôpria Liliana, escreveram 10 
temas em português e um em inglès (Owner of My Dreams) que preenche este 
lançamento da M. & M. Espacial, de Àgata produçôes musicais Ida. 
"Solo", é O titulo do album de Liliana que inséré temas diversos, bonitos e 
românticos, corn um som moderno e atractivo. 
"Tu Vais-te Lembrar de Mim", "Fugir de Ti", "Vou Voar sem Ti", "Em Segredo 
(tenho amado)",- "Sô Posso Ser de Alguém" e "Acabou (é melhor assim)", sâo cançôes 

que vâo ao encontro dos apaixonados que "andam por ai", na espectativa de encon- 
trar o amor. Corn Liliana, encontram-no... 

um "portista" em destaque 
Nasceu no Porto e partiu corn tenra idade para 
Françâ. Uma histôria igual a muitos de nos... 
A mùsica sempre o acompanhou. Começou a tocar 
e a compor. 
Depois, escreveu as letras para a suas mùsicas e 
acabou por interpretâ-las. Tomou-lhe o gosto e, aos 
poucos, conquistou um lugar no panorama artisti- 
co português da diaspora. 
Actua corn frequência nos paises da Uniâo 
Europeia e, naturalmente, por todo o Portugal, 
lado-a-lado corn grandes nomes da mùsica por- 
tuguesa. Dominique Costa quer alargar os sens ho- 
rizonte e enviou um CD para o Canada, intitulado, 
"Eu quèro ver o meu pais", corn sonoridade bem 
popular, alias, como todas as suas composiçôes. 
Para eontactos, o telefone (e fâxe), é o seguin te: 
011 351 23 692 1612, Pombal, Portugal. Au revoir! 

Dominique Costa PteD oil taiïL 

Casa para utilizaçâo 
industrial/comercial e 
habitaçâo corn 209 m2. 
Quintal corn 1177 m2. 
6 divisôes destinadas a 
habitaçâo, 2 depen- 
dências corn 1 divisâo 
cada destinadas a 
comércio ou indùstria, 
3 dependências corn 
1 divisâo cada para 
oficinas e 1° andar 
corn 4 divisôes. 
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Cientistas portugueses desenvolvem 
mapa da retina ploneiro a nfvel mundlal 
Cientistas de Coimbra estâo a desenvolver um mapa da retina através de um sistema que conjuga numa s6 imagem 
vàxios elementos desta zona do olho, corn o objectivo da detecçâo précoce das alteraçôes que orig^inam doenças. 
Até agora os investigadores da 
AIBILI - Associaçâo para a 
Investigaçâo Biomédica e Inovaçâo 
em Luz e Imagem - conseguiram 
associar na mesma figura très infor- 
maçôes da macula (zona da retina 
onde se formam as imagens de maior 
contraste visual): a espessura, a rede 
de vasos sanguineos e a permeabili- 
dade. 
No Mapeamento Multimodal da 
Macula falta conjugar (na mesma 
imagem) ainda mais dois elementos, 
as mediçôes sobre sensibilidade visu- 
al e fluxos sanguineos (usando o lazer 
por efeito doppler). 
O projecto é inovador a nivel mondi- 

al e vârios centras de investigaçâo da 
Europa e Estados Unidos estâo inte- 
ressados em beneficiar das novas téc- 
nicas, utilizadas ainda apenas na 
AIBILI. 
Em declaraçôes à Agência Lusa, o 
coordenador do projecto, Rui 
Bernardes, afirmou que quando con- 
seguirem reunir na mesma imagem as 
mediçôes destes cinco parâmetros da 
retina sera possivel adquirir novos 
conhecimentos acerca do que leva ao 
aparecimento das doenças da visâo, 
através da sequência das alteraçôes 
detectadas. 
Ao correlacionar todos os dados tere- 
mos uma ideia do que acontece a 

nivel estrutural e funcional, porque é 
que as alteraçôes surgem e evoluem 
mais ou menos rapidamente e, nesse 
sentido, ocorrem as doenças", afir- 
mou. Segundo o investigador, a 
grande vantagem sera o diagnôstico 
mais précoce das doenças, ou seja, a 
demonstraçâo das alteraçôes da reti- 
na ainda antes de serem visiveis, 
assim como a obtençâo de um con- 
junto de informaçôes que irâo ser fun- 
damentais para a indùstria farmacêu- 
tica criar novos medicamentos. 
Segundo o investigador, os primeiros 
passos da investigaçâo foram dados 
hâ dois anos e a informaçâo jâ reco- 
Ihida tem "extraordinâria importân- 

cia para a diabetes" (retinopatia dia- 
bética) - uma das principais causas de 
cegueira que sô nos Estados Unidos 
atinge cerca de cem mil pessoas por 
ano - pois vai permitir que seja detec- 
tada mais precocemente e o desen- 
volvimento de novos medicamentos 
para o seu tratamento nas fases mais 
iniciais. 
Através de uma sequência de exames 
ao longo do tempo, sera possivel ver 
como cada um dos parâmetros da reti- 
na se relaciona consign prôprio e corn 
os outros, de forma a apurar aquele 
que esta na origem das alteraçôes 
mais importantes para o surgimento 
das doenças. 

Televisâo Interactiva em Pertugal: 
TV Cabo e Microson 
apresentam "kit" de ferramentas 
A Microsoft e a TV Cabo 
apresentaram esta semana 
na FIL o "Content Provider 
Kit", um conjunto de 
ferramentas para o 
desenvolvimento de 
conteüdos e serviços para 
televisâo digital interactiva. 

Segundo Filipe Barreiros, um dos 
responsâveis da TV Cabo 
Interactiva, o pacote inclui a insta- 
laçâo de "set top boxes", ligaçâo à 
Netcabo, soluçôes grâficas e técnicas 
de produçâo de conteüdos, disponibi- 
lizaçâo de centro de testes, de help 
desk e de formaçâo continua. 
"As empresas interessadas podem ter 
acesso a este conjunto de ferramentas 
através de um acordo corn a TV 
Cabo", explicou, numa apresentaçâo 

que decorreu em paralelo corn a 
Internet World Portugal 2001, no 
Parque das Naçôes. 
Corn o objectivo de dinamizar a 
indùstria de televisâo digital interacti- 
va, foi também lançado hoje um con- 
curso aberto a todos os produtores de 
conteüdos nesta area, cujo prazo ter- 
mina a 18 de Maio. A TV Cabo conta 
disponibilizar televisâo digital inter- 
activa em versâo comercial alargada 
no segundo trimestre de 2001, jâ 
tendo acordos corn dezenas de empre- 
sas nacionais e internacionais, 
incluindo os canais de televisâo por- 
tugueses. Segundo os responsâveis da 
empresa, o leque de serviços a que os 
subscritores da TV Cabo terâo acesso 
incluirâ t-commerce (comércio elec- 
trônico através da televisâo), t-ban- 
king, canais de televisâo corn fun- 
cionalidades digitais, gravaçâo digital 
de video, um portai de televisâo e out- 
ros serviços adicionais. 

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

iŸaoe.Ue.ŸS 

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compieto e sério em tudo que diga respeito a 

serviços e viagenSr 

O Verào é connoscol 

SPECIAfS DE VERÀO para o 
Açores. Lembrem-se que 

II rapidamente! 

Use também os serviços especializados de 
Happy Travellers para o preenchimento do seu 

INCOME TAX. 

Florestas asiàticas ameaçadas 
pelos madeireiros Chineses 
Os industriais madeireiros Chineses 
ameaçam a sobrevivência de vârias 
florestas, sobretudo asiàticas, através 
da exploraçâo directa ou da impor- 
taçâo dos seus produtos, alerta a 
revista britânica New Scientist. Esta 
situaçâo é uma consequência da 
decisâo das autoridades chinesas de 
interditar a exploraçâo das florestas 
naturais nacionais, apôs as inundaçôes 
catastrôficas do Yangtsé em 1998. 
"Antes da interdiçâo, a China impor- 
tava anualmente cerca de quatro mil- 
hôes de metros cùbicos de madeira. 
Em 1999, o primeiro ano apôs a inter- 
diçâo, importou 10 milhôes de metros 
cùbicos e em 2000, cerca de 15 mil- 
hôes", sublinhou Zhu Chunquang, um 

especialista do WWF (World Wildlife 
Fund). A China é actualmente o 
segundo maior importador mundial 
de madeira, a seguir aos Estados 
Unidos. A China importa madeira das 
florestas tropicais da Malâsia, da 
Indonésia, da Papua Nova-Guiné, do 
Gabâo e da Sibéria Oriental, neste 
ültimo caso muitas vezes proveniente 
de abates ilegais, segundo a New 
Scientist. 
Os industriais Chineses da madeira 
investem também no estrangeiro, 
tendo obtido direitos de exploraçâo 
em grandes superficies nas florestas 
de Sabah (Malâsia), Bornéu (Malâsia e 
Indonésia) e até na Nova Zelândia e 
Brasil. 

MIR aproxima-se da Terra a 
cada uez maior velocidade 

Moscovo - A estaçâo orbital Mir apro- 
xima-se da Terra a cada vez mais veloci- 
dade, devido à densidade da atmosfera, 
indicou terça-feira o Centro russo de 
Controlo dos Voos Espaciais (TSOUP, 
em Korolev, perto de Moscovo. "A 
velocidade de descida da Mir é actual- 
mente de 1,3 quilômetros por dia", indi- 
cou o TSOUP. Hâ duas semanas, essa 
velocidade era de cerca de 900 metros 
por dia. "Nâo hâ qualquer razâo para 
inquietaçôes", comentou o serviço de 

Imprensa da agência espacial russa. 
"Esta aceleraçâo nâo é anormal. 
Dépende da actividade do Sol que faz 
aumentar a densidade da atmosfera", 
referiu o serviço de Imprensa. A estaçâo 
encontra-se actualmente numa ôrbita 
de 267,3 quilômetros. A destruiçâo da 
Mir deverâ realizar-se entre 13 e 18 de 
Março, mas essa data poderâ ser ainda 
alterada. A operaçâo começarâ logo 
que a ôrbita da estaçâo desça a menos 
de 250 quilômetros. 

0014 
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Cientistas desenvolvem processo de 
absorçâo das radiaçôes dos telemoveis 
Cientistas de Hong Kong anunciaram 
ter desenvolvido um novo processo de 
protecçào que absorve até 70 por cento 
da radiaçâo emitida pelos telemoveis, 
numa altura em que se questiona a segu- 
rança destes aparelhos. Trata-se de uma 
pelicula fabricada a partir de material 
compôsito, corn capacidade para absorv- 
er entre 50 a 70 por cento da radiaçâo, 
valor que dépende do tipo de telemôvel 
utilizado, de acordo corn testes realiza- 
dos na Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Hong Kong. "E de fâcil 
produçâo e barato", afirmou Wen Weijia, 
O investigador principal envolvido, acres- 
centando que o dispositivo interpôe um 
minimo de interferências nas comuni- 
caçôes e ajuda a protéger o cérebro 
humano. Apesar de estudos anteriores 
relacionarem a utüizaçâo de telemoveis 
corn o aparecimento de tonturas, vômi- 

tos, tumores cerebrais e cancro, ainda 
nâo hâ conclusôes definitivas sobre esta 
matéria. 
No entanto, qualquer implicaçâo para a 
saüde teria repercussôes em Hong Kong, 
onde se regista uma das maiores taxas 
mundiais de utüizaçâo de telemoveis. 
Outro dos quatro cientistas implicados 
no estudo, Ge Weikun, indicou que a 
radiaçâo é mais forte para a pessoa que 
efectua a chamada e nâo tanto para a 
pessoa que a recebe. As 'peliculas podem 
ser produzidas a cerca de 300 escudos 
cada, e a Universidade esta em negoci- 
açôes corn potenciais parceiros, apesar 
de ter ainda de chegar a um acordo para 
comercializar a invençâo. Os 6,9 milhôes 
de habitantes de Hong Kong possuem 
mais de 5,2 milhôes de telemôveis, uma 
média de très aparelhos para quatro pes- 
soas. 

v\/v\/v\/ 
- si'tes da aemana - 

Mùsica 
Os sons sâo uma forma de estar na vida 
A mùsica é, para muitos, uma forma de estar na vida. No endereço elec- 
trônico www.rollingstone.com a mùsica ocupa um lugar de destaque, 
sendo esta publicaçâo considerada como a biblia dos melômanos. Os 
cibernautas que decidirem navegar por estes mares vâo poder encontrar 
noticias constantemente actualizadas, entrevistas corn grandes nomes do 
mundo da mùsica, criticas a discos e a concertos e, ainda, um arquivo 
de biografias que esta organizado por ordem alfabética. Mas nâo pense 
que a revista em papel substitut este portai. Ambas sâo bastante difer- 
entes e têm objectivos prôprios. 

■ mmÊÊmm m ■HBB 

Gramàtica 
Nâo cometa mais erros quando escreve 
Conhecer todas as regras da lingua portuguesa nâo é fâcil e hâ momen- 
tos em que surgem as dùvidas. Para esclarecer eventuais questôes esta 
online o portai www.ciberduvidas.com que tem como objectivo principal 
ensinar a falar e a escrever correctamente a lingua-mâe. Nele o cibernau- 
ta vai encontrar centenas de exemples que ilustram as mais variadas 
situaçôes, podendo também optar por esclarecê-las através do e-mail. 
Para nâo voltar a errar existe também a rubrica dos erros mais fre- 
quentes, assim como aqueles mais cometidos pela imprensa escrita. Um 
site a visitar rapidamente. 

■■■■■ ■ ■ BBBBI ■ BBBB 

Madeira 
Conheça na Net uma ilha maravilhosa 
Se escolher a Madeira como destine para as suas férias, no site 
www.madeira-web.com encontra todo o tipo de informaçôes que lhe per- 
mitirâo organizar a sua estada; o hotel que mais lhe convém, os percur- 
sos a fazer, os locals a visitar, as actividades a praticar, tais como mergul- 
ho, caminhadas e muitas mais. E ainda outras indicaçôes ùteis e alguns 
cuidados especiais. Se assim o desejar, veja fotografias e mapas dos 
locals mais turisticos e espreite a cidade do Funchal, através de uma 
câmara que transmite imagens em tempo real. Se jâ tiver as malas feitas, 
estabeleça o contacte e parta à descoberta da Madeira. 

Historié 
Desvende o mistério das pirâmides 
O enigma dos faraôs continua por desvendar, tal como praticamente 
tudo o que diz respeito à civilizaçâo egipcia. No site 
www.pbs.org/wnet/pharaohs o cibernauta vai encontrar algumas rubric- 
as que o poderâo ajudar a perceber o porquê deste mistério assim como 
a histôria dos faraôs. 
O ambiente do portai esta disponivel nas versôes de html ou em flash. 
Caso tenha acesso a esta ùltima poderâ ver uma série de mapas e 
pirâmides e as suas localizaçôes. Talvez se décida mesmo por uma 
viagem ao Egipto. Dê uma espreitadela! 

Ttcnotocifl / SRüD; : 

Instrumento de 
injecçao nos ossos 
Uma empresa israelita, WeissMed, 
lançou no mercado uma seringa espe- 
cial para injectar liquides e medicamen- 
tos directamente nos ossos do paciente. 
O instrumento, BIG (Bone Injection 
Gun - "arma de injecçâo nos ossos"), foi 
desenvolvido por Mark Weissman, 
médico ortopedista e fundador da 
empresa. A ideia surgiu em 1982 quan- 
do Weissman, em serviço como médico 
militar, no Libano, teve que tratar uma 
criança soterrada nos escombros de um 
edificio situado num campo de refugia- 
dos. A criança encontrava-se em perigo 
de vida por desidrataçâo e era urgente 
ministrar-lhe soro, mas apenas a sua 
mâo estava acessivel e nâo havia possi- 
bilidade de alcançar qualquer veia. 
O médico lembrou-se que no seu pais 
de origem, a Argentina, era frequente 
injectar soro no osso do calcanhar de 
bébés em risco de desidrataçâo. Decidiu 
entâo arriscar e conseguiu ligar o balâo 
de soro â criança soterrada, através de 
injecçâo no extremo do osso da mâo, 
salvando-a de uma morte quase certa. 
Actualmente, 19 anos depois, a empresa 
que fundou desenvolveu a BIG, uma 
seringa equipada corn uma mola e duas 
agulhas, uma para injecçâo irriediata e 
outra para ficar no osso, ligada a uma 
base de plâstico e servir de veiculo para 
um tubo corn qualquer outro liquido. 
O instrumento é ùtil para injectar 
sangue, soro ou medicamentos, em situ- 

açôes traumâticas résultantes de aci- 
dente, atentado, ataque cardiaco, afoga- 
mento, choque ou desidrataçâo. Nesses 
casos, o cérebro tende a dirigir todos os 
recursos do corpo para as zonas atingi- 
das e dâ-se aquilo a que os médicos 
chamam "apagamento das veias". 
O tratamento imediato para essa situ- 
açâo é a injecçâo de liquidos, para 
restaurar a actividade nervosa do corpo. 
Mas precisamente nessas ocasiôes é 
mais dificil, senâo impossivel, localizar 
uma veia onde introduzir a agulha. 
Nessas situaçôes é agora possivel, corn a 
ajuda do novo instrumento, introduzir a 
agulha, em apenas dois centésimos de 
segundo, na extremidade de um osso 
(por baixo de joelho, por cima do pé, 
por baixo do ombro ou na ligaçâo da 
mâo), em zona esponjosa, onde passam 
muitos vasos sanguineos através dos 
quais o liquido chega ao sistema circu- 
latôrio. Segundo o director-geral da 
WeissMed, a ideia nâo é nova, pois jâ 
em 1921 se sabia da possibilidade de 
injectar liquidos no corpo^ humano 
através da medula ôssea, sistema que 
esteve em uso até â década de 40. 
Contudo nâo havia entâo qualquer 
instrumento prâtico para esse tratamen- 
to. As novas tecnologias permitiram fa- 
bricar agulhas muito finas e os médicos 
passaram a injectar nas veias, pondo de 
parte a possibilidade de o fazerem no 
sistema ôsseo. 

mjJJ J J 
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HOROSCOPO 
CARNEIRO '■ 21/03 A 20/04 

Marte em conflito com Lua pode trazer à superficie frus- 
traçôes que hâ muito se encontram enterradas dentro de si. 
Tome cuidado ao lidar corn amigos e familiares, pois para 
si, perder a cabeça neste momento poderâ nâo ser de todo 
vantajoso. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

Poderâ sentir uma maior tendência para as relaçôes de 
grupo, actividades humanitârias, sociais ou politicas. 
Poderâ, mesmo, sentir uma tendência para se identificar 
corn situaçôes e problemas de algum amigo. 

GCMEOS - 21/05 A 20/06 
j^L 

Hâ tendência para que alguém que lhe é muito chegado 
familiarmente ganhe uma inesperada importância. Deverâ 
fazer uma pausa no planeamento da sua actividade, pois este 
nâo é O momento propicio para iniciar novas acçôes. 
Aguarde uns dias. 

CARANOLEJO - 21/00 A 21/07 

A tensâo entre a Lua e Jupiter inclina-o a dedicar-se a 
novos projectos ou a fazer o que se costuma chamar de 
investimentos “duvidosos”. Tenha cuidado quando 
empreender algo novo neste momento e aja de uma forma 
prâtica. 

LEÂO - 22/07 A 22/0» 

A Lua em conjunçâo corn o Sol dar-lhe-â um acréscimo de 
energia, trazendo os seus sentimentos à superficie. As suas 
relaçôes corn as outras pessoas, mulheres em particular, serâo 
mais harmoniosas. A um nivel mais prâtico, esta é altura 
ideal para efectuar mudanças discretas na sua vida social. 

H VIRGEM - 23/08 A22/Oi 

A Lua em conjunçâo corn o Sol dar-lhe-â um acréscimo de 
energia, trazendo os seus sentimentos à superficie. As suas 
relaçôes corn as outras pessoas, mulheres em particular, 
serâo mais harmoniosas. Esta é altura ideal para efectuar 
mudanças discretas na sua vida social. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Se nâo é de esperar que neste momento os seus objectivos 
atinjam um nivel elevado, é pelo menos uma boa altura de 
preparar o caminho para que o venham a conseguir. Analise, 
corrija, tome até disposiçôes adicionais, pois estâ numa 
altura privilegiada para semear o que hâ-de colher no futuro. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

È possivel que sinta neste momento uma certa agressividade. 
Esteja alerta no manuseamento de objectas de metal pontiagu- 
dos nas actividades domésticas. A tendência, que poderâ con- 
tornar e evitar corn uma cuidadosa manipulaçào, serâ para ter 
um pequeno acidente. 

SAOITARIO - 22/11 A 21/12 

A tensâo entre a Lua e Jupiter instila em si uma espirituali- 
dade vocacionada para o auxilio aos outros. Oferecer vo- 
luntariamente os seus serviços a um amigo pode revelar-se 
muito gratificante. 

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

Enquanto a Lua passa pela sua Casa III, que é o sector 
astrolôgico que estimula o movimento e os contactas, poderâ 
sentir uma maior dispersâo, mas verâ sublinhada a sua capaci- 
dade de comunicaçâo corn aqueles que o rodeiam. Converse, 
escreva, informe-se. 

AQUARIO - 21/01 A 19/02 

Ocasiâo para explorar melhor os assuntos ou trabalhos que 
jâ tenha em andamento. Serâ inoportuno iniciar novos afaz- 
eres, que seriam trabalhosos e de pouco êxito. Boas perspec- 
tivas nos seus contactas corn Touro, Virgem e Capricôrnîo. 

PEiXES -20/02^^20/03 ^ H- 

Uma certa sensaçâo de desentendimento familiar serâ a 
consequência da quadratura (relaçâo de conflito) entre a 
Lua e Jupiter. E mesmo natural que se sinta um pouco à 
dériva, dentro da tradicional rotina de sentimentos e 
relaçôes. 

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

1 
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Verticals: 

Horizontais: 
1-Paraiso; borras; tecido trans- 
parente. 2-Sufixo; geme (pop.); 
desfecho. 3- Ofîcios; ocultei. 4- 
Saburra da lingua; fruto da 
amoreira silvestre. 5-Abundân- 
ciaffig.); peixe teleôsteo(bras). 
6- Sufixo; simb.quim. do érbio; 
art. no plural. 7- Pedra de 
moinho; batrâquio; dama de 
companhia. 8- Pompa; corco- 
vo. 9- Toléra; nesta hora. 10- 
Desejar; harmonizar-se. 11- Pi- 
sam; possuir; ruim. 12- Lavrar; 
também nâo; espaço de 30 
dias. 

1- Filtras; deseja; alguma. 2- Enganar-se; capa sem mangas; brisa. 3- Tercç- 
to; acomete. 4- Puros; tomar rumo. 5- Macio; rezaram. 6- Seguia; ligar. 7- 
Percebe; simb. quim. do telürio. 8- Defumara; carne de vaca entre a pâ e o 
cachaço. 9- Antiga Provincia Portuguesa; sitio. 10- Ligar; depois de. 11- Nota 
musical; nome de mulher; fio metâlico. 12- Pronome pessoal; ala; lavras. 
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Senhora Eva 
A màe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mâo e cartas. 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saüde e doenças. 

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

1386 Wilson Ave, perto da Jane 
416-614-9923 
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Com ûpresentQÇûo de Jamie Ina 

Oi alunos da Ana 

Fernandes no 

departamento de TV 

corn a companhia da 
Denise Guimarâes. 

Um grupo de alunos da Escola 

Secundaria St. Mary's, em Toronto, 
fez uma visita de estudo à Estaçâo 

Radiofônica CIRV-fm e à Redacçâo 
do semanârio O Milénio. 
Sâo alunos da professora Ana 
Fernandes que é, também, locutora 
da CIRV e colaboradora de O 
Milénio, como é do conhecimento 

gérai. A jovem professora -quase tâo 
jovem como os alunos!, encami- 
nhou-os pelos diversos departamen- 
tos da estaçâo e do jornal, dando as 
informaçôes necessârias e respon- 
dendo à curiosidade natural dos 

mesmos. Ana Fernandes foi a 
cicerone ideal, para os alunos 
Patricia, Eisa Marie, Cathy, Mike, 

.Ana, (■ a professora estagiâria Mena 
I fi naiides. 
.\'o cslüdio de gravaçâo, foi o "bom 
(■ o Ixmito" corn a ousadia de uns e a 
\eigonha de outros em gravar a voz. 
E sempre assim, jovens ou nâo. 
Estes jovens sâo alunos do 12o. ano 
e sâo membros do Clube Português 

da Escola de St. Mary's. Segundo a 
nossa colega Ana Fernandes, os ilus- 

tres visitantes sâo excelentes alunos. 
Ainda bem. Assim é que é bonito. 
As nossas instalaçôes estâo sempre 
abertas a quem nos queira visitar e, 
se for caso disso, aprender algo. 
O saber nâo ocupa lugar! 

O artista norte-americano Beck 

régressa a Portugal, para um concerto, 

a 13 de Agosto, integrado no proximo 

Festival Vilar de Mouros. 

Segundo noticia a pagina online da Yorn, Beck vai 
ser um dos protagonistes do Festival Vilar de 
Mouros de 2001, corn um concerto marcado para 

100% Music A 
Top 5 de Portugal 

13 de Agosto. As visitas de Beck ao nosso pais 
começam a tornar-se frequentes. Apos um elo- 
giado concerto no Festival Imperial ao Vivo de 
1997, no Porto, Beck actuaria nos anos seguintes, 
por duas vezes, no Coliseu dos Recreios, em 
Lisboa (o primeiro concerto do cantor californi- 
ano nessa sala foi gravado pela MTV). O ultimo 
concerto de Beck em Portugal ocorreu no 
Festival Sudoeste de 2000. 
O müsico jd se encontre a préparer um novo 

MARSHALL MATHERS LP-CD 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD 

INFEST-CD 

VERY BEST OF UB40 1980,2000-CD 

PLAY-CD 

album que deve ser editado em finals deste ano. 
Beck adquiriu um estatuto de enorme 
respeitabilidade ao longo da décoda de noventa, 
graças ao modo como fundiu nos seus trabalhos a 
heterogénea culture musical norte-americana do 
século XX. 
O seu ultimo album de originals, "Midnite 
Vultures", esta por exemplo bastante marcado 
por referêneias do funk da décoda de setenta, 
bem como pela obra de Prince. 

EX-STONE ROSES COM NOVA BANDA 
Top de vendos - Valentim de carvalho Alan 'Reni' Wren, baterista da formaçâo origi- 

nal dos Stone Roses, formou uma nova banda; 
The Rub. Os primeiros concertos decorrem jd 
em Março, em Inglaterra, e sao a primeiro 
apariçao püblica de 'Reni' apos ter abandonado o 
grupo, em 1995. Segundo o site do New Musical 
Express, os Rub sao a nova banda de 'Reni', ex- 
baterista dos Stone Roses. 'Reni' foi o primeiro 
elemento da formaçao original a abandonar o 

Aie ne 

É sempre o primeiro 

projecto britônico. Fê-lo em 1995, apos o lança- 
mento do segundo album, "The Second Comimg". 
Desde entao nao voltou a apresentar qualquer 
trabalho relacionado corn a müsica. O musico 
régressa agora corn os The Rub, onde troca a 
bateria pela voz e guitarra. A primeiro apresen- 
taçao ao vivo desta banda decorre em Março, 
numa mini-digressao de cinco 
concertos, em Inglaterra. 

BECK NOVAMENTE VERANEANTE EM PORTUSAL 

f MLSICA ^ r CINéMA ^ f JOGOS BiooRAriAS ^ 

Alunos da Escola St. Mary's visitaram CIRV 
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Carpinteiros Rough 
I “FRAMING CREWS” 

I Paga desde até 
I o pé quadrado 

I Scarborough ou Markham 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario précisa de 
secretârio/a para escritôrio, fluente em 
português e inglês, corn experiência em 
computadores e que possa 
trabalhar um minimo de 30 boras por 
semana. Entrada imediata. 
Contactar Nancy pelo tel.: 416-536- 
5961 

Condutor, fluente em português e inglês, corn 
experiência em vendas, Tcl.:416-259-4349. 

2 pessoas para limpcza de condominios, 

4-6 horas por dia, e 1 pcssoa para limpcza no 

exterior. Area da Kecle/Finch. 

Tel: 905-567-1830 

Emprcgado para balcâo de talho, corn expcriên- 

cia, tel.: 416-533-7667. 

Emprcgado para trabalhar num Restaurante, 

tel.: 416-483-9818. 

Pessoal para companhia de cogumclos, 
Tel.:905-878-9375. 

Empregada para passar roupa a ferro, 
Tel.:416-979-9567. 

Carpinteiros de acabamentos. 
Tel.:416-402-8859, contactar Arlindo Parreira. 

Empregados para fâbrica de mârmore, 
Tel.:905-475-7682. 

Carpinteiros, corn urgêneia. 

Tel: 416-318-4702 

Emprcgado para uma fâbrica, contactar Fâtima 
Almeida depuis das 18:00 h. 

tel.:416-251-6729. 

Serralheiro corn experiência em 

gradeamentos de ferro, contactar Alberto, 

tel.: 416-535-3700 ou 416-984-4921. 

Companhia de Mississauga procura 

condutor corn carta de pesados (Licença DZ), 

condutor corn (Licença G) e operârio. 

Tel.: 905-671-3104. 

LUIS REPRESAS: 
25 ANUS DE MÜSICA 
O mùsico dâ inicio aos espectâculos comemora- 
tivos de 25 Anos na Müsica. Luis Represas 
endereça o convite, e faz um balanço da sua car- 
reira. 

A cidade de Guimaxâes sera o placo do primeiro 
espectâculo comemorativo dos 25 Anos de Müsica 
de Luis Represas, um evento que acontecerâ jâ no 
prôximo dia 3 de Março. A iniciativa parte da 
Oficina da Ilusào, da Universal Music (éditera do 
artista) e do prôprio Luis Represas, e o mùsico 
aproveita a ocasiào para fazer um balanço sobre a 
sua carreira. Aqui ficam as palavras de Luis 
Represas: "Ao fim de 25 anos de carreira, muitas 
sào as memôrias, umas mais nitidas outras mais 
ténues, de uma vida que girou sempre em torno da 
müsica. De toda uma formaçâo nâo sô musical 
como também humana. 
Fruto de encontros corn referencias incontornâveis 
da müsica do mundo, independentemente de esti- 
los ou géneros, fizeram de mim o que sou hoje. 
Porque nâo sô me ensinaram que a müsica sô se 
prende à nossa vontade de a praticar como nos der 
na real gana, livre de fronteiras e géneros, como 
também, na esmagadora maioria dos casos, 
aliaram a este conceito de suprema liberdade criati- 
va uma postura perante a vida clara e vertical. 
Corn eles aprendi o que queria, corn outros o que 
nâo queria. Crescer na müsica é isso. 
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Para nos enviar a sua assinatura, 

oportunidade de emprego ou qualquer 

outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
(416) 538-0940 

info@omilenio.com 
1087 Dundas St. W. 
Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

frango à Passarinho 
cpcDitnus: 

7 Frango bem tenro 

1 dl de vinho branco 
2 dentes de alho 
7 folha de louro 
7 colher de sopa de sumo de limâo 
7 dl azeite 
30 gr. margarina 
Sal e pimenta 

COnt^CÇflO: 
Limpe e lave bem o frango, e corte-o em pedac- 
inhos corn o minimo possivel de ossos. Numa 
malga tempere a carne corn o vinho branco, os 
alhos esmagados, o louro, o sumo de limâo, 
pimenta,, sal, e deixe repousar algumas horas. 
Frite a carne na mistura de margarina e azeite 
até ficarem lourinhos e passaddî. Apôs ter tira- 
do os ültimos bocados de frango deite a marina- 
da e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Regue o 
frango corn este molho. 

SOBUEHESfl: 

Bolo Brasil 
lnCB£DI£riT£S: 

250 grs de açûcar 

150 grs de manteiga 

3 colheres de sopa de mel 

6 ovos + 225 grs de açûcar 

150 grs de coco ralado 

(On^CCflO: 
Bate-se as 6 gemas coin 250 grs de açûcar, 150 grs 
de manteiga e 3 colheres de sopa de mel. Bate-se 
tudo muito bem. Depots bate-se as claras em caste- 

lo, junta-se à massa jâ batida e acrescenta-se mais 
225 grs de açûcar e 150 grs de coco ralado. Vai ao 

forno em forma untada e forrada corn papel vegetal 

bem untado de manteiga. 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( )  
L J 
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Consigo 24 lloras por dia 
Sanyo DC-C10 

$9/1R 00* 
w ^ 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 

AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

Sanyo MCD-Z190 

^150 II* 

CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

IM V1 
00’ 

CitizenITR1819 
Portable RadioAM/FM ^ 9 || ^ 
Cassette/Recorder Player 

Festival Português - Canal 2 

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

Ceneral Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO I*Plus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estjâo à venda nos sequintes locais; 
EM TOBONTOî 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 

St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Caiirthra Rd. Tel: (90^ 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMIITON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM EONDON: Acadia Travel 
366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift 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 
m EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Rancho PROVfNCIA DO 
RIRATEJO, em testa 
O Rancho Folclôrico Juvenil 
Provincia do Ribatejo comemorou 6 
anos de existência. A festa teve lugar 
no salâo de festas da Igreja de Santa 
Helena. Uma festa onde foi servida 
uma suprema Sopa da Pedra, tradi- 
cional do Ribatejo. 
Animaram a festa comemorativa - 
além do Rancho aniversariante- os 
ranchos do Arsenal do Minho e As 
Tricanas, os acordeonistas Fernando 
Sousa e Antonio Agostinho e a intér- 

prete Suzanne Silva. 
Foi uma festa bonita e corn um fim 
justificado: dar parabéns e dizer obri- 
gado a tantos rapazes e raparigas que 
preenchem as horas de lazer "trabal- 
hando" no folclore, aos pais que se 
interessam pelo hem estar dos filhos 
e, ainda, àqueles que dedicam horas e 
paciência, para lhes incutir o gosto 
pelo folclore e os conhecimentos e a 
elegância necessârios para o dançar. 
Felicidades. 

BRPCR: 

"0 Comércio de Guimarâes" apresenta queixa contra Pimenta Machado 
Braga - A empresa de "O Comércio de 
Guimarâes" apresentou queixa na 
PSP contra o présidente do Vitôria de 
Guimarâes, Pimenta Machado, que 
impediu a presença de très jornalistas 
numa conferência de imprensa, disse 
à Lusa fonte da empresa. 
O administrador do grupo jornalisti- 
co, Haendel Oliveira, adiantou que o 
dirigente desportivo proibiu pessoal- 
mente os jornalistas da Radio 
Santiago e de O Desportivo de 
Guimarâes de participarem na confer- 
ência de imprensa de apresentaçâo do 
treinador Inâcio. Segundo Haendel de 
Oliveira a atitude de Pimenta 
Machado configura a prâtica de mais 

um crime de desobediência ao tribu- 
nal, jâ que terâ violado uma ordem 
judicial mediante quai o Vitôria de 
Guimarâes tem de deixar entra os 
profissionais da empresa no estâdio e 
nas instalaçôes do clubè. 
O incidente surge dois dias antes da 
terceira sessâo do julgamento que estâ 
a decorrer no Tribunal Judicial local e 
no quai Pimenta Machado, o Relaçôes 
Pùblicas do ckibe José Manuel Cunha 
e dois funcionârios sâo acusados da 
prâtica daquele crime. O dirigente 
desportivo - que nega a sua partici- 
paçâo nos factos - é acusado da prâtica 
de quatro crimes de desobediência 
qualificada na forma continuada. 

Os MëILHO^ëS 
MËMSAIS DË SëMPIÜëS 

48 MESES DE LEASE SEM 

QUALQUER PAGAMENTO DE 

ENTRADA E NOS PAGAMOS O 

PRIMEIRO MES ATÉ AOS ’500.°° 

2001 CRWÿ VcwijRC VAN 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale corn 

12001 CHEVV CAVàMCK 

Lugar para 7 pessoas, assento de criança. 
ar condicionado. caixa automâtica, râdio AM/FM CD, 
travôes ABS, 2 portas laterals de correr, fecho central.. Fecho central, ar condicionado, 

caixa automâtica. Radio AM/FM CD... 

'por més durai'ie lease 
B de 49 meses 
I Mas taxas 

2001 CREKY C4V4IJCR^2^ 

1525 Dundas St. East 
Tel; 9ü5-B25-142ü 

IN/li! 

Cell: 416-216-5417 
www.addisonondundas.com 

iZ'keVl'uliarV iz.ldt£trrdl2ilt^ 

num processo, que lhe foi movido pela 
Râdio Santiago. 
O processo surgiu na sequência de 
uma ordem dada pelo Tribunal local 
em-Outubro de 1997 para que o clube 
deixasse entrar os jornalistas da Râdio 
Santiago, e dos jornais Desportivo de 
Guimarâes e Comércio de Guimarâes 
que haviam sido proibidos de trabal- 
har no Estâdio por ordem da Direcçâo 
do clube. De acordo corn o despacho 
de pronüncia, os arguidos terâo des- 
obedecido, pelo menos por quatro 
vezes, o que obrigou o magistrado 
encarregue do assunto a requisitar 
uma força da PSP a fim de obrigar o 
Vitôria de Guimarâes a permitir a 
entrada da équipa de reportagem. 
Apesar disso, a Râdio Santiago ficou 
sem acesso às cabinas de râdio sendo 
obrigada a fazer o relato dos jogos 
através de telemôveis. 

O caso começou em Maio do mesmo 
ano quando o présidente do Vitôria 
decidiu proibir a entrada no Estâdio 
aos jornalistas da Râdio na sequência 
de uma noticia que nâo lhe agradou e 
que considerou "desestabilizadora". 
Face à proibiçâo de exercer a activi- 
dade no Estâdio e nas instalaçôes do 
clube e sentindo-se discriminada, a 
empresa de "O Comércio de 
Guimarâes" que possui o alvarâ da 
Râdio, apresentou queixa em tribunal 
e interpôs uma providência cautelar 
que foi aceite. 
De seguida, e apesar de recomeçarem 
a entrar no estâdio os jornalistas 
viram-se confrontados corn um 
boicote generalizado do clube, que 
lhes vedou o acesso às cabinas de 
râdio e lhes cortou a linha telefônica, 
corn o argumente de que o espaço 
estava cheio. 

InpontsiR: 
Governo terne faite de ferças de 
segurança para enfrentar problèmes 
Jacarta - O Governo Indonésie 
mostrou-se preocupado corn o facto 
de metade das suas Forças de 
Segurança estarem espalhada pelas 
regiôes mais conflituosas do pais, 
como acontece no Bornéu. "Se todas 
as nossas forças estâo envolvidas em 
campanhas de pacificaçào pelo pais, 
se acontece. alguma coisa de repente 
nâo teremos numéro suficiente de 
pessoal de segurança", afirmou o min- 
istre indonésio dos Assuntos 
Politicos, Sociais e de Segurança, 
Susilo Bambang Yudhoyono. 
Segundo o ministre, o Governo 
indonésio enviou 17 batalhôes para as 
ilhas Molucas, onde nos ûltimos anos 
os confrontes entre a comunidade 
cristâ e muçulmana provocaram jâ 
cerca que quatro mil mortes. Quatro 

A aventura 
Youth Challenge International procura 
voluntârios para uma experiênda sin- 
gular num projecto aventureiro ultra- 
marino. 
Se esta interessado cm aplicar-se prati- 
cam<'nte e ajud.ir a sua comunidade, 
passando ao mesmo tempo pela aven- 
tura da sua vida, 6 a 10 semanas em 
areas remoias America Central, 

batalhôes das Forças de Segurança 
estâo em Aceh e na provincia de Irian 
Jaya, envolta no conflito independen- 
tista. Neste contexte, o ministre 
indonésio disse que as forças governa- 
mentais chegaram dois dias mais 
tarde a Sampit, na provincia de 
Kalimantan Central (Bornéu), devido 
a problemas dè transporte. "Estâmes 
corn dificuldades de transporte rela- 
cionadas corn a falta de peças sobres- 
salentes para os nossos aviôes 
Hércules e é por isto que os reforços 
chegaram a Sampit dois dias mais 
tarde", justificou o ministre. No 
Bornéu, mais de 400 pessoas mor- 
reram na provincia de Kalimantan 
Central na sequência dos confrontes 
entre os grupos de indigenas e os 
colonos. 

Huma Vida 
Caraibas ou Pacifico Sul talvez seja a 
resposta. 
As pessoas interessadas, dos 18 aos 28 
anos de idade, deverâo inscrever-se para 
os projectos a realizar no proximo ano. 
Os nomes seleccionados serâo conheci- 
dos no dia 10 de Março, em Otava. Para 
mais informaçôes telefone para 

1 K) .">() 1-0.170 ou \ iMle wvw.yci.org 
002S 
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Jardini terne que reforma fiscal nacional 
estrague Orçamento da Regiâo 
O présidente do Governo da 
Madeira disse temer que a 
reforma fiscal ponha em causa 
a concretizaçâo das propostas 
do Orçamento Regional para 
2001, designadamente no que 
respeita à arrecadaçâo das 
receitas previstas. 

"O que pode estragar este Orçamento 
é a reforma fiscal nacional, que é uma 
loucura e uma incompetência", 
referiu Alberto JoâoJardim durante a 
discussâo do Piano e Orçamento da 
Madeira para 2001, em curso até ao 
proximo dia 02 de Março na 
Assembleia Legislativa Regional. 
Além de criticar a reforma fiscal do 
Governo da Repüblica, que disse 
gerar uma fuga de capitais do pais, 
Jardim acusou Antonio Guterres de 
nâo imprimir a confiança dos investi- 
dores quando preconiza uma viragem 
à esquerda na moçâo a apresentar no 
proximo congresso nacional do PS. 
Alberto Joâo Jardim referiu ainda 
que O Governo Regional nâo vai re- 
frear a sua politica de investimento. O 
présidente do Governo madeirense 
garantiu que nâo vai estar preocupa- 
do nos prôximos quatro anos corn as 
opiniôes dos deputados da oposiçâo, 
porque vai estar absorvido em 
cumprir o programa do governo. 

Bernardo Trindade, do PS-M, e Paulo 
Martins, da UDP- M, criticaram o 
facto de, no Orçamento regional, nâo 
estar expressa em rubrica a regula- 
rizaçâo da divida às farmâcias que 
ascende os 8 milhôes de contos. José 
Manuel Rodrigues-, do CDS-PP-M, 
disse que "ninguém acredita no mila- 
gre da multiplicaçâo das receitas fis- 
cais", que considerou estarem empo- 
ladas em 15 milhôes de contos. O 
secretârio regional das Finanças, 
Ventura Garcês, argumentou que as 
receitas da proposta de Orçamento da 
Regiâo Autônoma da Madeira para 
2001, excluindo as contas de ordem, 
os recursos prôprios de terceiros e os 
passivos financeiros, ascendem a 228 
milhôes de contos, dos quais 131 mi- 
lhôes de contos correspondem a 
receitas correntes. Segundo Ventura 
Garcês, esse valor "représenta um 
acréscimo de cerca de 11 por cento 
face a valores do Orçamento da 
Regiâo de2000". Quanto à estrutura 
das receitas correntes, os impostos 
directos cifram-se em 43 milhôes de 
contos e os indirectos em 80 milhôes 
de contos. O IVA équivale a 66 por 
cento do total dos impostos indirec- 
tos, no montante de 53 milhôes de 
contos (mais 18 por cento do que no 
Orçamento de 2000). Os 97 milhôes 
de contos de receitas de capital, 45 

milhôes de contos referem-se a trans- 
ferências da Uniâo Europeia, 36 mi- 
lhôes de contos de transferências do 
Orçamento de Estado e 15 milhôes de 
contos a concessôes de serviços pùbli- 
cos. "A proposta de Orçamento para 
2001 apresenta um défice de 6 mi- 
lhôes de contos, que sera financiado 
através de um empréstimo de médio e 
longo prazo", referiu Ventura Garcês. 
"Este montante é exactamente igual 
ao valor que foi arbitrariamente fixa- 
do na Lei de Orçamento do Estado 
para 2001, à revelia do Governo 
Regional e em claro desrespeito pelo 
que dispôe a Lei de Finanças das 
Regiôes Autônomas sobre esta 
matéria", criticou o secretârio regio- 
nal das Finanças. A despesa total da 
proposta ascende a 243 milhôes de 
contos (mais cinco por cento do que o 
Orçamento de 2000), sendo as despe- 
sas de capital de 93 milhôes de contos 
o que representam 40 por cento do 
total das despesas. O Piano de 
Investimentos ascende a 109 milhôes 
de contos o que représenta um 
acréscimo de très por cento ao valor 
orçamentado em 2000. Cinquenta 
por cento destes recursos serâo cana- 
lizados para as funçôes sociais - 
Educaçâo 58 milhôes de contos, 
Saùde 45 milhôes de contos e 
Serviços Colectivos 23 milhôes de 

contos. No dominio da Saüde, 
Ventura Garcês salientou que o 
Governo Regional pretende estabele- 
cer o equillbrio financeiro do Serviç'o 
Regional de Saüde, nomeadamente a 
questâo da divida das farmâcias que 
ascende a 8 milhôes de contos. "Corn 
esse objective, fizemos uma proposta 
concreta e exequivel à Associaçào 
Nacional de Farmâcias para o paga- 
mento da facturaçâo em divida aos 
sens associados e que encontra respos- 
ta em termes financeiros na proposta 
de Orçamento agora em discussâo", 
conclui. 

Cl SflLVflDOP: 

Policia reprime manifestaçâe 
de vitimas des sismes 
San Salvador - A policia salvadorenha 
reprimiu terça-feira no centre de San 
Salvador uma manifestaçâe de viti- 
mas dos fortes sismos que recente- 
mente abalaram El Salvador. 
Os manifestantes protestavam contra 
a insuficiente ajuda das autoridades 
aos sobreviventes dos terramotos. 
Quatro crianças e dezenas de outras 
pessoas ficaram afectadas por 
granadas de gases lacrimogéneos 

lançadas pela policia para dispersar 
os cerca de quinhentos manifestantes, 
que se dirigiam para um comité de 
emergência nacional encarregado de 
ajuda às vitimas dos abalos telüricos. 
El Salvador foi abalado por dois 
fortes sismos no espaço de um mês, 
em 13 de Janeiro (corn uma magni- 
tude de 7,6 na escala de Richter) e 13 
de Fevereiro (de 6,1), que provocaram 
mais de mil mortos. 

\>m: 

Forte sismo no sul do pais 
Lima - Um sismo corn uma magni- 
tude de 5,2 na escala de Richter 
abalou terça-feira à noite a regiâo 
peruana de Ica, mas nâo foram regis- 
tados para jâ quaisquer danos pes- 
soais ou materiais, informou o 

Instituto Geofisico do Peru. 
O abalo telùrico ocorreu às 18:30 
horas locals, com epicentro a 90 
quilômetros a sudoeste da cidade de 
Pisco e a 33 quilômetros de profundi- 
dade. 

x^ù-ug^uat de auto me a aH uo 

dontifiente, ^*z=Açotes 

e ^jy^aèaiza a pteços 

sam concotzâficla 

^ob a gazâncui 

de ^tibétic IStancû 
tem paza si todos 

os setviços de urua boa 

agenda de aiagens. 

Os 

pana o CLontinente, ^jHxiddta 

e ^sz:Açotes jâ estâo no mezeado. 

fDaza gazantiz o s eu âugaz nas 

datas pzcijïezidas, contacte zesezve jâ na 

^^âijïa _jFlaz ^^djzaoed 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, MI6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 n Fax: (416) 534-3171 

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



26  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 1 Março, 2001 
O MILéNIO 

V^tlEZUtLfl: 

Mûsico madeirense reencontra irma 36 depois em Maracay 
Caracas - Luis Manuel Gomes 
Pestana, natural de Nossa Senhora do 
Monte, Camacha, Madeira, reencon- 
trou, terça-feira, em Maracay, Estado 
de Arâgua a irmâ Maria Margarida 
Pestana Garrido Jardim, emigrante 
na Venezuela desde 1958. Membro 
activo da Banda Filarmônica do Faial, 
Luis Manuel Gomes Pestana "sonha- 
va" em deslocar-se à Venezuela e 
"reencontrar" a irmâ, de quem apenas 
as imagens da infância subsistem, 
assim como as dos "momentos de 
escola e até das “malhas” que me 
dava". 
Hâ quase um ano soube que a filar- 
mônica se deslocaria à Venezuela 
para assinalar os 451 anos da 
Freguesia do Faial, Madeira, pelo que 
contactou a irmâ, "através de uma 
carta", via pela quai recebeu na volta 
do correio os sens actuals contactas 

telefônicos e o endereço correcto. Em 
declarâçôes à Agência Fusa o mûsico 
madeirense, de 57 anos de idade, con- 
fessou que "jâ tinha pensado em 
varias ideias para a reencontrar, como 
por exemplo ir à SIC, ao Ponto de 
Encontro". "Cheguei a preparar as 
coisas, mas tive um acidente e foi 
impossivel", afirma. Em Caracas, nas 
proximidades do hotel onde a banda 
estâ hospedada, pediu a um emi- 
grante, natural de Gaula, Santa Cruz, 
Madeira, para contactar corn a 
familia pois o seu espanhol nâo facili- 
taria em nada. Feita a chamada, com- 
binaram encontrar-se na Casa 
Portuguesa de Arâgua, Maracay, a 
uma bora da capital venezuelana, até 
onde a irmâ teria igualmente que via- 
jar desde Câgua, no Estado 
Carabobo. "Quando a vi reconheci-a 
imediatamente. E a cara da nossa 

mâe, senti-me muito emocionado. As 
lâgrimas vieram-me aos olhos", afir- 
mou à Lusa. "Antes de regressar a 
Portugal, gostaria de voltar a vê-la. 
Quero matar todas as saudades que 
me surgiam cada vez que me lembra- 
va delà e dos tempos em que andâva- 
mos na escola, das 'partidas' (brin- 
cadeiras maliciosas) que lhe fazia e 
das malhas' que ela me dava", 
relembrou. 
Quando regressar à ilha da Madeira, 
terâ muita coisa para contar aos resi- 
dentes, daquilo que viu, do pais e do 
encontro corn a familia, explicou. Por 
outro lado. Maria Margarida Pestana 
Garrido Jardim afirma ter reconheci- 
do "imediatamente o irmâo. Estâ um 
pouco mais gordo mas a 'feiçâo' (cara 
em madeirense) é a mesma". "Hâ um 
ano que esperava esta visita, mas nâo 
sabia a data exacta. Esta semana 

soube, através de uma ligaçâo tele- 
fonica de Caracas, que alguém queria 
falar comigo, era ele para ma fazer 
uma surpresa", frisou. 
Emigrante desde 1958 na Venezuela, 
para onde se deslocou acompanhada 
o marido. Maria Margarida, corn 72 
anos de idade afirma "nâo ter 
memôria para datas, mas lembro-me 
bem do que era a minha terra". "Jâ fui 
duas vezes a Portugal, mas desde o 
falecimento do meu marido nunca 
mais lâ fui. Tenho grandes saudades 
dos cantinhos do meu sitio e da cor 
verde dos pinheiros", disse à Lusa. 
Mâe de quatro rapazes e uma rapari- 
ga. Maria Margarida "gostava,. de 
voltar" mas tem medo "de piorar de 
saüde. Sou asmâtica, tenho bronquite 
e preciso de tratamento anti- alérgico 
constantemente. Nâo posso apanhar 
frio". 

SEATTLE, Estados Unidos - Um 
tremor de terra corn magnitude pre- 
liminar de 6,4 graus na escala 
Richter sacudiu, ontem a cidade de 
Seattle, no estado de Washington, 
costa noroeste dos Estados Unidos, 
atingindo também, no Canada, 
Vancouver na British Columbia. Na 
altura do fecho desta ediçâo do 
Milénio nâo havia informaçôes ime- 
diatas de vitimas. 
Segundo testemunhas, o tremor 
durou 45 segundos e foi sentido 

também em Portland, no estado 
vizinho do Oregon e até em Sait 
Lake City, em Utah, jâ em 
direcçâo à regiâo central dos 
Estados Unidos. 
A televisâo exibiu imagens de 
Janelas corn vidros partidos e pes- 
soas saindo apressadamente dos 
edificios mais altos. 
Técnicos da Universidade de 
Washington informaram que o 
epicentro do tremor foi localizado 
a 100 quilômetros de Seattle e a 

50 km de profundidade, segundo 
o centro de contrôle sismogrâfico 
da Universidade de Washington. 
Milhares de moradores de Seattle 
ficaram sem energia eléctrica 
apôs o abalo e pelo menos um 
prédio foi parcialmente destrui- 
do. 
Autoridades fédérais da aviaçào 

interditaram o Aeroporto 
Internacional Seattle-Tacoma, 
dizendo que a torre de contrôle 
havia sido danificada. 

Jogos Olfmpicos 
Reacçôes positivas em cadeia, sâo cons- 
tantes entre nos, em apoio à candidatura 
de Toronto aos Jogos Olimpicos em 2008. 
Inclusive, enviada ao présidente da CIRV- 
fm, Frank Alvarez, chegou uma missiva do 
Présidente do Comité Olimpico 
Português, José Vicente Moura, para que 
comunicâssemos à Comunidade 
Portuguesa, o apoio total de Portugal à 
cidade de Toronto. 
Aliâs, desde a primeira hora que a 
Comunidade Portugusa se dispôs a con- 
tribuir corn todos os meios ao seu alcance 
para que a cidade de Toronto seja a 
CIDADE OLIMPICA'2008! 

Por outro lado, 80% dos canadianos 
apoiam a candidatura torontiua para os 
Olimpicos’2008. 
Também, pela primeira vez, os très gover- 
nos do Canada estào em sintonia absoluta 
nosque respeita aos Jogos Glimpicos'2008. 
Dispouibilizaram jâ 1.5 bilîôes de dôlaies 
para apoio à reconstruçâo do 
Harbourfront na mais cosmopolita cidade 
do mundo. Mais de 100 etnias vivem em 
comum e com o mesmo sonho: Que a 
megaddade de Toronto seja contemplada 
coin os Jogos Olimpicos'2008. 
Como todos sabemoSj estào em ( ompiia, 
as cidades; Torontoi Pequira, Paris, 

ACADIA Travel em lenden 
a Portugal Continental, Espanha, França e aos 
Açores, visitando os Santuàrios de Fâtinia, 
Lourdes (Françal, r S* do Pilar ISaragoça - 
Espanha] e Senhor Santo Cristo no Convento 
da Esperança (Ponta Delgada - S. Miguel] 

Partida - 5 de Male, 2001 
Regresso ■ 24 de Maie. 2001 
(ou outra data a combinar quando marcar a viagem) 

Situada ao lado do 

Portuguese Gift Shop 

Infermaçôes: (5191432-3797 eu 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road, london. Dnt. N5Z1R5 

S008. Torontïo? 
Istambul e Osaka. 
Temos conhedmento de que o lOC- 
International Olimpyc Coimttee, vai fazer 
deslocar uma sua Comissâo de Avaliaçâo a 
Toronto, no; proximo dia 7 de Março, 
vinda da Suiça. Sô no dia 13 de Julho de 
2001, em Moscovo, o Présidente :do lOC, 
dai*â, a conhecer a cidade vencedora dos 
Jogos Olimpicos'2008. 
Séria uma grande feiieidade para todos 
nos que Toronto obtivesse os Jogos 
Olimpicos para que o projecto 
Harbourfront fosse uma realidade e para 
que a cidade pudesse progredir em todos 
os sentidos. Sem esquecer a quantidade de 

novos postos de trabalho que nasceriam, 
um pouco por todo o lado, dando mais 
confiança e riqueza a todos nos. 
Vamos nos prôximos dias dialogar corn 
Rahul K. Bhardwaj, Vice-Presidente e 
Conselheiro Especial das Relaçôes 
Comunitârias da Comissâo Toronto 
Olimpic Bid'2008, para conhecermos me- 
Ihor o andamento da candidatura. Esta 
entrevista serâ divulgada na prôxima 
ediçâo de O Milénio. 
Era intéressante que um (ou mais!) dos 
membros da Comissâo de Avaliaçâo da 
lOC, que nos vista no prôximo dia 7 de 
Março, falasse a lingua de Camôes. 

Contactar: 

Tel: (416) 604-1140 OU (416) 604-7000 
0004 
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Crônica de Coimbra 
CZûnaetsandû Cû/n,,. 

AME OU VOCÊ ADOECERÂ! 
Ninguém diz nada de novo, quando 
escreve. Todos construimos sobre a 
experiência uns dos outros. No meu 
caso, partilho convosco o percurso 
das minhas descobertas feitas corn 
algum sofrimento e no final, com a 
certeza de que o meu testemunho, 
pode alargar a cadeia da auto-realiza- 
çâo, descobrindo a alegria de viver de 
muitas outras pessoas. 
Hâ tempos falei-lhes no valor infinito 
do Abraço. Hoje, gostaria de reflec- 
tirmos sobre a terapia do Amor. 
Naturalmente que quem tiver uma 
perspectiva reduzicionista deste senti- 
mento, nâo vai abraçar o sentido das 
minhas palavras. 
Acredito contudo, que quem me lê, jâ 
percebeu quais as àguas em que 
navego e onde quero chegar... 
E... neste entendimento adivinhando, 
nesta cumplicidade me expressarei, 
como um rio que se afoita e suave- 
mente se expraia no mar dos meus 
queridos leitores! Certamente muitos 
de vos até jâ sâo terapeutas do amor, 
sem o saberem! Na realidade, quando 
temos uma visâo das coisas como um 
todo, quando os nossos desejos coin- 
cidem corn as necessidades da Terra, 
jâ estamos no caminho. E-se amante 
universal! Eider para um despertar 
urgente de responsabilidade plan- 
etâria. E nâo resisto a incluir as 
palavras da canadiana Katleen 

Keating: “Somos convocados a dar ao 
mundo o nosso coraçâo. Combinando 
os nossos dons de imaginaçào, a 
nossa convocaçào para servir, 
percebendo a nossa crescente capaci- 
dade de colaborar, de curar e de culti- 
var a beleza, gerando o poder de 
transformaçâo mais extraordinârio 
que o mundo jamais conheceu”, 
criam-se clrculos de cooperaçào para 
todos! 
Na realidade, esta postura de dar, 
receber e multiplicar, serve para toda 
a gente. Ninguém é excluido: Pais e 
Filhos; descasados e casados; excên- 
tricos e gente muito certinha; profes- 
sores, politicos, jovens e velhos, home- 
ns e mulheres; dependentes e auto- 
suficientes; dançarinos, jornalistas, 
artistas, buscadores. Todos! Gente 
feliz e menos feliz. Impacientes, 
medrosos, furioso, transtornados, 
pacificos, tristes, vulnerâveis, dôceis, 
endurecidos pela vida... Todos! 
Este deixar finir o amor, a boa von- 
tade, a inter-ajuda, o apoio e o inter- 
esse amoroso, é tâo importante para 
todos e cada um em especial, como o 
pào para a boca, como o ar que respi- 
râmes! 
E todos bénéficiâmes desta “energia 
vital”, quando nos propomos entrar 
nesta corrente milagrosa e poderosa 
dando e recebendo. 
Na verdade, o contacte fisico, quando 

claramente nâo sexual, pode mesmo 
ajudar a curar feridas emocionais e a 
levar muito console. Vejamos, por 
exemple, como as crianças e os Idosos 
sâo sensiveis a este mesmo toque. 
Sabemos contudo, que o Amor nem 
sempre pode nâo significar indulgên- 
cia ou aplanamento de dificuldades 
sem limite. Ajuda antes contudo, a 
clarificar situaçôes, criando mil alter- 
nativas para que a pessoa em dificul- 
dade, livremente reforce o seu poder 
pessoal e as suas responsabilidades, 
retomando a sua autonomia e a auto- 
confiança. 
Enfim, uma profunda compreensâo 
nascida tantas vezes no prôprio sofri- 
mento, maior fonte de inspiraçâo 
para novas descobertas e tantes 
recomeços, agora assim partilhados. 
... nâo parariamos na anâlise deste ice- 
bergue que tem tanto de emergente, 
como escondido no mais profundo de 
nos mesmos... 
O meu objective hoje, contudo, era 
dizer-vos como é gratificante parar e 
perceber antes de mais, como cada 
dificuldade pode ser transformada 
em liçâo de amor e como uma postu- 
ra de disponibilidade é gratificante. 
Dizer-lhes como a pérola tâo bêla, é 
feita a partir dum obstâculo; o grâo de 
areia contornado pela ostra... 
Dizer-lhes como é urgente semear 
gestes, palavras, pensamentos de 

Por; 
D.“ Lucinda 

Ferreira 

amor, tal como a pedrinha que se 
lança ao lago, envia a sua ondulaçâo 
até às margens, assim os nossos actes 
mais silenciosos se repercutem infini- 
tamente até aos confins da terra! 
É sô começar... uma viagem longa, 
começa sempre por um primeiro 
passe. 
Quando nos habituâmes a dar, o f 
processo é imparâvel e... vale a pena! 
Comece hoje por si prôprio. Ame-se! 
Se nâo o fizer, ninguém o farâ! _ 
Depois da familia, trabalho em todo o 
lado. Agora. Sô existe o momento 
présente! Deixe o amor circular no 
seu coraçâo livremente e expérimente 
da alegria de semear a Paz como um 
rasto de luz na sua passagem! 
Quando começar nunca mais deixarâ 
de o fazer e a cadeia serâ mais reforça- 
da por um elo tâo forte como você. 
Todos guardamos em potência, no 
mais profundo de nôs mesmos, ener- 
gias poderosas para o Bern, o Belo, o 
Amor. 
Liberte-se agorinha mesmo pelo 
propôsito de aprofundar esta pista 
que hoje encontrou aqui... e nâo foi 
por acaso. O acaso nâo existe! Pique 
corn o convite e... passe-o a outrem 
pelo seu testemunho e vivência. 
Adeus até um dia destes, guerreiro da 
luz! 

fUTtBOL: 

luis Figo homenageado 
na Madeira pela FPF 

Portugal vence Andorra por 3-0 

Funchal - O médio internacional 
Luis Figo foi homenageado na 
Madeira pela Federaçâo 
Portuguesa de Futebol pelo que 
tem dado ao futebol 
português, aos por- 
tugueses e a Portugal. 
Numa cerimônia real- 
izada antes do inicio 
do jogo corn Andorra, 
referente ao grupo 2 de 
apuramento para o 
Mundial-2002, Figo foi 
homenageado, ao 
"vivo", por mais de 12 
mil espectadores, entre 
os quais, o présidente 
da Repüblica, Jorge 
Sampaio, no Estâdio 
dos Barreiros. Ante a 
presença do outro 
"lendârio" do futebol 
português, o "rei" 
Eusébio, Luis Figo, sob 
uma apoteose que 
envolveu fogo de artifi- 
cio, "ecrâ" gigante corn 
algumas das suas mel- 

hores jogadas, a leitura de um texto 
de louvor e o seu nome, bem em 
grande, num belo urdido truque de 
pirotecnia, recebeu um troféu de 

cristal ünico encomenda- 
do pela FPF à tradicional 
indüstria da Marinha 
Grande. Gilberto Madail, 
présidente da FPF, 
Alberto JoâoJardim, prés- 
idente do Governo 
Regional da Madeira, 
autoridade que também 
entregou um troféu a Luis 
Figo, o ministro do 
Desporto, José Lello, o 
présidente do Sindicato 
Nacional dos Jogadores 
Profissionais, Antônio 
Carraça e Rui Marote, 
présidente da Associaçâo 
de Futebol da Madeira, 
foram algumas das indi- 
vidualidades que acom- 
panharam Figo na 
demonstraçâo de agradec- 
imento por parte do publi- 
co português. 

Funchal - Portugal reforçou ontem o 
comando do Grupo 2 europeu de 
qualificaçâo para o Mundial de fute- 
bol de 2002, ao derrotar Andorra, 
por 3-0, no Estâdio dos Barreiros, no 
Funchal. Luis Figo, aos 18 e 49 min- 
utos, e Pauleta, aos 37, foram os 
autores dos golos da équipa por- 
tuguesa, que passa a liderar o seu 
grupo corn 10 pontos em quatro 
jogos, mais quatro pontos que 
Chipre (menos um jogo) e Estônia. 
A Repüblica da Irlanda é quarta. 

D jornada, 27 Fev: 
Portugal - Alemanha, 3-0 
Sel.Madeira - Itâlia, 0-4 

Classificaçâo J P 
1 Itâlia 1 3 
2 Portugal 1 3 
3 Alemanha 1 0 
4 Madeira 1 0 

com cinco pontos, a Holanda quin- 
ta, com quatro, e Andorra ocupa o 
ultimo lugar, contando por derrotas 
os quatro jogos disputados. 
Irlandeses e holandeses têm menos 
um jogo que os portugueses. 
O prôximo compromisso de 
Portugal na qualificaçâo para o 
Mundial de 2002, cuja fase final 
decorrerâ na Coreia do Sul e no 
Japâo, serâ corn a Ffolanda, a 28 de 
Março, no Estâdio das Antas, no 
Porto. 

2“ jornada, 01 Mar: 
Sel.Madeira - Portugal 
Itâlia - Alemanha 

3^ Jornada, 03 Mar: 
Sel.Madeira - Alemanha 
Portugal - Itâlia 

V Torneio Internacional 
da Madeira 

Resultados do V Torneio Internaeional da Madeira, em 
futebol, para selecçôes de sub-20, que decorre até 2 de Março: 
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0 S.L. e Benfica comemorou 97 
anos de vida. Anos de gloria, anos 
de agitaçâo. Houve festa na Luz, 
coin O Boavista a nâo colaborar mas 
a receita foi compensadora. Todas as 

i moedas têm duas faces... 

: O grande campeâo Carlos Lopes, 
"lagarto" confesso, esteve na Luz. 
Muitos abriram a boca de surpresa. 

! Ele, nas calmas, disse: -"Tenho 
muitos amigos no Benfica. Vou 
almoçar corn o Eusébio e o Joâo 
Malheiro..." 

1 Ninguém "correu" corn ele, bem 
^ pelo contrario. 

' O Vitese, ainda "dono" do Van 
_ Hooijdonk, fez um pedido à 

Federaçâo Holandesa de Futebol, 
para que interfira junto da 
Federaçâo Portuguesa, de modo a 
pressionar o Benfica a pagar a divi- 

, da ou, entâo, a queixa segue para a 
' ...FIFA! 

Curioso. Jaime Pacheco, desde que é 
treinador do Boavista, nunca perdeu 
corn o Benfica! Pacheco, tem 4 
vitôrias, dois empâtes, dez golos 
marcados e quatro sofridos. Que 
grande malandro... 

O Zé da Europa, o fabuloso interior- 
armador do futebol sportinguista e da 
selecçâo de Portugal, José Travaços, 
completou 75 anos de vida O Zé da 
Europa comemorou o aniversârio na 
Casa de Repouso do Alvor. La, disse à 
reportagem de A Bola -"Desejo que o 
Sporting ganhe mais um campeona- 
to.". Era uma boa prenda para o 
histôrico do Sporting! Parabéns, Zé. 

A deslocaçâo à Madeira da Selecçâo 
de Portugal para defrontar a sua con- 
génère Andorra, fez bulir corn o 
marasmo da Ilha. O jogo em si, o 
prémio especial da F.P.F. a Luis Figo, 
entregue pelo Présidente da 
Repùblica, Dr. Jorge Sampaio, sem 
esquecer a possibilidade de ver as 
vedetas do futebol português. Este 
cenârio de propaganda â bêla 
Madeira, deixa o Dr. Alberto Joâo 
Jardim, sorridente e feliz. 

E, para completar a alegria dos 
madeirenses, a selecçâo nadonal Sub- 
20, participa na "5a Ediçâo do 
Torneio Internacional da Madeira", de 
27 de Fevereiro a 2 de Março. 
Participam ainda as selecçôes da 
Madeira, Alemanha e Itâlia. Em 
beleza... nà beleza paradisiaca da 
Regiâo Autônoma da Madeira. 

O fio 

FPF Gi AFM solidàrias corn fami'lias 
de jogadores madeirenses falecidos 

dia 13 de Fevereiro ültimo, quando a 
carrinha em que eram transportados 
para o Funchal, apôs mais um treino, 
se despistou num dos tüneis da cota 
200. No acto de entrega dos donativos, 
esteve présente o présidente da FPF, 
Gilberto Madail, que explicou o gesto 
"simbôlico" tornado por parte das duas 
estruturas dirigeâtes do futebol. "Estas 
acçôes demonstram que o futebol nâo 
é um monstro que se isola da realidade 
que se vive. Nos jâ temos tido acçôes na 
ârea da solidariedade e fizemos aquilo 
que pudemos", garantiu. 

Funchal - A Federaçâo Portuguesa de 
Futebol (FPF) e a Associaçâo de 
Futebol da Madeira (AFM) entre- 
garam donativos monetârios às 
familias dos dois futebolistas do 
Santacruzense falecidos num acidente 
de viaçâo. A FPF entregou um cheque 
de mil contos a cada familia e a AFM 
um de 500 contos também aos dois 
agregados familiares dos conhecidos 
futebolistas madeirenses Miranda e Zé 
Rocha, do Santacruzense, équipa que 
milita na I divisâo do Campeonato da 
Madeira. Os jogadores faleceram no 

Pinto da Costa considéra 
Beniica favoiiitô 
Porto - O présidente do FC Porto, 
Pinto da Costa, considerou que o 
Benfica é o favorito para a conquista 
do titulo no campeonato nacional de 
futebol da primeira divisâo. Pinto da 
Costa, em declaraçôes proferidas no 
final do treino da équipa, destacou ter 
sido normal o empâte verificado 
domingo, pois "hâ seis anos que o 
Benfica nâo vence em casa o 
Boavista" e acrescentou que, em teo- 
ria, o resultado foi bom para quem 
persegue os primeiros. "O Boavista - 
prosseguiu Pinto da Costa - é um dos 
candidatos ao titulo, mas por aquilo 
que vi no domingo o favorito é o 
Benfica". Pinto da Costa apressou-se a 
explicar o seu racioclnio; "Nâo digo 
isto por aquilo que o Benfica jogou. 
Vejam como o Paulinho Santos foi 
expulse em Alvalade por agarrar o 
Joâo Pinto no meio campo e como o 
Déco viu o cartâo vermelho no Bessa, 
por uma falta à saida da grande ârea 
do adversârio, e comparem essas situ- 
açôes às do Roger e do Fernando 
Meira no domingo passado". "É fâcil 
perceber que o Benfica esta em van- 
tagem no que diz respeito a terminar 
o jogo corn 11 jogadores em campo, 
enquanto o FC Porto esta em grandes 
dificuldades neste aspecto", salientou 
ainda Pinto da Costa. Corn a sua 
tradicional ironia, Pinto da Costa nâo 
deixou de criticar, sem se lhe referir 
directamente, a estaçâo de televisâo 
SIC, pela forma como cobriu o jogo 
entre o Benfica e o Boavista: "Na 
véspera da partida, houve uma 
estaçâo de televisâo que considerava o 
Benfica vencedor, lider do campeona- 
to e campeâo sô por causa de uma 
assistência de 80.000 espectadores. 
Afinal, 80.000 nâo, mas sim 79.500, 
porque 500 eram adeptos do 
Boavista". Sobre o jogo frente ao 
Farense, domingo, no Estâdio das 
Antas, às 21:00, o présidente do FC 
Porto considerou que se trata de "um 
adversârio diflcil" e acrescentou: 
"Tem uma boa équipa e é uma das 
que esta a causar sensaçào no campe- 
onato, e vamos encarar o jogo corn 

seriedade". Pinto da Costa referiu-se 
também à prôxima eliminatôria da 
Taça UEFA, onde o FC Porto 
defronta nos quartos-de-final o 
Liverpool, que considerou "uma das 
grandes équipas do futebol europeu e 
mundial", para acresçentar: "Vamos 
tentar fazer o melhor em relaçâo a 
todas as provas. Nunca ninguém 
venceu as provas todas em que estava 
inserido, mas se chegâmos a esta fase 
da época e estamos nesta situaçâo, é 
sinônimo de que temos um excelente 
plantel e que estamos a fazer um 
grande trabalho". Pinto da Costa 
refutou ainda recentes criticas às con- 
trataçôes efectuadas esta época pelo 
FC Porto e sublinhou que "sô por 
imbecilidade ou a mando de algum 
empresârio que nâo consegue meter 
pessoas aqui é que se pode contestar a 
politica de aquisiçôes". O présidente 
do FC Porto deu como exemplos 
"Ovehinikov, Espinha e Baia, que sâo 
guarda-redes que dispensam qualquer 
apresentaçâo, assim como Jorge 
Andrade, que a meu ver sera o grande 
central do futebol português, Paredes, 
que é o jogador do campeonato, 
Alenitchev, que tem estado em bom 
piano, e Pena, que, apesar de ter tido 
uma fase menos boa, é sempre um 
grande jogador". "Em suma, sâo 
jogadores que se o FC Porto os colo- 
casse no mercado, podiam render sete 
ou oito vezes mais do que aquilo que 
custaram", sublinhou. 

Foi vitima de acidente? 
Ficou magoado? 

'P 
N6s somos um grupo de especialistas experientes 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nâo volte a ser prejudicado por algumas companhias de seguros. 
Nés protegemos os vossos direitos. 

Temos como missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o mâximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto Ipacs LLP-Lawyers 
5464 Dundas St. W. Toronto 

Ontario M9B 1B4 

Faie corn Eduardo Furtado. 
Ele fala a sua Uugua. 

[4161239-8990 
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Romàrio quer formar dupla 
corn Ronaldinho no ataque 
Rio de Janeiro - O avançado 
brasileiro do Vasco da Gama 
Romârio de Souza revelou que o seu 
clube espera de "braços abertos" a 
chegada de Ronaldinho, futebolista 
do Paris Saint- Germain de França. 
"Estamos de braços abertos para o 
Ronaldinho. Gostaria muito de jogar 
corn um dos melhores avançados de 
futebol do mundo", afirmou Romârio 
em entrevista à Rede Globo. A possi- 
bilidade de Ronaldinho voltar para o 
Rio de Janeiro ficou em aberto apôs 
ter sido conhecida uma petiçâo nesse 
sentido dos dirigentes do Vasco da 
Gama endereçada aos seus homôlo- 
gos do clube parisiense. O avançado. 

de 20 anos, nâo quis renovar o con- 
trato corn o Grémio de Porto Alegre, 
atraido pela milionâria proposta da 
transferêneia avançada pelo PSG. 
Contudo, a transferêneia ficou blo- 
queada por um recurso judicial de 
primeira instâneia favorâvel ao 
Grémio e pelo fecho do prazo de 
inscriçâo de jogadores na Liga france- 
sa. A imprensa desportiva carioca adi- 
anta que o PSG estâ a estudar o pos- 
sivel empréstimo do jogador a um 
clube brasileiro até Junho, altura em 
que abrem as inscriçôes em França. 
Às outras duas équipas que também 
manifestaram interesse no. jogador 
sâo o Sâo Paulo e o Flamengo. 
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Boavista testa liderança corn Belenenses "ferido" 
Lisboa - O Boavista, ainda na 
"ressaca" do "nulo" no Estâdio da Luz, 
que lhe permitiu segurar o comando 
na primeira liga de futebol, volta a 
testar a liderança na prôxima sexta- 
feira, quando receber no Estâdio do 
Bessa o Belenenses. No encontro que 
assinala o arranque da 23"* jornada, os 
"axadrezados" sâo os anfitriôes de 
uma équipa que acaba de ser sur- 
preendida no "temivel" Estâdio do 
Restelo pela équipa que na altura 
segurava a "lanterna vermelha", o 
Estrela da Amadora, que foi a Belém 
vencer por concludentes 3-0. No 
regresso ao Bessa apôs a "semi- 
vitôria" sobre o Benfica, quebrando 
uma série de seis vitôrias consecutivas 
dos "encarnados", os pupilos dejaime 
Pacheco voltam a defender os escas- 

sos dois pontos de vantagem sobre a 
concorrência, num terreno onde 
somaram 10 vitôrias em 11 jogos (ape- 
nas um desaire frente ao Sporting de 
Braga). A ronda prossegue no sâbado 
corn a dificil deslocaçâo do Sporting a 
Paranhos para defrontar o Salgueiros, 
que na segunda-feira foi vencer a 
Guimaràes o "debilitado" Vitôria por 
2-1, precipitando a demissâo do técni- 
co Alvaro Magalhâes. Sem Beto e 
Acosta, que cumprirâo um jogo de 
castigo, os "leôes" deslocam-se a um 
reduto que promete dificuldades, 
uma semana depuis de terem encur- 
tado a distância do Boavista para ape- 
nas quatro pontos, apôs o triunfo em 
Alvalade sobre o Gil Vicente. Para 
domingo estâ agendado o grande 
embate desta jornada, corn o Benfica 

a visitar o Estâdio 1° de Maio para 
defrontar o Sporting de Braga, uma 
équipa que vem de uma pesada der- 
rota em Alverca (4-1), mas que ainda 
nâo perdeu em casa (oito vitôrias em 
onze jogos). O encontro em Braga 
assinala uma série complicada de dois 
jogos fora para o Benfica, jâ que, 
depois do encontro corn os "arsenalis- 
tas", volta a jogar sob o estatuto de vi- 
sitante no Estâdio do Restelo. Apôs 
uma semana de "folga" (o jogo na 
Madeira foi adiado para data a divul- 
gar devido aos compromissos 
europeus), que permitiu "gozar" a 
histôrica qualificaçâo para os quartos- 
de-final da Taça UEFA, o FC Porto 
régressa à primeira liga no Estâdio 
das Antas, frente ao Farense. Apôs o 
desaire frente aos salgueiristas, e que 

os colocou a apenas dois pontos da 
"linha de âgua", os vimaranenses, 
provavelmente jâ corn novo treinador 
apresentado, visitam o recinto de 
outro dos "aflitos", o Desportivo das 
Aves, que "partilha" corn o Estrela da 
Amadora o ultimo lugar da tabela, a 
cinco pontos da "salvaçâo". Ainda no 
ritmo das duas vitôrias consecutivas 
no Ribatejo, frente a Sporting (3-1) e 
Braga (4-1), o Alverca volta final- 
mente a jogar como visitante, visitan- 
do Barcelos para defrontar o Gil 
Vicente. Por seu turno, o Beira-Mar, 
uma das boas surpresas deste campe- 
onato, e que vem de uma moralizado- 
ra vitôria em Campo Maior, recebe o 
Maritime, que, graças à "folga" solici- 
tada pelo FC Porto, também descam 
sou na ültima jornada. 

FC Porto - Adiado julgamonto do Georgo Woah 
orto - O julgamento do processo movi- 
do pelo futebolista do FC Porto Jorge 
Costa ao liberiano George Weah foi 
adiado para 28 de Março devido à 
falta de comparência do arguido e dos 
sens advogados. O Tribunal Criminal 
do Porto nâo sabe se o futebolista 
liberiano foi notificado, pois a carta 
rogatôria que enviou seguiu para 
Inglaterra, pais que o futebolista jâ 
abandonou hâ algum tempo. Caso 
George Weah, ou os seus advogados, 
nâo compareça na prôxima sessâo, o 
tribunal enviarâ nova carta rogatôria 

através da via diplomâtica portugue- 
sa, mas agora para França, uma vez 
que o atleta deixou o Middlesbrough 
para jogar no Marselha. Em causa 
estâ uma agressâo do entâo fute- 
bolista dos italianos do AC Milâo ao 
capitâo portista no final de um jogo 
da Liga dos Campeôes, disputado em 
20 de Novembre de 1996 no Estâdio 
das Antas, que teve como consequên- 
cia a fractura da cana do nariz de 
Jorge Costa. Por este acte, o defesa 
central portista pretende uma indem- 
nizaçâo na ordem dos 19 mil contes 

por danos materials e morals. A nivel 
moral, Jorge Costa quer ser "ressarci- 
do da imagem profissional e 
humana", jâ que George Weah apeli- 
dou o jogador português de "racista" 
quando foi ouvido na LFEFA e FIFA, 
"difamaçâo" repetida em entrevistas a 
jornais italianos. Em termes materi- 
als, o queixoso référé a ausência força- 
da de competiçâo, nomeadamente em 
vârios jogos da selecçâo nacional e no 
FC Porto, tende assim perdido os 
respectives prémios de jogo. O atleta 
référé ainda o facto de ter sido sujeito 

a uma intervençâo cirürgica e lembra 
o custo dos tratamentos e a respectiva 
assistência médica. Jorge Costa é 
defendido por Lourenço Pinto e apre- 
senta como primeiras testemunhas os 
seus colegas Aloisio, Flilârio, o "reti- 
rado" Rui Barres e o massagista 
Rodolfo Moura, agora ao serviço do 
Sporting. Se Jorge Weah foi notifica- 
do, o julgamento prosseguirâ a 28 de 
Março, mesmo que este nâo esteja 
présente; se nâo foi avisado, o tribu- 
nal enviarâ outra carta rogatôria e 
marcarâ novas datas. 

CHEVPOLtî 

OlltôMOBIU 

CHEV-OLDS 
Hâ muito que I ; 
West York ChevÔlds |« j 
serve os portugueses coin II SI j 

I uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de 
carga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de financiamento. 

^ Para quaisquer reparaçôes 
\ . . . ^^mecanicas, 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 Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

A West York Chev-Olds fax 
os testes de anti-poluiçâo 

para o Govemo do Ontario. 
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dâassi(^icaçâû 
Equipas 1 V E 

IBlAtfISTA 22 
2BENFICA 22 
3$P0BTINB 22 
4 FC PORTO 21 
SSPBRABA 22 
6 BELENENSES 22 
7SALGUEIR0$ 22 
BP. FERREIRA 22 
SFABENSE 22 
10REIRA-MAR 22 
IlUHiAOUIRIA 22 
12ALUERCA 22 
ISMARiTIMO 21 
14GUIMARAES 22 
ISCAMPOMAiOR. 22 
16 GIL VICENTE 22 
ITESIAMAOORA 22 
1BDESP.AVES 22 

Resultados 
(22“ jornada) 

Belenenses - L Amadora, 0-3 
Sporting-Oil Vicente,3-1 

P. Ferreira-U. leiria, 0-0 
Campomaior. - Beira-Mar, 0-2 

Farense-Aves.1-0 
Alverca-Braga, 4-1 

Benfica-Boavista,0-0 
Guimarâes - Saigueiros, 1-2 
Maritimo - FC Porto, adiado 

13 7 2 39 
13 5 4 39 
13 3 6 38 

6 40 
W:“'^^34  
6 27 
8 23 
6 26 

13 2 
11 7 
10 6 
10 3 

B 8 
8 8 
8 5 
6 10 
8 4 
7 6 
4 7 
3 9 
4 5 
3 4 
2 7 

6 26 
9 25 
6 23 

10 33 
8 21 

11 25 
10 16 
13 18 
15 19 
13 19 

S P 

13 46 
21 44 
24 42 
18 41 
26 40 
19 36 
30 33 
18 32 
26 32 
30 29 
30 28 
35 28 
21 27 
38 19 
35 18 
31 17 
35 13 
41 13 

POPTUCUÊSfl DC fUTC&OL 
PROCISSIOnflL 

- m 

elhores iliarcadores 

(23“jornada) 
Sp. Braga-Benfica 

Boavista-Beienenses 
Est. Amadora - Paços Ferreira 

Uniâo leiria - Campomaiorense 
Beira-Mar - Maritimo 

FC Porto-Farense 
Oesp. Aves - Vit. Guimarâes 

Saigueiros-Sporting 
Gii Vicente-Ahterca 

16 gol©s 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

15 g©l©s 
HASSAN Nader (Farense) 

14 g©l©s 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

13 g©l©s 
Joâo Tomàs (Benfica) 

MikiFEHER (Braga) 

11 g©l©s 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

S) gDl©3 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Eric Gomes "GAÛCHO F (E. Amadora) 

@ g©l©s 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

^sssffstm 

Transferências - Indemaizaçâo pela 
formaçâo no centre das negociaçôes 
(Bruxelas) - A Comissâo Europeia, que prome- 
teu um acordo sobre a reforma do sistema de 
transferências de futebolistas, confirmou em 
Bruxelas estar a acertar os "ùltimos detalhes" 
relativamente à indemnizaçâo de formaçâo e as 
modalidades de ruptura de contratos. Depois de 
se ter encontrado corn os représentantes da 
Federaçâo Internacional de Futebol (FIFA) e 
corn os delegados da FIFPro (sindicato interna- 
cional de jogadores), a comissâo europeia acred- 
ita que poderâ apresentar segunda-feira um sis- 
tema de transferências que garanta os interesses 
dos jogadores e das competiçôes. "Nas suas 
grandes linhas, o projecto estâ pronto, mas fal- 
tam ainda negociar dois pontos que opôem as 
autoridades do futebol aos jogadores: as indem- 
nizaçôes dévidas ao clube formador em caso de 
transferência de um jovem futebolista e as 
sançôes em caso de ruptura unilateral de con- 
trato", referiu um porta-voz da comissâo 

europeia. A Comissâo exige que as indemniza- 
çôes por formaçâo nâo sejam excessivas, pois 
constituem um entrave à livre circulaçâo de 
jogadores. 
A FIFA deseja que um clube formador possa 
reclamar até 3 milhôes de euros (600.000 contos) 
pela transferência de um jogador corn menos de 
23 anos, algo que a comissâo considéra despro- 
porcionado. As condiçôes de ruptura unilateral 
de um contrato também serâo definidas e para 
isso a comissâo aceitou a ideia da FIFA, segun- 
do a quai um jogador corn menos de 28 anos 
deverâ respeitar o seu contrato durante um 
periodo de très anos. Este periodo de estabili- 
dade sera de dois anos para os jogadores corn 
mais de 28 anos. Em caso de ruptura unilateral 
e sem justificaçâo de um contrato durante o 
periodo de estabilidade, a comissâo admite o 
principio da sançâo desportiva, sob forma de 
suspensâo do futebolista. 

RESUUADOSDEnRÇA’FEIRA 
TORONTO 101, CLEVELAND 89 

MIAMI 103, WASHINGTON 95 

NEW YORK 101, SEATTLE 98 

PORTLAND 95, SAN ANTONIO 87 

SACRAMENTO 106, LA CLIPPERS 93 

DALLAS 116, VANCOUVER 118 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

MILWAUKEE 35 80 ,636 
CHARUJTTË 31 SB .S44 
TfÏBohiTo go...... 
iNibiANA . asAggiiiiii 
CiÉVELAND" SÉ»33illlt|ib 
□ETRDIT 

ATLAfSITA *18 39 .316 
CHICAGO 

PORTUCUCSfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

(ZâassL^ieaçdû T^^suâtados 
Equipas 

1 SANTA CURA 
2VARZIM 
3 RIO AVE 
4PENAFIEL 
5NAGI0NAL 
6VIT.SETÜRAL 
7MAIA 
0 UNIAO UMAS 
9LEÇA 
10 NAVAL 
11ACABÉMICA 
120VARENSE 
13 MARCO 
14 CHAVES 
15FELGUEIRAS 
16ESPINH0 

17IM0RTAL 
18 FRUMONDE 

22 45 
22 45 
22 39 
22 38 
22 38 
22 37 
22 37 
22 33 
22 33 
22 33 
22 31 
22 26 
22 24 
22 23 
22 22 
22 20 
22 15 
22 12 

Ovarense - Penafiel, 0-0 
Bia Ave-Chaves, 1-1 

Varzim-Acadéniica,5-1 
Felgueiras-Esoinho,1-0 
Freamunde-Setùbal,1-2 

Imortal - Uniâe de Lamas, 1-2 
Nacional-Naval, 0-4 

Leça-Marco, 2-1 
Santa Clara-Maia, 1-0 

Vit.Setiibal-BioAve 
OesD. Chaves - Santa Clara 

Maia - Nacional 
Naval-Feigneiras 

Sn. Espinho - Ovarense 
Penaliel-leça 
Marco-Imortal 

Uniâo lamas-Varzim 
Acadâmica - Freamnnde 

SCHMEICHEl 
leâo atO aos 40? 
O guarda-redes do Sporting 
afirmou, em declaraçôes à 
uma estaçâo de televisâo do 
seu pais, que pondéra a possi- 
bilidade de renovar o seu 
vinculo com os leôes por mais 
dois anos. O dinamarquês 
tem contrato até 2002, e pode 
ficar até 2004, quando terà 40 
anos. 

Aos 37 anos, Peter 
Schmeichel accionou recente- 
mente a opçào no seu contra- 
to para ficar no Sporting para 
a prôxima época, 2001/2002. 
Numa entrevista para um canal de televisâo do seu 
pais, citada em Portugal pela Radio Renascença, 
Schmeichel admitiu a hipôtese de ficar ainda mais dois 
anos no Sporting, ou seja, até 2004. Entre outras coisas, 
o gigante admitiu ter perdido, nos ùltimos tempos, 
alguma velocidade, compensada pela maior experiên- 
cia. 
Schmeichel jâ agendou a sua despedida da selecçâo 
dinamarquesa para o particular frente à Eslovénia, a 25 
de Abril. 

-m, 

9 <46 .164 

^ Deifina Alex&ttdie 

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

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

0097 
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Campeonatïo Nacional de Futebol - 00 
0. 

1 MOREIRENSE 
2 FC PORTO B 
3 VIZELA 
4 INFESTA 
5 LEIXÔES 
6 FAMALICÂO 
7 PAREDES 
8 S. JOÂO VER 
9 ESPOSENDE 
lOSP.BRAGAB 
11 VILANOVENSE 
12 CANELAS 
13 TROFENSE 
14 FÀFE 
15 ERMESINDE 
16 GONDOMAR 
17 SANDINENSES 
18 BRAGANÇA 
19 PEVTDÉM 
20 LOU ROSA 

JJ a> 

22 50 
22 43 
22 41 
22 37 
22 36 
21 36 
22 35 
22 33 
22 29 
22 29 
22 27 
22 26 
22 26 
22 25 
22 21 
22 21 
22 20 
22 20 
22 
21 

18 
17 

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

23* Jornada 
Sào Joào Vêr - Trofense 

Pevidém - Bragança 
Leixôes - FC Porto ”B" 

Sp. Braga "B" - Sandinenses 
Canelas Gaia - Famalicào 

Vizela - Esposende 
Paredes - Gondomar 
Lourosa - Ermesinde 
Vilanovense - Infesta 

Moreirense - Fafe 

CIL J 

1 OLÎVEIRENSE 21 
2SP,COVILHÀ 21 
3TORREENSE 21 
4 FÀTIMA 20 
5SANJOANENSE 21 
6AC.VISEU 21 
7 FEIRENSE 20 
8 0LI. BAIRRO 21 
9SP. POMBAL 21 
10 VILAFRANQllEN 21 
11 ALCAINS 
12 U. COIMBRA 
13 MARINHENSE 
14CALDAS 
I5ARRIFANENSE 
16ÀGUEDA 
17 TORRES NOVAS 
18CUCUJÀES 
19 LOURINHANENS 21 

Resultados 
Torreense - Torres Novas, 1-1 
Académico de Viseu - Marinhense, 0-1 
Sp. Covilhà - Arrifanense, 4-1 
Sp. Pombal - Oliveira do Bairro, 0-1 
Oliveirense - Cucujàes, 4-2 
Âgueda - Caldas, 2-0 
Vilafranquense - Alcai'ns, 2-2 
Sanjoanense - Uniào de Coimbra, 2-0 
Feirense - Lourinhanense, 2-0 
Folga: Fàtima 

22* Jornada 
Torres Novas - Académico de Viseu 

.Marinhense - Sp. Covilhà 
Arrifanense - Sp. Pombal 

Oliveira do Bairro - Oliveirense 
Cucujàes - Agueda 

Caldas - Vilafranquense 
Alcains - Sanjoanense 

Uniào de Coimbra - Feirense 
Lourinhanense - Fàtima 

Folga: Torreense 

GILIKl^mm 

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

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

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

23* Jornada 
Benfica "B" - Lusitano de Évora 

Barreirense - Operârio Desportivo 
Camacha - Atlético 

Oriental - Micaelense 
Portimonense - Seixal 

Sesimbra - Câmara de Lobos 
Estoril-Praia - Olhanense 

Machico - Louletano 
Man'timo "B" - Uniào da Madeira 

Sporting "B" - Casa Pia 

INIacional d( i=ut;el3C3l - ÜQQ 
Sene A Sérié B Sérié C Sérié □ Sérié E Sérié F 

ca. «(QiiraiPA 
1 SERZEDELO 
2 MARIA FONTE 
3 TAIRAS 
4 JOANE 
5 LIMIANOS 
6 TER.BOURO 
7 FÀO 
8 VIANENSE 
9 AMARES 
10 VILAVERDENSE 
! 1 VALENCIANO 
12 MIRANDES 
13 MONTALEGRE 
14 MERELINENSE 
15 NEVES 
16 MONÇÀO 
I7CABECE1RENSE 
18 P. SALGADAS 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 

42 
41 
41 
38 
34 
33 
31 
31 
29 
28 
27 
26 
23 
22 
21 
21 
19 
8 

Monçào - Montaleere, 0-0 
Serzedeio - Mirandès, 1-1 
Joane - Cabeceirense, 1-2 
Limianos - Vian’ense, 2-1 
Terras Bouro - Merelinense, 0-0 
Neves - Maria da Fonte. 2-1 
Vilaverdense - Valenciano. 3-0 
Tainas - Fào, 1 -0 
Pearas Salgadas - Amares, l -2 

CIL XCQlDinPA 

1 VILA REAL 
2 DRAGÔES SAND 
3 T. MONCORVO 
4 P. RUBRAS 
5 ESMORIZ 
6 RIBEIRÀO 
7 AVINTES 
8 TIRSENSE 
9 REBORDOSA 
10 LAMEOO 
11 PEDROUÇOS 
12 RIOTINTO 
13 AMARANTE 
14 LOUSADA 
15 FIÀES 
I6S. MARTINHO 
17 P. BRANDÀO 
18 LIXA 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

38 
37 
36 
36 
34 
31 
31 
30 
30 
29 
26 
25 
25 
25 
24 
22 
22 
17 

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

CL 1QUJIIIPA 

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

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

43 
40 
40 
39 
36 
35 
30 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
23 
19 
16 
9 

Oliveira Hôpital - Mangualde. 2-1 
Cesarense - Satào, 2-0 
Sào Roque - Lousanense. 3-0 
Anadia - Fomos Algodres, 2-1 
Estarreja - Avança, 1-1 
Gouveia - Ol. Frades, 1-1 
Mirandense - Valecambrense, 1-1 
Gafanha- Sourense, 1-1 
Penalva Castelo - Guarda, 4-0 

CL IEQUHEPA 

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

55 
46 
42 
33 
33 
33 
32 
28 
26 
25 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
19 
13 

Bidoeirense - Peniche. 1-0 
Portalegrense - Alcanenense, 2-1 
Benfica Castelo Branco - Semache, 4-1 
Mirense - Caranguejeira. 1-1 
Fazendense - Almeirim, 1-1 
Beneditense - Portomosense, 2-2 
Sertanense - U. Santarém, 3-0 
Ferroviàrios - Bombarralense, 2-1 
Uniào Tomar - Est. Portalegre, 1-5 

CL S^^HTinFA 

1 OL. MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 ODIVELAS 
4 PONTASSOLENS 
5 r MAIO 
6 RIB. BRAVA 
7 CORUCHENSE 
8 AG. CAMARATE 
9 SACAVENENSE 
lOSlNTRENSE 
11 ALCOCHETENSÉ 
12 S. VICENTE 
13 PORTOSANTENS 
14 LOUREL 
15 CALIPOLENSE 
16ELVAS 
17 SAM. CORREIA 
18 FANHÔES 

2! 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

40 
39 
39 
32 
32 
32 
31 
31 
29 
29 
29 
28 
28 
25 
25 
24 
19 
14 

Fanhôes - Sacavenense, 1-1 
r Maio - Alcochetense, 2-1 
Lourd - Pontassolense, 1-1 
Coruchense - Àguias Camarate, 3-1 
Elvas - Samora Correia, 3-1 
Portosantense - Sào Vicente, 0-2 
Ribeira Brava - Olivais e Moscavide, 4-0 
Odivelas - Sintrense, 3-0 
Mafra - Calipolense, 2-1 

CL X(QimnPA 

1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 OURIQUE 
5 PINHALNOVENS 
6 ESTRELAVN 
7 VASCO GAMA 
8 FUT. BENFICA 
9 QUARTEIRENSE 
10 LUS. VRSA 
11 JUV. ÉVORA 
12 F.BARREIRO 
13 ALMANSILENSE 
14 BEJA 
15 PESCADORES 
16CASTRENSE 
17 ALMADA 
18 PALMELENSE 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2! 

'21 
21 
21 
21 
21 

46 
43 
36 
36 
35 
34 
30 
30 
30 
30 
30 
27 
26 
25 
21 
20 
17 
14 

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

Acosta revoltado corn arbitragens 
O avançado argentino, expulso 
por acumulaçâo de cartôes 
amarelos no encontre corn o Gil 
Vicente, relative à passada jor- 
nada, nâo acredita numa even- 
tual despenalizaçâo. 
Em Alvalade, o matador 
disse de sua justiça e 
considerou que o 
Sporting se pode 
sagrar campeâo nacional. 

Acosta esta desiludido com a arbitragem por- 
tuguesa, apesar de se afirmar um defensor dos 
ârbitros. O goleador leonino, que foi expulso por 
Francisco Ferreira no jogo corn o Gil Vicente, 
por acumulaçâo de cartôes amarelos, nâo acre- 

dita minimamente numa eventual despenaliza- 
çâo, depois de ter sido punido corn um jogo de 
castigo pela Comissâo Disciplinar (CD) da Liga. 
«Nâo acredito que voltem atrâs e que seja despe- 
nalizado», começou por referir Acosta, para dar 
a sua versâo do sucedido antes- da sua expulsâo: 
«O primeiro cartâo amarelo foi justo. Depois, 
limitei-me a perguntar ao ârbitro o que ele tinha 
marcado. Nâo gosto de falar muito nos ârbitros. 

BOSTON 7, PriorNIX 4 

BUrrALO 4, OTTAVA1 

MONTRTAL 3, miLADrLPntA 2 

aiiCAOO 3, WASrflNOTWnl 2 

ATLANTA 1 CAROLINA 1 
Ntw .lCRSrr 4, NY ISLANDTRS 1 
LOS ANQCLLS 2. NASIIVIUC I 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

cJ) P - 

OTTAWA 

BUFf=ALO 

TORONTO 

BOSTON 

MONTREAL 

S3 as 
S3 Ta 
sa 70 
S3 65 
GA 5*1 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

/ t.-' 

COLORAOO 53 SI 

VANCOUVER 63 7A 

EOMONTON GA 6S 

CALGARY sa 59 

MINNESOTA sa p5 

mas hâ limites... vi o Vitor Pereira a ajuizar os lances do 
Lazio-Real Madrid e fez um jogo extraordinârio. Estava 
descontraido e brincava corn os jogadores. Mas em 
Portugal nâo se pode falar! Penso que deve baver um 
maior diâlogo corn os jogadores.» 
Sustentando que quando acreditar que os ârbitros erram 
de propôsito «pendura» as botas, Beto Acosta diz-se bas- 
tante «chateado» corn as arbitragens, apesar de frisar 
que em Portugal se fala muito do sector. 
«Os ârbitros sâo muito pressiohados. Pelos espectadores, 
pelos dirigentes... mas às vezes cometem erros graves 
que custam pontos. Os jogadores sâo punidos se protes- 
tam ou simulam falta, mas os ârbitros também o devem 
ser se errarem.» 

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

17'jomada 
Flamengos - Madalena, 1-1 
Vila Franca - Lusitania, 0-4 
Lajense - Praiense, 0-3 
Santiago - Vilanovense, 2-1 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

39 
35 
33 
29 
25 
22 
16 
13 
12 

10 

18'jomada 
Lusitânia - Flamengos 
Praiense - Vila Franca 
Vilanovense - Lajense 
Sto. Antonio - Santiago 

Angrense - Sto. Antonio, 0-1 I Madalena - Angrense 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 1 Março, 2001 
O MILéNIO 

llVERPI 
de volta às velhas 

conquistas 
O proximo adversàrio do FC Porto 
na Taça UEFA jà nào ganhava uma 

prova desde 1995, altura em que 
arrecadou idêntico troféu, do quai é 

recordista (seis taças) O Liverpool, équipa que vai defrontar o 
FC Porto nos quartos-de-final da Taça 
UEFA nos dias 8 e 15 de Março, con- 
quistou domingo a sua sexta Taça da 

Liga inglesa, a primeira decidida no desempate 
por grandes penalidades (5-4), na final corn o 
secundârio Birmingham. Na partida de domin- 
go, disputada no Millennium Stadium, no Pais 
de Gales, perante 73 500 espectadores, um dos 
quais o süeco Sven-Goran Eriksson, novo selec- 
cionador inglês, tudo indicava que os ”reds” iam 
conquistar o troféu sem grandes dificuldades. 
Ideia reforçada corn o espectacular tento do 
capitâo Robbie Fowler, na sequência de um 
remate a 20 metros da baliza. Mas a superiori- 
dade do Liverpool nâo era materializada em 
mais golos, apesar das boas oportunidades do 
checo Smicer ou do alemâo Hamann. Seja como 
for, o Birmingham também nâo conseguia 
importunar os comandados de Gerard Ffoullier. 
Sô que, jâ em tempo de descentes, Martin 
O’Connor caiu na area dos ”reds” e o arbitre 

nâo teve düvidas em assinalar grande penali- 
dade, que séria concretizada por Purse, empatan- 
do a contenda. Veio o prolongamento e, corn ele, 
a équipa de Liverpool ressentiu-se de estar a efec- 
tuar o seu quinte jogo em duas semanas, perten- 
cendo entâo as melhores ocasiôes ao irmingham. 
Mas nâo houve mais golos e a Taça teria de ser 
decidida nos ’’penalties”, onde a formaçâo da 
’’Premier League” foi mais feliz (sô Hamann fal- 
hou, ao contrario dos rivais Martin Grainger e 
Andrew Johnson). A Taça foi pois para o 
Liverpool, que jâ nâo ganhava um troféu desde 
1995, altura em que também conquistou a Taça 
da Liga. 

Mais equilibria 
menos vermeiho A ultima jornada, corn o emocionente 

Benfica-Boavista (0-0), fez criar mais 
esperanças aos “axadrezados", menos 
aos jâ sonhadores benfiquistas e uma 

animaçâo especial à la. Liga, uma vez que o 
Sporting se aproximou corn a sua vitôria, por 3-1, 
sobre o Gil Vicente, e o FC do Porto, passou a ter 
uma motivaçâo maior na sua adiada visita ao 
Funchal, para bater-se corn o Maritime. Tudo ao 
molho e que Deus os ajude! 
Assim, Boavista corn 46 pontos, o Benfica corn 44 
e o Sporting com 42 pontos, estâo "aconchegadin- 
hos" no topo da tabela, corn a presença "incômo- 
da" do FC Porto, com 41 pontos, e um jogo a 
menos! Braga e Belenenses, lâ vâo com os sens 
"altos e baixos"... 
Paços de Ferreira, Farense, Salgueiros, Beira Mar, 
Uniâo de Leiria, Alverca e Maritime, mantêm-se 
no meio da tabela em posiçôes cômodas que, 
esperemos, nâo se transformem em dificuldades... 
Na bola tudo pode acontecer, como sabemos. 
Em posiçôes embaraçosas em alguns cases e de 
afliçâo neutres, encontram-se; Guimaràes, 
Campomaiorense, Gil Vicente, Estrela da 
Amadora e Desportivo das Aves. 
No proximo fim-de-semana, a vigésima terceira jor- 
nada -dia 4 de Março, temos os seguintes e impor- 
tantes jogos: 
Sp. Braga - Benfica; Boavista - Belenenses; Estrela 
da Amadora - Paços de Ferreira; Uniâo Leiria - 
Campomaiorense; Beira Mar - Maritimo; 
FC Porto - Farense; D. das Aves - Guimaràes; 
Salgueiros - Sporting e Gil Vicente - Alverca. 
Jâ é um lugar comum dizer que cada vez se torna 
mais dificil prognosticar as jornadas mas, a ver- 
dade, é que nâo podemos fugir a esta realidade. 
Quem se habilita? 

JMC 

73ûh T^fîûSû 
novo représentante de vendas 
da S£aS€M para a comunidade portuguesa. 

SeaècM 
Jâ experimentou dar aima às suas festas 

corn a cerveja CARLSBERG? 

De aos seus familiares e amigos cerveja 

geladinha Carlsberg e vai perceber a 

razào de tanta alegria, 

Neste novo milénio ofereça aos sens 

companheiros festivos a cerveja 

que reforça a amizade. 

'kj 


