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Uma jovem-art;ista feliz 
Coqueluche da famflia 
Orgulho da comunidade 
E a alegria de dois pafses! 

NELLY FURTADO acertou na muge. 

Dos 6 possiveis JUNO'2001, conquistou 4. Na sua 

noite, Nelly Furtado recebeu, com simpatia e 

felicidade, e com o seu habitual orgulho de ser 

lusa-canadiana -nunca teve pejo em gritar bem 

alto que é portuguesa!-, os seus JUNO'2001, 

dirigindo aqui e ali, nos seus sinceros 

agradecimentos algumas palavras em português 

à famflia, a Portugal e aos amigos. 
► Pagina 16 

\ie\ie AZEITEIRO • fiel amigo o ano inteiro! 

UMATELEViSÀO PARA ESTE SÉCULO 

A TELEVISION FOR THIS CENTURY 

UNE TÉLÉVISION POUR CE SIÈCLE 

Ja tem um 
prolecto- 
proorama 
para o 
Canada. 
A CIRV-fm recebeu na 
passada sexta-feira um 
pequeno filme-video corn 
uma sintese do que sera a 
programaçâo da SIC 
Internacional no Canada. 
No Domingo, dia 18, sera 
exibido no programa do 
Festival Português TV a 
pequena amostra do que 
sera a futura programaçâo 
da SIC entre nos, na com- 
panhia de CIRV-fm. 
^ Pagina 25 

A “SIC INTERNACIONAl Tragédia em 
Entre-os-Rios 
Ponte caduca vitima mais de 70 pessoas. 
Portugal de luto. 

^ Pâgina 6 
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dûûima 
sem vertebras 

Vem ai mais um DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER! 
Nào é novidade para ninguém e, muito(a)s jâ 
pensarâo, que jâ nem tem justificaçâo. A mulher, 
por mérito prôprio, encontrou o equilibrio entre 
as suas metas e o caminho paralelo corn o 
homem. 
Simples, justo, sem discussâo. 
Mas, continuo a pensar, que o dia deve ser 
comemorado. 

Porque a mulher, através dos tempos, 
pelo menos naquilo que eu conheço, foi 
sempre humilhada e injustiçada, corn 
lugar às excepçôes, claro! E, mesmo 
assim, nunca deixou de ser mulher e 
mâe! Companheira fiel! 
Este "Dia da Mulher" justifica-se sem- 
pre, porque, pese embora todas as difi- 
culdades, a MULHER manteve-se ver- 
tical, amante e reprodutora, sem arrepi- 
ar caminho. Foi por isso que venceu. 
Nâo foi por imposiçâo de novas regras, 
aceitaçôes ou recuos. Foi a sua força 
natural, a sua consciência universal, a 
sua crença na sua verdade! O seu DIA 
haveria de chegar, e chegou! 
Por isso, insisto, o "Dia da Mulher" -nâo 

Tu Cfl Tu Lfl-£2aL2iM2£® 

O Internacional- no verdadeiro 
sentido da festa-homenagem 
deve ser consagrado todos os 
anos, corn carinho e respeito, 
e nâo corn a habituai pompa e 
circunstância da hipocrisia. 
Para que elas, as MULHERES, 
possam sentir-se cada vez 
mais mulheres, emancipadas, 
conscientes e orgulhosas de si 
prôprias. E, ao lado dos ho- 
mens, sem complexes, sem o 
"rôtulo de sexo fraco"! 
Iguais, corn as suas diferenças 
naturals, nada mais! 

JMC 

Olà, nossa gente! 

E corn o maior dos prazeres que 
de novo "tucâlâescrevo" em mais 
uma ediçâo d'O Milénio, neste 
reconfortante meio de convivio. 
Acontecimentos nâo faltam! 

Em Toronto, se precisar -e eu julgo que sim!- de 
aprender o necessârio para conseguir o estatuto de 
Cidadâo do Canada, entâo vâ às "Aulas de 
Cidadania", no Scadding Court Community 
Center, no 707 Dundas St., West, Room 3 (Bathurst 
& Dundas). As "Aulas de Cidadania" têm lugar aos 
Sâbados, entre as lOhOO e as 12h00. 
Info: 416-392-0335. 

A Federaçâo Luso-Canadiana de Comerciantes e 
Profissicyiais (FPCBP), realiza um "Forum 
Internacional de Negôcios" -International Business 
Forum, em Portugal, corn encontros de trabalho 
em Braga, Porto, Coimbra e Lisboa. Vâo ser discu- 
tidos temas como Trocas Internacionais, 
Oportunidades de Desenvolvimento na Compra e 
Venda de Propriedades, Investimentos em 
Offshore, Subsidios da Uniâo Europeia, etc... 
Para aliviar a tensào estâo programados jogos de 
GOLF em Ponte de Lima, Porto e Lisboa. 
Um Forum da FPCBP que nâo deve perder! 
Informaçôes e réservas: Joe Pinto, 416-259-8222 
Ext. 239, ou jlpinto@tranquilityfinancial.com ou, 
ainda. Alfa Mar Travel, 416-534-7517, ou 
alfamar@idirect.com. 
Naturalmente, qualquer membro da FPCBP pode 
dar informaçôes e directrizes. 

Um grupo de amigos vai realizar um "Almoço 
Convivio" no Dundas Banquet Place, dia 18 de 
Março, pelas 13h00, corn o objective de ajudar a 
Sra. RITA DE OLIVEIRA a custear uma cirurgia e 
tratamento, que nécessita corn urgência. 

Disponibilizaram-se para contribuir no almoço de 
apoio à nossa conterranea, os artistas Tessa Alves, 
Nancy Costa, Luis Bonanza, Nelson Câmara e Joâo 
Cabrai. 
Bilhetes à venda no Brasil Remitance, Brasil 
Dreams e Concord Furniture. Info: 905-823-6126, 
ou 416-504-7008. 
Dêem o vosso apoio à D. Rita de Oliveira, em 
momento de grande afliçào. 

Um grupo de amigos promove, dia 24 de Março, 
um JANTAR EM MEMÔRIA DE MARIA ALICE 
RIBEIRO. 

Este jantar-homenagem à malograda Maria Alice 
Ribeiro, terâ lugar no Dundas Banquet Place, sâba- 
do, 24, às 19h30. 
Sera apresentado um video, intitulado "Vida e 
Obra de Maria Alice Ribeiro" e um programa de 
fados corn Avelino Teixeira, Humberto Silva, 
Fernanda Dinis, acompanhados por Antonio 
Amaro, Leonardo Medeiros e Hernani Raposo. 
Informaçôes e réservas: 416-531-9971/72. Participe 

na homenagem. 

Domingo, dia 18, terâ lugar no Oasis Convention 
Centre, um espectâculo de lançamento de um CD 
denominado "VOZ DA ALMA", corn letras de 
Euclides Cavaco, de London. 
Terâ lugar, também, um momento de récitas corn 
Euclides Cavaco, corn versos da sua prôpria auto- 
ria. 
A tarde de fado serâ preenchida pelos elementos 
que deram a sua voz aos fados gravados: Fâtima 
Ferreira, Armando Jorge, Mârio Jorge, Avelino 
Teixeira e Joâo Ledo. No acompanhamento musi- 
cal, Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e Hernani 
Raposo. 
O almoço serâ servido às 13h00. 
Informaçôes e réservas: 1-519-474-3033, ou 416-832- 
8558. 

A CASA DO BENFICA de TORONTO procura 
reunir todos os ex-membros do Rancho Folclôrico 
da Casa do Benfica que actuaram entre 1976 e 
2001. Os responsâveis benfiquistas de Toronto 
pedem o favor de os contactarem, pelos telefones: 
905-271-2010, ou 416-240-8804. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio -ACAPO, informa todos os membros de 
que no proximo dia 13, terça-feira, às 19h30, haverâ 
reuniâo do Conselho de Présidentes. 
Esta reuniâo terâ lugar na Casa das Beiras, 34 
Caledonia Road/St. Clair, em Toronto. 

Bom, p'râ semana hâ mais. De acordo? 
Saudaçôes amigas. 

JMC 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

— 
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4 mortes e 40 feridos 
Resultado de atentado bombista em Israel 
Ariel Sharon, que espera anunciar o seu Governo esta semana, 
deve endurecer as medidas contra extremistas palestinianos 
Um atentado bombista provocou na 
noite de domingo passado, a morte de 
quatro pessoas, entre as quais o seu 
autor, e mais de 40 feridos, em 
Netanya, ao norte de Telavive, o que 
levou o primeiro-ministro eleito de 
Israel, Ariel Sharon, a apontar de 
imediato um dedo acusador ao lider 

palestiniano Yasser Arafat. Este aten- 
tado, o quarto desde que Sharon foi 
eleito no passado dia 6 de Fevereiro, 
continuava ontem à noite sem ter sido 
reivindicado. Mas Sharon nâo hesitou 
em dizer que "algumas das forças 
mais fiéis a Arafat participam nestes 
ataques" e é "évidente que nada é feito 

Portuguese Heritage Committee 
o Portuguese Heritage Committee, 
raliza no dia 31 de Março, às 19h00, 
no Portuguese Community Centre, 
em Brampton, uma NOITE DE 
FADO, a fim de angariar fundos para 
o Pavilhâo Português na 
CARABRAM-2001. 
Os pratos da noite serâo Bacalhau 

Grelhado e Carne de Porco à 
Alentejana e, no fado, irào escutar 
Humberto Silva, Dina Maria e Tony 
Câmara, acompanhados por Gabriel 
Teves e David Freitas. 

Informaçôes e réservas: 
Manuel Alexandre, 905-459-3628 

SUPftO: 

Um miibâo de pessoas em 
risco de morte de feme e sede 
Cidade do Vaticano - Um milhâo de 
pessoas podem morrer de fome e sede 
no sul do Sudâo, apôs fugirem aos 
combates entre o Exército Popular de 
Libertaçâo (EPLS) e as forças 
armadas governamentais. Segundo 
disse à agência missionâria Misna, o 
bispo de Rumbek, Cesare Mazzolari, 
os refugiados necessitam no minimo 

de 80 toneladas de comida, milhares 
de mantas e mosquiteiros e dezenas 
de milhares de garrafas para âgua. 
Mazzolari, de origem italiana, 
adiantou que a âgua da zona de Bahr 
e Ghazal corre o risco de contami- 
naçâo pelos cadâveres dos soldados 
assassinados e que nâo foram enterra- 
dos. 

CoriTRflBflnDO DE ARMAS: 

11 detidos em Espanba, 
rede comprava em Portugal 
Onze pessoas foram detidas pela 
Guarda Civil espanhola na Galiza e 
Castela-Leon numa operaçâo para 
desarticular uma rede que se dedicava 
à venda de armas adquiridas ilegal- 
mente em Portugal. 
Segundo fontes oficiais, os detidos 
pertencem a um clâ familiar com 
conexôes em Portugal e eram os 
responsâveis pela distribuiçâo de 
armas a delinquentes comuns. 
A Guarda Civil informou que na 
mesma operaçâo foram apreendidas 
25 armas curtas entre pistolas e 
revôlveres, um sub-fusil, numerosa 
muniçâo e uma agenda corn a con- 
tabilidade pormenorizada da compra 
e venda de armas. Nessa agenda estâ 
reflectida a compra de mais de 70 
armas por aproximadade onze mil 
contos e a venda de mais de cem 
armas por 24 mil contos. A operaçâo, 
que continua em curso, iniciou-se em 
meados do ano passado quando a 
Guarda Civil comprovou que um 
grande numéro de delinquentes deti- 
dos em diferentes provincias de 
Castela-Leon e Galiza usavam armas 

curtas de origem portuguesa. 
Os agentes centraram as investigaçôes 
nas provincias de Orense e Leon, e 
mais concretamente na localidade 
orensana de Vilari^o das Touzas, 
onde se encontrava a base operacional 
e se davam as conexôes entre os 
fornecedores e os delinquentes. 
Em consequência dessas investigaçôes 
foram detidas em Loen très pessoas, e 
apreendidas cinco pistolas, um 
revolver e 250 cartuchos. 
Mais tarde foi detida outra pessoa em 
Zamora e ao mesmo tempo os agentes 
da Guarda Civil identificaram os 
fornecedores das armas em Portugal, 
informaçâo facilitada às autoridades 
portuguesas. 
Posteriormente foram detidas • outras 
sete pessoas e apreendidas vârias 
armas, entre elas, onze pistolas, sete 
revôlveres, 2.636 cartuchos de diver- 
ses calibres e a referida agenda corn a 
contabilidade das transacçôes. A 
Guarda Civil nâo exclu! novas 
detençôes e a apreensào de mais 
armas, assim como a localizaçao de 
outras vendidas por esta rede. 

para lhes pôr termo". O portador da 
bomba conseguiu fazê-la explodir em 
pleno centre de Netanya, uma estaçâo 
balnear habitada principalmente por 
novos imigrantes provenientes da ex- 
URSS e de França, apesar de todas as 
medidas de segurança tomadas pela 
policia, que hâ varies dias se encontra 
em estado de alerta mâximo. De 
acordo com o chefe da policia local, 
Shlomo Aharonishki, o kamikaze 
transportaria a bomba "relativamente 
pequena" numa mochila e tê-la-â feito 
explodir quando se encontrava no 
meio de um grupo de pessoas junto a 
uma passadeira para peôes. Segundo 
testemunhas, o autor do atentado 
teria tentado entrar num autocarro, 
mas o motorista recusou-se a abrir-lhe 
a porta, pelo que terâ decidido fazer 
explodir o engenho mesmo na pas- 
sadeira de peôes. Um carro saltou 
pelo ar corn a violência da explosâo, 
que danificou igualmente as montras 
das lojas das imediaçôes. Sharon, que 
ultima a formaçâo do seu Governo de 
unidade nacional - recentemente 
anunciou a intençâo de o dar a con- 
hecer na quarta-feira -, responsabili- 
zou pelo atentado elementos prôxi- 

mos de Yasser Arafat, ao mesmo 
tempo que manifestou a esperança de 
que "o governo (...) encontre as 
responsabilidades apropriadas para 
restabelecer a segurança dos cidadàos 
de Israel". Tudo indica que o novo 
primeiro-ministro tomarâ niedidas 
bem mais duras que o seu antecessor, 
o trabalhista Ehud Barak. Mesmo 
antes da sua entrada em funçôes, Jâ o 
chefe do exército, general Shaul 
Mofaz, anunciava um endurecimento 
da repressâo contra os ataques pales- 
tinianos que se têm verificado ultima- 
mente nos territôrios palestinianos 
contra colonatos judaicos e em Israel. 
Sem reivindicar o atentado, o Hamas 
afirmou que ele constitui um "acto de 
légitima defesa" e inscreve-se na 
"resistência à ocupaçâo e ao terroris- 
me sionista contra o nosso povo". Mas 
o braço armado do Hamas, as 
Brigadas Ezzedin Al-Qassam, 
ameaçou ir passar à acçâo contra 
Israel, tendo jâ "mais de dez 
kamikazes prontos a atacar". Desde 
que a chamada Intifada de Al-Aqsa se 
iniciou a 28 de Setembro passado, jâ 
se registou um total de 433 mortes, 
dos quais 354 palestinianos. 

flQUILO QUE C &On C BOtliïO ESTA ftCOB 
m\% WRfllO EM llAinOW fUWITUW toi 
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Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Terente 
4 1 6-53a- 1133 

e, no 939 Woodlawn Rd., em Guelph. 
s 1 S-7GB-0444 
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uçom: 
Reconstruçâo no Faial e 
Pico f ica pronta cm 2004 
O secretârio regional da Habitaçào e 
Equipamentos garantiu ontem que as 
1.490 reparaçôes e novas construçôes de 
moradias danificadas pelo terramoto de 
1998 que estâo a decorrer no Faial e Pico, 
ficarâo concluidas até 2004. 
José Contente, que falava ontem durante 
uma visita às varias obras que se inicia- 
ram recentemente, integradas nas 40 
novas empreitadas ajudicadas pelo 
Executivo socialista, adiantou que, entre- 
tan to, jâ estâo concluidas cerca de 700 
obras desde o terramoto. 
O governante lamentou, no entanto, que 
apesar dos 12 milhôes de contos jâ 
investidos pelo Governo Regional neste 
processo, e dos 16 milhôes de contos que 
serâo gastos nestas novas empreitadas, os 
partidos da oposiçâo continuem a uti- 

lizar a reconstruçâo para fazer propagan- 
da politica e para «denegrir este proces- 
so». No seu entender, a reconstruçâo 
«esta a correr bem», sobretudo porque as 
obras estâo a ser feitas corn garantia de 
segurança, num processo em que «os 
Açores foram pioneiros», embora recon- 
heça que nem tudo correu bem. 
Quanto aos casos de falta de fiscalizaçâo 
entretanto detectados no processo e 
denunciados pela comunicaçâo social, o 
titular da pasta da Habitaçào no 
arquipélago minimizou o problema, 
garantindo que apesar do grande volume 
de obras na ilha, a fiscalizaçâo existe e 
esta a ser feita. Mesmo assim, José 
Contente considéra que a existirem 
erros, o Centro de Promoçâo da 
Reconstruçâo irâ detectâ-los e corrigi-los. 

Abates de bovines em queda 
Ponta Delgada - O volume de abates 
de bovines nos Açores registou uma 
quebra de 15,7 por cento em 
Dezembro de 2000, mês seguinte ao 
anüncio do aparecimento do primeiro 
caso de BSE numa exploraçào 
pecuâria da ilha de S. Miguel. Dados 
do Serviço Regional de Estatistica, a 
que a Agência Lusa teve acesso, 
indicam, porém, que em termes 
médios se registou um acréscimo de 
abates de bovines ao longo do ano 
nas ilhas de 4,9 por cento. O primeiro 

caso, e até agora ünico, da chamada 
"doença das vacas loucas" detectado 
no arquipélago atingiu um animal 
importado da Alemanha. Em 
Novembre, mês em que a situaçâo foi 
conhecida, o volume de abates de 
bovines tinha jâ registado uma que- 
bra de 5,5 por cento. Apesar do 
aparecimento de um caso de BSE, os 
Açores continuam a ser a ünica regiâo 
fora do embargo às exportaçôes de 
bovines imposte a Portugal pela 
Uniào Europeia. 

No OASIS CAnoiNG a CONVENTION CENTER 
1036 IAKESHORE ROAD. EAST, MISSISSAUGA, ONT. L5E1E4 

Domingo, 1 de Abril às S:00 horas da tarde 

Fado no Clube 
Português de london 
A Banda Lira do Divine Espirito 
Santo de London apresentou no pas- 
sade sâbado, no Clube Português da 
cidade, um magnifico espectâculo de 
variedades. 
Foi de facto um serâo diferente corn 
uma sala muito bem decorada e o 
pake "vestido" a condizer. 
O espectâculo foi composte por e 
partes, tende os présentes sido sur- 
preendidos corn o humor do José 
Manuel Lima-"0 Carteiro", corn as 
cançôes de Daniel Carvalho, o fado 
coimbrâo, na voz do Tony Câmara e, 
no fado tradicional, Luciana 
Machado. A guitarra e à viola. 
Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros, respectivamente, que 
brindaram os présentes também corn 
algumas variaçôes. 
Nâo poderei terminar sem referir que 
o jantar composte de Caldo Verde e 
Bacalhau Assado estava uma delicia e 
que a meio da noite foi servido uma 

broa acabadinha de cozer corn 
chouriço assado. Hummmm.... 
Estâo de parabéns a organizaçâo na 
pessoa de Mike Melo, o apresentador 
da noite Euclides Cavaco e todos 
aqueles que presenciaram aquele 
magnifico serâo. 

Fâtima Martins 

Iferao vai trazer aos 
Açores mais navlos 
A primeira presença oficial dos Açores 
na Seatrade Cruise Shipping 
Convention, a maior feira interna- 
cional de turismo de cruzeiros, "é jâ um 
sucesso". Foi desta forma que Cristina 
Avila, da Delegaçâo de Turismo de 
Lisboa, coordenadora da presença aço- 
riana na convençâo, avaliou o primeiro 
dia da exposiçâo açoriana, em stand 
prôprio, na feira internacional, que 
começou ontem e decorre até quinta- 
feira em Miami, nos Estados Unidos. 
A pretensâo dos Açores neste certame 
é integrar os maiores portos das ilhas 
no mapa de destines dos grandes 
navios de cruzeiro. E jâ ontem viram 
uma pequena luz ao fundo do tünel 
para iluminar este objective. De acor- 
do com Cristina Avila, "a par do intér- 
essé demonstrado pela parte de alguns 
agentes econômicos deste sector em 
virem a operar nos Açores, surgiu 
mesmo um contacte da Royal 
Caribean para vir a operar no 
arquipélago, na vertente do posiciona- 
mento". Um interesse que, segundo a 

coordenadora do stand açoriano, 
"pode levar a Royal Caribean a colocar 
a hipôtese de, em 2002 'trocar' as 
Canârias para passar a fazer posiciona- 
mento nos Açores". Mas, para além da 
Royal Caribean, o destine Açores cap- 
tou o interesse do armador grego 
Arcalia Shipping, sedeado em 
Portugal. Jâ ontem, na Seatrade Cruise 
Shipping Convention, ficou mesmo 
calendarizada para o Verâo a passagem 
de très navios de cruzeiro deste 
armador pelos Açores. Cristina Avila 
avança que a Arcalia Shipping estâ 
interessada em continuar a tocar os 
portos dos Açores nos prôximos anos, 
corn a alternativa de utilizaçâo de 
Flying Cruises. O objective deste tipo 
de operaçâo serâ o de "canalizar o 
interesse de outres operadores interna- 
cionais, nomeadamente os ingleses". 
Neste caso, "os trajectos teriam o seu 
inicio por barco, a partir de Londres, 
corn o regresso a Inglaterra a ser pro- 
gramado por aviâo". Resultados de um 

Continua na pagina 8 

Foi vîtima de acidenteP fjQQy magoadoP 

Nôs 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. 
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 Ungua. 

1416) 239-8990 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 8 Março, 2001  5 

MISCELâNIA 

Carro armadilhado explode junte à BBC Um carro armadilhado defla- 
grou na madrugada de domin- 
go em Londres, em frente do 

edificio da BBC, causando apenas um 
ferido ligeiro. 
O engenho, que 
explodiu momento 
antes de os sapadores o 
fazerem rebentar corn 
a ajuda de um robot 
telecomandado, poderâ 
ter sido colocado por 
um grupo dissidente 
do IRA, de acordo corn 
a policia antiterroris- 
mo. O engenho contin- 
ha entre cinco e dez 
quilos de um poderoso 
explosive e fora coloca- 
do dentro de um taxi 

abandonado junto à entrada principal 
do edificio da BBC. A explosào verifi- 
cou-se pelas 0 e 30 locals e danificou a 
fachada do edificio, mas nâo obrigou 

à interrupçâo das emis- 
sôes. A policia fora alerta- 
da por um hospital de 
Londres, que disse ter 
recebido um telefonema 
anônimo codificado anun- 
ciando a presença da 
bomba naquele local. 
Pouco tempo depois, e 
também na sequência de 
um alerta, a policia pro- 
cedeu à deflagraçâo con- 
trolada de um objecte sus- 
peito, perte da estaçào fer- 
roviâria de Victoria, no 
centre de Londres. Alan 

Fry, chefe do departamento antiter- 
rorismo da Scotland Yard, manifestou 
a suspeita de que "os responsâveis do 
atentado pertencem a um grupo 
republicano irlandês e é sobre esta 
pista que estâmes a avançar corn o 
inquérito". Interrogado sobre uma 
eventual implicaçâo do IRA 
Verdadeiro, uma facçâo dissidente do 
IRA que se opôe ao processo de paz 
na Irlanda do Norte, Fry respondeu: 
"E isso que eu creio." O mesmo 
responsâvel recordou que a Scotland 
Yard "tinha previsto, desde o Natal, 
que a Grâ-Bretanha, e particular- 
mente Londres, ia sofrer uma série de 
ataques terroristas". "Este foi um 
deles. Receio que haja outres." A 
Downing Street condenou este "acte 
cobarde", enquanto para o primeiro- 

O engenho 
contixiha entre 
cinco e dez 

quilos de um poderoso 
explosivo e fora 
colocado dentro 

de um taxi 
abandonado j unt o 

à entrada 
principal do 

edificio da 

ministre da Irlanda do Norte, David 
Trimble, os autores do atentado con- 
tra a estaçâo de radiotelevisâo preten- 
dem "desestabilizar" o processo de 
paz, paralisado hâ meses. 

Polfcla da ONU évita 
atentado contra Xanana 
Gusmâo e Nlatan Rnak 
A policia civil das Naçôes 

Unidas evitou esta 

semana um atentado 

contra Xanana Gusmâo 

e Taur Matan Ruak, 

detendo très timorenses 

que planearam o ataque, 

que deveria ocorrer 

durante uma sessâo 

de esclarecimento no 

ginâsio de Dili. 

Quer a policia civil da ONU quer 
O prôprio Xanana Gusmâo con- 
firmaram aos jornalistas acredi- 
tar que existia um piano de 
ataque contra os dois dirigentes 
timorenses, preparado por 
quadros do grupo radical Comité 
de Defesa Popular - Repùblica 
Democrâtica de Timor-Leste 
(CDP - RDTL). 
Os pormenores do piano chegaram 
separadamente ao CNRT e à policia 
civil da ONU, tende ambas as partes 
elaborado medidas preventivas de 
segurança no ginâsio, mantendo 
sobre observaçâo os très elementos da 
CDP-RDTL identificados por Gil 
Fernandes, Américo e Camilo. 
Os pianos do atentado - que envolvi- 

am o uso de granadas - terâo sido 
traçados durante encontros em Dili e 
Baucau, prevendo até a distribuiçâo 
de garrafas de vidro que seriam uti- 
lizadas para confrontes corpo a 
corpo. 
Apesar do atentado ter sido evitado, a 
sessâo de esclarecimento acabou em 
violência, corn a detençâo dos très 
suspeitos, um dos quais agrediu um 
agente da policia civil da ONU. 

fllCéPIfl: 

Mini-saias e caiças iustas 
proibidas no parlamento nigeriano 
Lagos - Vestuârio correcte é a partir 
de agora exigido as mulheres na 
Assembleia nacional nigeriana, que 
lhes recusarâ o acesso caso vistam 
mini-saias ou caiças justas, escreve.a 
imprensa de Lagos, citando um 
comunicado interne do parlamento. 
No comunicado, o parlamento mani- 
festa preocupaçâo pelo uso de vesti- 
mentas "provocantes" ou "indécentes" 

no hemiciclo e pede às mulheres que 
usem fatos mais neutres, de estilo 
africano ou ocidental. O vestuârio 
"indecente" constitui "uma afronta ao 
protocole e à ética exigidos (no parla- 
mento) e à dignidade da mulher", 
segundo o texte. Flâ dois anos, o gov- 
erno nigeriano decidiu proibir em 
Abuja o acesso a ministérios de mul- 
heres vestidas de forma "indecente". 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefono: 416-534-5520 

SsaSa S3 DffQLDSiffSiff 
0 0000[D300[Î0 
000*0 
Nâo percam o I^)PJD(GIlg\JL. ©H HlKHîniIBJM© 

no renovado e alindado Europa Convention 

Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 

J^IPIKcGïïiVIL miÈ lÎMWIMMO) 
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. 
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Tragédia em Entre-os-Rios 
A ponte Hintze Ribeiro de Entre-os- 

Rios, com uma altura de cerca de 50 
métros, que une a localidade do concel- 
ho de Penafiel a Castelo de Paiva, caiu 

domingo às 21:10 quando um dos 
pilares cedeu, provocando a derrocada 

do tabuleiro e vitimando mais de 70 
pessoas. 

O acidente de domingo na ponte de 

Entre-os-Rios foi o mais grave ocorrido 
em Portugal desde que em 1809 o afun- 

damento parcial da Ponte das Barcas, 
no Porto, matou milhares de pessoas. 
"Têm caido algumas pontes mas corn 

gente em cima, nas ultimas décadas, 
nâo hâ registos", disse à Agência Lusa 
um antigo engenheiro, especialista de 

pontes que solicitou o anonimato. A 
derrocada de um dos pilares da ponte 
de Entre-os-Rios, domingo à noite, na 

zona em que o Tâmega, vindo de 
Chaves, se junta ao Douro, teria provo- 
cado a morte a cerca de 70 pessoas que 

se transportavam num autocarro e dois 
ligeiros que se precipitaram nas âguas. 

Quase 200 anos antes, em 27 de Março 
de 1809, as tropas de Napoleào, coman- 
dadas pelo general Soult, romperam as 
defesas da cidade do Porto. Como resul- 

tado do pânico provocado pela invasâo 
da cidade, a populaçâo do Porto precip- 

itou-se em pânico no dia 29 para a 
Ponte das Barcas, que cedeu parcial- 
mente. O resultado foi a morte por 

afogamento de um numéro indetermi- 
nado de pessoas, mas estimado em mil- 
hares de vitimas. A queda da ponte em 

Entre-os-Rios e a morte de 70 pessoas 

tiveram jâ consequências politicas corn 

a demissâo do ministro do 
Equipamento Social, Jorge Coelhô, e de 
toda a sua équipa. Considerando que a 
manutençâo e fiscalizaçâo da ponte e 
de toda a rede nacional de estradas esta 

a cargo do Institute para a Conservaçâo 
e Exploraçào da Rede Rodoviâria 
(ICERR), um dos très que substituiram 

a extinta Junta Autônoma de Estradas 
QAE), falta agora apurar as respons- 
abilidades técnicas. 
Jâ neste Inverno caiu uma pequena 
ponte na bacia do Guadiana, e hâ anos 
entraram em colapso as pontes sobre o 
rio Mondego, em Penacova, e sobre o 
rio Alva, um afluente do Mondego. Em 
risco de queda esteve também a ponte 
da Gafanha da Nazaré, na zona de 
Aveiro. Ao contrârio do que sucedeu 
em Entre-os-Rios, o trâfego foi cortado 
a tempo, evitando vitimas. 
O Estado Português vai assumir a 

responsabilidade pelo desabamento da 
ponte de Castelo de Paiva e pagar ind- 
emnizaçôes aos familiares das vitimas 
em montantes a définir pela Provedoria 
de Justiça, anunciou jâ o ministro 
Antonio Costa. O responsâvel governa- 
mental pela Justiça esclareceu, no 
entante, que o Estado se réserva o dire- 
ito de regresso, pelo que, em caso de se 

concluir no inquérito jâ em curso que 
nâo é responsâvel pelo acidente, poderâ 
accionar judicialmente os eventuais cul- 

pados para reaver o valor das indem- 
nizaçôes. Antonio Costa falava depois 
de se ter reunido, em Lisboa, com o 

procurador-geral-adjunto Luis Silveira, 

o provedor de 

Justiça, 
Nascimento 
Rodrigues, o bas- 
tonârio da 
Ordem dos 

Advogados, Pires 
de Lima, e repré- 
sentantes do sec- 
tor segurador. Na 

reuniào foi decidi- 
do adoptar esta 

medida extrajudi- 
cial para permitir 
que o pagamento 
das indemniza- 
çôes seja "célere e 
âgil", disse o min- 

istro, sublinhando que esta decisâo nâo 
invalida que os familiares das vitimas 
possam recorrer aos tribunals, se assim 
o entenderem. Sobre a possibilidade de 
serem dispensadas as autopsias aos 

cadâveres das cerca de 70 vitimas do 
acidentes, o ministro disse que elas sào 
obrigatôrias por lei e deverâo realizar-se 
em Castelo de Paiva. 
A soluçâo extrajudicial encontrada pelo 
ministro Antonio Costa destina-se a 
resolver um caso que é "complexe do 
ponte de vista juridico", na medida em 
que o seguro automôvel nâo cobre os, 
danos verificados corn a queda da 
ponte de Castelo de Paiva. "Era precise 
encontrar uma soluçâo célere para evi- 

tar o arrastamento destes processes em 
tribunal durante vârios anos", disse o 
ministro. Segundo Antonio Costa, a 
Ordem dos Advogados disponibilizou- 
se, através da sua delegaçào em Castelo 
de Paiva, a dar apoio juridico às 
familias das vitimas e a ajudar a elabo- 
rar os pedidos a formular ao Estado, 
com base em critérios a proper pelo 

Provedor de Justiça. Os montantes con- 
crètes das indemnizaçôes a pagar pelo 
Estado serào fixadas por uma 

Comissâo presidida por um magistra- 
do, mas corn base, nos critérios 
definidos pela Provedoria. A reuniâo 
durou mais de duas horas, facto a que 
nâo foi alheio a necessidade de "encon- 
trar uma soluçâo que teve de ser con- 

struida de raiz", porque por lei o Estado 
nâo pode pagar indemnizaçôes por 
livre arbitrio. 

JAE encerrou 
ponte em ^930 
"para evitar uma 
tragédia" 

A ponte esteve éneerrada por 30 dias 
em Abril de 1990 por determinaçào da 
entâo Junta Autônoma das Estradas 
(JAE) para reparaçào "urgente" destina- 
da a "evitar uma tragédia. Na altura, as 
obras na tarvessia de Entre-os-Rios 
foram justificadas pela JAE pelo "adi- 
antado estado de degradaçâo do tab- 
uleiro corn o pavimento a ceder con- 

stantemente e os buracos a surgirem 
por todo o lado, evitando-se situaçôes 
de tragédia que poderiam ocorrer", de 

acordo corn um relatôrio daquela Junta 
citado pela Agência Lusa em 08 de 
Abril de 1990. A decisâo foi tomada 

tendo em conta "o intenso movimento. 

principalmente de veiculos pesados a 
que a ponte estâ sujeita" que obrigam a 
"uma reparaçào total em toda a exten- 
sào da estrutura e no pr.ôprio piso da 
ponte, que passarâ assim a dispor de 
boas condiçôes de segurança", acres- 
centava o documente da JAE. Corn o 
objective de minimizar inconvenientes 
para a populaçâo das duas margens e 

também para a populaçâo estudantil, o 
encerramento da ponte foi feito numa 
altura de férias escolares, tendo sido 
apenas permitida a passagem a peôes e 
de veiculos de duas rodas durante o 
periodo da reparaçào. Durante esse 
periodo, os habitantes da zona tiveram 
que utilizar as duas ùnicas alternativas 
de atravessamento disponiveis, na 
Barragem de Carrapatelo, a montante e 
na Barragem de Crestuma, e jusante. 
Estes trajectos, os mesmo que terâo de 
ser adoptados agora, apôs o desaba- 
mento da ponte, implicam um percurso 
suplementar de 50 quilômetros, em 
ambos os casos. Na altura, a Câmara de 
Castelo de Paiva, entâo dominada pelo 

Partido Socialista e presidida por 
Antero Caspar, actual governador civil 
de Aveiro, deu parecer desfavorâvel às 
obras por considerar que a JAE nâo 
tinha apresentado qualquer alternativa 
de atravessamento. Na altura, o entâo 

présidente da autarquia sublinhou, em 
declaraçôes à Agência Lusa, que o pare- 
cer desfavorâvel nâo se dévia a uma 

oposiçâo às obras, que considerava 
necessârias e urgentes, mas sim porque 
os trabalhos acentuavam ainda mais o 

isolamento do concelho. Poucos dias 
antes, a autarquia deliberara, em 
reuniào realizada nessa altura, "alertar 
a JAE para o inicio da construçào da 
nova ponte sobre o Douro, jâ prevista, 
em fase de projecto naquele organisme 

estatal", uma posiçào em tudo semel- 
hante à adoptada pela autarquia, agora 
nas màos do PSD. 

Cidadâo 
alertou 
Governo 
para riaco 
de derrocada 
em Set;embro 

Lisboa - LFm cidadâo residente em Rio 
Tinte alertou em Setembro ultimo o 

TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

INTERNAT 

TORONTO 'S MULTIO 
SUPER MIX 

SERViNDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

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

FESTIVAL PORTUGUÊS RADIO E TliyiSÂO 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 8 Março, 2001  7 

MISCELâNIA 

Ministério do Equipamento para os 
riscos de queda da ponte de Entre-os- 
Rios, em consequência da "persis- 
tente, desenfreada e avassaladora" 
extracçâo de areais, apurou a Agência 
Lusa. Antonio José da Silva, residente 
na Rua do Soutelo, Rio Tinto, teve o 
cuidado de na carta endereçada ao 
ministro das Obras Püblicas, escrever 
no assunto: "Ponte de Entre-os-Rios". 
A carta deste cidadào foi enviada para 
O Ministério do Equipamento e 
remetida pela Secretaria de Estado 
das Obras Püblicas (SEOP) para o 
Institute de Estradas de Portugal 
(lEP), corn um despacho da chefe de 
Gabinete de Luis Parreirâo de 29 de 
Setembro: "Ao lEP para acompanhar 
este assunto. Dê-se conhecimento ao 
requerente". Questionado pela 
Agência Lusa sobre a existência da 
carta e a falta de resposta aos avisos 
de Antonio José da Silva, o ainda prés- 
idente da lEP, vivamente irritado, 
disse que esta "nâo é assunto para jor- 
nalistas mas para a comissâo de 
inquérito" à derrocada da ponte. 
Instado a esclarecer o assunto. 
Antonio Martins disse que a carta fora 
enviada para a Direcçâo de Estradas 
do Porto para averiguaçôes, apôs o 
que o assunto foi devolvido ao 
Ministério, considerando que a 
extracçâo de areias nâo é da respons- 
abilidade dos institutos a que preside. 
Ponte da Secretaria de Estado das 
Obras Püblicas disse, porém, que o 
lEP nâo deu o seguimento devido ao 
processo. A carta foi escrita e o alerta 
dado quando ainda nâo começara a 
longa invernia que prossegue, as 
estradas estava menos degradadas do 
que actualmente e ainda as pontes, 
corn destaque para a de Entre-os- Rios, 
nâo tinham caido nem se tinham reg- 
istado vitimas. Pouco tempo antes, 
fora feito um estudo para a instalaçâo 
na estrutura da ponte de tubagens da 
empresa de Aguas do Douro e Paiva, 
AS, presidida por Nuno Cardoso, 
présidente da Câmara do Porto. 
Segundo o lEP, a ponte teve uma visi- 
ta técnica por um quadro do ICERR 
(Instituto para a Conservaçâo e 
Exploraçâo da Rede Rodoviâria) em 
Janeiro. O comunicado em que o lEP 
quebrou um silêncio de quase 24 
horas apôs a tragédia de Entre-os- 
Rios, référé que nem o estudo prévio, 
nem a visita técnica, tal como a visto- 
ria^eita em Maio de 1998, tinha con- 
cluido pela existência de anomalias 
que pusessem em causa a segurança 

ULTinfl WORfl 

da ponte. Na conferêneia de imprensa 
de ontem. Antonio Martins, que 
denunciou também a extracçâo de 
areias, admitiu que as vistorias feitas â 
ponte nâo incidiram nos pilares, face a 
um conjunto de dificuldades. E foi por 
cedência do quarto pilar da ponte que 
a tragédia se registou. 

Pafses da NATO 
têm meios mais 
avançados 
mas recusam 
mergulhar" 

Lisboa - Os parceiros de Portugal na 
NATO poderâo ter meios técnicos 
mais avançados para as buscas em 
Entre-os-Rios, mas recusam utilizar 
qualquer equipamento nas condiçôes 
dificeis de mergulho que se verificam, 
apurou a Agência Lusa. Fonte prôxi- 
ma do primeiro-ministro afirmou que 
Antonio Guterres contactou o seu 
homôlogo norueguês para saber se a 
Noruega terâ meios mais avançados 
de busca que possa pôr à disposiçâo 
de Portugal, mas ainda nâo hâ nen- 
huma certeza. Num memorando envi- 
ado pelo Ministério da Defesa por- 
tuguês aos parceiros da NATO em 
Bruxelas, o Governo pediu aos mem- 
bros da organizaçâo para dizerem 
urgentemente se têm meios mais efi- 
cazes que os que jâ estâo a ser utiliza- 
dos pela Marinha portuguesa. A 
Armada tem na area um sonar later- 
al, um veiculo subaquâtico corn 
câmaras e um magnetômetro para 
tentar localizar os veiculos submersos 
e as 70 vitimas que continuam desa- 
parecidas. 
O Governo salienta que as correntes 
fortes impedem o uso eficaz destes 
meios e a actuaçâo das équipas de 
mergulhadores para recuperar os cor- 
pos, o que causa "enorme perturbaçâo 
às familias". 
Os diversos aparelhos que a Marinha 
portuguesa deslocou para a area 
ainda nâo foram todos utilizados 
porque se receia interferêneias dos 
instrumentos e porque a operaçâo 
sera mais arriscada se houver muitos 
barcos na âgua. A actuaçâo dos mer- 
gulhadores é quase impossivel em cor- 
rentes muito fortes, que ultrapassam 
os 30 quilômetros por hora, e num rio 
cujo caudal esta cheio de detritos e 
engrossado pelas chuvas fortes que se 
têm verificado. 

Ataque de coraçâo 
mata Al Palladini 
o ex-ministro do 
Desenvolvimento 
Econômico Al Palladini 
faleceu ontem, vitima de 
ataque de coraçâo. 
Al Palladini encontrava- 
se de férias no México. 
O ex-ministro contava 47 
anos de idade e deixa 
dosi filhos Franco e 
Lucia. Foi eleito em 1995 

tendo exercido o cargo 
de ministro dos trans- 
portes até 1997, até ser 
nomeado ministro do 
desenvolvimento 
econômico e comér- 
cio. 

Palladini demitiu-se 
no inicio deste ano 
por razôes pessoais. 

RTF internacional 
desagrada a todos 
- Rui de 
A programaçâo da RTF interna- 
cional tem que mudar o seu conteü- 
do, pois nâo agrada aos portugue- 
ses mais velhos, nem aos mais 
novos, disse em Paris o secretârio 
de Estado das Comunidades. 
Rui de Almeida, que se encontra 
em Paris no quadro de uma visita a 
varias areas consulares de Frariça 
disse que "tinha recebido muitas 
criticas sobre a falta de conteüdo da 
RTP internacional, isso é sinal em 
primeiro lugar, que as pessoas a 
vêem, o que jâ é bom, e em segun- 
do lugar as criticas vêm dos mais 
velhos e dos mais novos". 
"Os mais jovens queixam-se de que 
nâo têm programas que sejam ali- 
ciantes para a sua idade, para a sua 
motivaçâo, enquanto que os mais 
velhos, ainda hoje, me chamaram a 
atençâo para uma certa falta de 
qualidade, e para além disso serem 
programas desactualizados", salien- 
tou Rui de Almeida. 
O secretârio de Estado anunciou 
que, "apesar de nâo ter a tutela 
desta ârea", quando regressar a 
Lisboa vai pedir uma reuniâo corn 
os responsâveis da RTPi para "lhes 
transmitir esta questâo que me é 

colocada quase todos os dias, desde 
que cheguei a França, na passada 
quinta-feira". "A RTPi tem que 
mudar ou isto piora, ou seja vai per- 
dendo credibilidade, vai perdendo 
audiência, a caminhar por esta 
forma a RTPi nâo tem viabilidade, 
nâo chega a porto certo" frison à 
Lusa. 

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

ERVANÂRIA VITORIA ire. 
PRODUTOS NATÜRAIS E AAEDICINA HOMËOPATICA 

i/îJiti eiitrevista coin o Natiirhtn Homeopata 
Autôiüo Medeiros, jâ coin nniîtos anos de expertêciii, 
que o poderâ n jtidnr im solnçâo dos sens pmbteinas. 
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BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Canada College 
INCRIçôES TERMINAM NO DIA 14 PE MARçO 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 

oportunidade ünica a jovens estudantes por- 
tugueses que obtenham aproveitamento escolar 
excelente, bem como aqueles que sejam partici- 
pantes enérgicos nas artes, serviços comunitàrios 
ou atletismo. O Upper Canada College (UCC) 
esta interessado em jovens estudantes corn 
objectives ambiciosos e que aceitem novos 
desafîos. 
O programa de boisas de estudo 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 excepcionsds de todo o Canada, 
de Vancouver na British Columbia até St.John's 
em Newfoundland, juntaram-se a lista dos recep- 
tores das referidas boisas de estudo. 
Upper Canada College é um colégio que oferece 
imensos recursos e apoio aos seus estudantes. 
UCC é uma das poucas escolas em todo o mundo 
que oferece o bacharelato internacional como 
diploma principal e o aproveitamento dos estu- 
dantes tem sido excepcional. Todos os graduados 
seguem para universidades no Canada, Estados 
Unidos e também para a Europa, corn destaque 
para instituiçôes como Oxford, Cambridge e a 
London School of Economies. 
For todas estas razôes, encorajamos todos os 

interessados a contactar Cirv-fm, tel: 416-537-1088 
ou o Upper Canada College pelo 

^ tel: 416-488-11-25, extensâo 4123. 

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 

Upper Canada College 

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

este cupâo e envie para: 

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

Nome:  

Morada: 

Tel.: 

Vente e chuva 
param Madeira 
Casas fîcaram soterradas e povoaçôes 
foram evacuadas. Aeroporto fechou e ligaçôes 
maritimas tiveram de ser suspensas 
As chuvas intensas, o nevoeiro e os 
ventos fortes de sudoeste corn rajadas 
acima dos 100 quilômetros por hora 
que varreram a Madeira e causaram o 
pânico nalgumas populaçôes. A inop- 
eracionalidade total do aeroporto da 
Madeira atingiu cerca de dois mil pas- 
sageiros. Très voos foram "desviados" 
para Porto Santo, tendo dois deles 
regressado a Lisboa. Quanto as lig- 
açôes maritimas interilhas, o estado 
do mar cancelou a saida do ferry para 
a ilha vizinha. No Funchal, Câmara 
de Lobos e Porto da Cruz 
(Machico) surgiram prob- 
lemas no abastecimento de 
âgua potâvel. Devido ao 
mau tempo, as estaçôes de 
àguas superficiais 
começaram a receber 
lama, o que dificulta 
tratamento. A freguesia do 
Curral das Freiras ficou 
mais uma vez isolada por 
quebradas que bloquear- 
am a ünica estrada de aces- 
so à povoaçâo. 
Em Balseiras e Terra Châ 
150 pessoas foram evac- 
uadas em consequêneia da 
queda de uma ponte e de inundaçôes 
provocadas pelo transbordo da 
ribeira. Hâ casas completamente 

destruidas e soterradas. Outros 30 
moradores das Balseiras de Cima 
encontram-se desalojados, tendo por 
tecto uma escola improvisada. 
Apesar de nâo baver vitimas, os 
danos materiais sâo avultados e esten- 
dem-se por toda a ilha. 
O centro da cidade de Machico ficou 
alagado. 
A autarquia teve durante horas as 
portas encerradas, o mesmo aconte- 
cendo corn a escola secundaria. Na 
Ribeira Brava as aulas também foram 

suspensas e o quartel 
dos bombeiros no cen- 
tro da vila inundado, 
porque as saidas das 
âguas pluviais para o 
mar foram bloqueadas 
por rocha arrastadà 
por ondas de quatro a 
seis metros. No Faial, 
no norte da ilha, o 
pilar da ponte junto à 
via expresse do Porto 
da Cruz ameaça ruir e 
ficou interdita ao trân- 
sito como medida de 
precauçâo. Em Sâo 
Vicente, o ribeiro do 

Rosârio transbordou obrigando ao 
fecho do tùnel que une o sul (Serra de 
Âgua) àquela vila nortenha. 

Verâo vai trazer aos Açores mais navios 
Continuaçào da pagina 4 

primeiro dia de presença numa feira 
internacional, que conta corn a pre- 
sença de 950 expositores, 700 confer- 
encistas e milhares de agentes econômi- 
cos ligados ao turismo de cruzeiros, 
mas nâo sô. A observar atentamente os 
progressos dos Açores na feira de 
Miami esta Joaquim Bensaùde, da 
Bensaüde Agentes de Navegaçâo, uma 
das maiores empresas que operam na 
consignaçâo dos grandes navios de 
cruzeiro que escalam a Regiâo. Ao 
Açoriano Oriental, Joaquim Bensaüde 
manifestou-se satisfeito corn esta 
primeira presença oficial dos Açores no 
certame internacional, que considerou 
de "muito importante, jâ que une os 
interesses regionais aos da iniciativa pri- 
vada". Para Joaquim Bensaüde, "se a 
Regiâo quer atrair a si mais navios aos 
seus portos, terâ que aparecer da forma 
como surgiu agora em Miami, corn 
expositor e estratégia de promoçâo 

prôpria". Bensaüde diz que, pelos con- 
tactes registados ao longo do dia de 
ontem, "a Regiâo esta no bom camin- 
ho", mas hâ ainda muito por fazer. E 
que os Açores sâo um "arquipélago dis- 
tante, corn muitas dificuldades ainda 
por ultrapassar". Mesmo assim, acres- 
centa, esta primeira presença em 
Miami "é um bom começo". Refira-se 
que, a par da promoçâo do destine 
Açores para o Turismo de Cruzeiros, o 
stand açoriano em Miami pretende 
ainda canalizar outre tipo de interesses 
internacionais para o cartaz das ilhas. 
Para o efeito, Cristina Àvila référé que 
nesta feira "esta a ser feita uma pro- 
moçâo horizontal do turismo açori- 
ano". Para além de um stand prôprio e 
uma brochura especialmente concebi- 
da para destacar os focos turisticos da 
Regiâo, os Açores também se mostram 
em Miami corn uma marca e logotipo 
prôprios. 
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NIITON CÉSAR jâ partiu 
O romântico Nilton César jâ regressou ao Brasil, 
depois de ter actuado em Winnipeg, London, USA 
e Toronto, corn o êxito de sempre. Os anos nâo pas- 
sam por ele... 
Nilton César e a Dismusica Canada, aproveitaram 
a estadia entre nos para fazer o lançamento do ulti- 
mo trabalho gravado, intitulado " No Extremo da 
Paixâo". 
Nilton César apresentou o trabalho na Artenova 
Furniture Plus, em Toronto, propriedade de 
Manuel da Silva. 
Entre as horas anunciadas, inùmeros admiradores 
do artista passaram na conhecida loja luso-canadi- 
ana, adquirindo o CD, convivendo corn Nilton 
César, tirando fotografias e, logicamente, pedindo 
autôgrafos. 
Um convivio intéressante, um "tu-câ-tu-lâ" cheio de 
carinho entre todas as partes, artista, editora, fans e 
proprietârios da casa. 
Na despedida para o Brasil, Nilton César fez-nos 
portadores de saudaçôes para todos, deixando tam- 

bém um OBRIGADO sincero à Comunidade pela 
forma ùnica como o receberam. Obrigado, tam- 
bém, Nilton César, pelos bons momentos que nos 
proporcionaste. 

JMC 

Mm-, 
Nâo pode haver 
desenvolvimento 
corn discriminaçâo 
sexual - UNESCO 
Paris - "Nâo pode haver desenvolvimento sus- 
tentado se nâo se tiver em conta (...) mais de 
metade da populaçâo mundial", declarou o 
director-geral da UNESCO, Koichiro 
Matsuura, numa mensagem alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher, que se comemora 
quinta-feira. Nela, Matsuura sublinha que lhe 
é "penoso" escrever, no inicio do século XXI, 
uma mensagem em que é forçoso constatar a 
persistência, em todo o mundo, do exercicio 
da violência contra as mulheres através de 
"mültiplas formas de sofrimento e humi- 
Ihaçâo", que vâo "da violência no seio da 
familia ao trâfico mundial de seres 
humanos". Definindo a pobreza generalizada 
como "causa profunda da violência" de que 
sâo principais vitimas as mulheres e as cri- 
anças, o director-geral da UNESCO sublinha 
a necessidade urgente de contribuir para "a 
erradicaçâo total da pobreza, por meio de 
politicas audaciosas". Matsuura conclu! 
reafirmando que "nâo pode haver desenvolvi- 
mento sustentado, a nlvel local ou mundial, 
se nâo se tiverem em conta as capacidades 
intelectuais, potencial criativo, engenhosi- 
dade e espirito de iniciativa de mais de 
metade da populaçâo mundial ou se for 
impedida a sua exploraçâo". 

Downtown Fine Cars 
^ 64 AVENUE 

4n6- 
EM TORONTO 

Agora em 
StockllI 

Caixa de mudanças (5 velocidades). com todas 
as opçôes. agora em armazém. 

APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 
GARROS. DESTE MODELO. NO CANADA! 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

Est:e carra é fornecido corn: 
1.8 tiurbc, 170 cavales, VB GLS e GLX. 

Sisttama de 4 tiempos. 1S cores a opçôes. 

99 

TOTALMENTE REDESENHADO 
Agora em Stock!!! Disponivels: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automàtico. 
Comece o Verâo mais cedo, corn uma 

grande selecçâo de Cabrio’s 
GL. GLS em Turbo Diesel, 1.8 Turbo a gasolina ( 

2000CC, caixa automàtica ou de mudanças 

r-îf x;,v 

Vasco Rodrigues 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2001 PASSAT DIX E 1.8 TURBO GLS 
n 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

(Os 5 PASSAT RESTANTES, T!M DE SER VENDIDOS) 
n 2001 GOLF 1.8 TURRO GLS 
n 2001 JEHAGLE GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wantedl 

Dowribowri Pins Cars Q '1B4 Avsnus Rosd, Toronto 
Tel:;M6rv(189-1018LSLlax:.,4j|6T489-9372_a www.dfCVW^GOm 
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IKIUPE DfNHElRO S$$ EM WmSi AS CHAMAOAS QUE FIZEfI COM 
A MMS SÔLIOA AtTERNATIVA CANACHAHA EM lONOA OISTÀMCtA 

BâsUU^an 

• lO 

iKîït oN WKfilMs! 
NEW RATESni 

»at«s a» aûjtaero d« difftSoci* 
(}tt* «ontActAr 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10 ‘ 15'945 e 

enUo ligar para qualquer parte do 
I mundo, a qualquer altura. 

I 2,) Vocè CONTTNTTA COM A BELL e. ser-lheA^ 
cobradaa as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

3) Nio tem contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédito a preencher. 

4) n Nâo temos custos adicionais. 
D Nâo temos despesas de ligaçâo. 
° Nâo temos tarifas mensais. 
° Nâo temos letra miudinha. 

Angola 

Bermuda 
Braai) 
BraaU lüo 
Cabo Verde 

I^rtU^al continenliil b 
MM! T«mo« tarüsHS 

inUtmackioat» ay»ilàbi« 24 hours a 
daif. 7 darij!» a i>mk 

.49e 

.SÔC 
264 
J39e 
.2i« 
.894 

/ Instruçoes pan 
; _ 1>epoi»<iea«sfftar 10 
»ae fâja j»»-» ae« «|ua 
«laçâo. Butta siatpiftân 

10.i8.9««oatitro 
diiîtâacîa <ta tmut 

«*: 104S.9«4ÔU438|*J, 

'‘Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct.15/00 e sujettes a aiteraçâo sem > 

aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em mcrementos de 60 segun-1 

dos. As chamadas intemacionais para numéros de lelemôveis poderâo ] 

ser oobradas a tarifas mais elevadas. 1 
Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadiana 

«M «sîeo d» Toronto 
oMoot»«l- 

YAK INFO.: 
10*15*945*0 

www.Yak.ca 

BBLOniM • VBAIiICS • aiBBIANY 
KOWÔ KO»0 • * ITAÎsY 
HBTMBBUU^BS • SWITZEBLANB • 17K 

Os "HH 
Os jovens Hugo e Hernani -os H H, 
estrearam-se no Oasis Convention 
Centre no passado Sâbado, corn toda 
a sua irreverênvia, ritmo e alegria. 
Alias, a festa, foi toda ela alegre e bem 
animada. 
A começar pelo saboroso jantar e 
prosseguindo com a endiabrada Nélia 

que, ainda bem morena do 
Winterfest-2001, fez as honras da casa, 
cantando e dançando à sua maneira e 
"metendo-se" na vida de alguns espec- 
tadores... Sabem como é, nâo é? 
Depois, demos a volta ao nosso 
Portugal -e à pista de dança!-, corn os 
Starlight, sempre bem dispostos e 
corn a müsica que a maioria gosta de 
dançar. Finalmente, saltaram para o 

O responsâvel que os acompanhou, o 
Paulo Alves, foi incansâvel no con- 
vivio, divulgaçâo e venda de CD's dos 
sens pupilos. 
Os "H H" mantém-se entre nos 
porque, sâbado proximo, também no 
Oasis Convention Centre, vâo actuar 
na festa de aniversârio do jornal 9 
Ilhas. Parabéns! 
O fim-de-festa foi de novo corn os 

palco, Hugo e Hernani -razâo de se 
denominarem "H H"-, cheios de 
pujança, cançôes dos dias de hoje, ora 
dance music, ora baladas, que entusi- 
asmaram os présentes, particular- 
mente, os mais jovens. Os sens "gri- 
tinhos de guerra" deram o mote quan- 
to à simpatia pelo dueto "H H". 

Start^kt 

Starlight, a pedido do püblico, corn a 
sua müsica simples e bonita, que 
durou até tarde... 
Tudo bem, quando acaba bem! 

JMC 

Mike Santos 
Programmer / web developer 

desîgDsoDlîne.ca 
125 Harold Street? 

Brampton, Ontario L6Y f E8 
Home: (905)453-8175 

Cell: (416)566-1829 

Web: wvw.designsonltne.ca E-ma3; kîng^santosighotmail.com 

Portugal nâo tem 
capacidade para detectar 
virus da febre anosa 
o director do Laboratôrio Nacional 
de Investigaçâo Veterinâria admite 
que Portugal nâo tem capacidade 
para detectar o virus da febre aftosa, 
uma vez que o pais nâo dispôe de 
laboratories com o isolamento 
necessârio para trabalhar o virus. 
Em declaraçôes à agência Lusa, 
Alexandre Galo explicou que o 
virus que provoca a febre aftosa sô 
pode ser trabalhado em labo- 
ratories "perfeitamente herméticos 
e fechados" que nâo existem em 
Portugal. 
Os soros dos animais que têm de ser 
analisados sâo, por isso, enviados 
para paises corn instalaçôes labora- 
toriais corn capacidade de isolamen- 
to suficiente, como Itilia, Holanda, 
Espanha, Inglaterra e Dinamarca. 

Instado pela Lusa a comentar a sus- | 
peita de detecçâo de um foco de i 
febre aftosa no Alentejo, Alexandre i 
Galo afirmou nâo ter conhecimento i 
de qualquer caso de infecçâo no i 
pais. "Parece-me que pode estar a i 
haver uma confusâo decorrente do 
cumprimento das medidas caute- 
lares que estâo a ser levadas a cabo 
desde que surgiram surtos de febre 
aftosa no Reino Unido", considerou. 
A noticia de suspeitas de um foco de 
febre aftosa no Alentejo foi avança- 
da pelo "Primeiro de Janeiro". O jor- 
nal do Porto escreve, citando uma 
"fonte bem colocada" e "conhecedo- 
ra do processo" mas que nâo identi- 
fica, que "existem fortes suspeitas 
de haver um caso de febre aftosa no 
Alentejo". 

0101 
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Festival de TUNAS um grande êxite 
O Festival Internacional de Tunas no Canada, 
decorreu em Toronto, corn todo o brilho e corn a 
tradicional alegria (e irreverência...) dos jovens 
estudantes universitàrios locals. 
de Portugal e do México. 

ALuso-Can Tuna e o responsâ- 
vel da Canada Pure, David 
Tavares, têm motivos para se 

sentirem felizes e compensados 
pelo resultado final do festival que 
tâo bem organizaram. Até a neve 

Dr. Pedro Mdirtles 

ajudou: -"Era o que faltava vir de 
tâo longe para ver neve e ela nâo 
cair!", disse um dos elementos da 
Tuna Mexicana. 
Claro, era como visitar Roma e nâo 
ver o Papa! 
Participaram no Festival 
Internacional de Tunas no 
Canadâ'2001, a "anTUNIA"-Tuna 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova, criada no dia 
23 de Novembre de 1993. 
"TINTUNA"-Tuna Académica do 
Institute Superior de Ciências da 
Saüde do Sul, formada em 28 de 
Novembre de 1995. 
TUNA da Universidade Catôlica 
Portuguesa do Porto, enraizada em 
30 de Março de 1990. 
TUNA Universitâria de La E.N.E.P. 
Aragon, México, que foi lançada 
em 17 de Abril de 1991. 
Finalmente, a nossa Luso-Can 
TUNA, fundada em 1998, uma 
TUNA de caloiros e aprendizes, 
como se intitulam. A Luso-Can 
Tuna é presidida por Joe Barbosa; 
na vice-presidência a Marinha 
Antunes; tesoureira, Cristina 
Nunes; secretâria, Suzy Sousa; 
maestra, Marinha Antunes e, vice- 
maestra, Veronica Marques. 
O Comité responsâvel pelo Festival 
de Tunas, era constituido por: 
Sonia Fernandes; Ana Bailâo; 
Cristina Nunes; Maria Joâo Lopes; 
Cinthia Menezes, Paulo Santos e 
Rui Ribeiro. 
A TUNA vencedora, foi a Tuna 
Universitâria Catôlica do Porto, 
que recebeu o lo. Prémio das mâos 
de David Tavares. 
Em 2o. lugar, a Tuna Universitâria 
do México. No 3o. lugar, a Tintuna. 
A TUNA mais TUNA, foi a do 
México. A Tuna de melhor instru- 
mental, a anTUNIA. O melhor 
Pandeireta e melhor Solista, Tuna 
do Porto e melhor Estandarte, a 

25-B Carimboo Ave./Osler TORQNTO 
Contactar: 

Tel: (416) 604-1140 OU (416) 604-7000 

PfÇflS PARA MICÂmCOS 
E BflTE-ŒflPflS 

Tintuna. 
A nossa, a Luso-Can Tuna, recebeu 
o "prémio" das dores de cabeça e 
paciência, como ouvimos dizer! 
Mas valeu a penal 
Na apresentaçâo e Noite de Fado 
Coimbrâo, na Câmara Municipal 
de Toronto, entre outras individu- 
alidades, esteve présente o Dr. 
Pedro Meireles, Présidente do 
Instituto Português da Juventude 
que, segundo disse, ficou impres- 
sionado corn o portuguesismo 
demonstrado pela juventude e 

prometeu interessar-se por ur 
intercâmbio mais activo entre c 
jovens de Portugal e d 
Comunidade local. 
A ver vamos... 
As nossas felicitaçôes a todos c 
elementos e voluntârios da Lus( 
Can Tuna, pela organizaçâo d 
Festival Internacional de Tunas e, 
Canada Pure, pelo apoio e carinh 
demonstrados pelo certame e pelc 
nossos jovens. 

JM 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

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

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

FALAMOS PORTUGUÊS CÎS2 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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,12  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 8 Março, 2001 
O MILéNIO 

ROMAGEM As ORIGENS RO “REINO DE MACONGE 
CRÔNICA de D.Luiz Paiva, 
Soha de Toronto e 
Pintor-Mor do Reino 

Antes do mais convém informât aos 
menos eslarecidos um trecho da 
histôria da diaspora madeirense - a 
colonizaçâo do Sul de Angola, na area 
do Lubango, situada a 300 km. da 
costa atlantica e a mais de 1.200 me- 
tros de altitude. 

Sera dificil imaginât e descrever o que 
teria sido uma viagem de barco, 
durante mais de um mês no remoto 
ano de 1884, para as 55 familias 
embarcadas no Funchal, Ilha da 
Madeira. As condiçôes de alojamen- 
to eram rudimentares, a alimentaçâo 
frugal e a âgua racionada. A 
ansiedade e o medo do que o future 
lhes reservaria num continente 
desconhecido e misterioso chamado 
Africa, era a interrogaçâo daqueles 85 
homens, 47 mulheres, 81 rapazes e 82 
raparigas. 

O posto comercial de Moçamedes, na 
costa sudoeste de Angola, em pleno 
Deserto da Namibia de inôspito e 
bravio terreno, onde as temperaturas 
rondam os 40 graus centigrades 
durante o dia e à noite abruptamente 
podem atingir niveis negatives, mas 
paradoxalmente povoado de vida sel- 
vagem animal onde as grandes ma- 
nadas de zebras, olongos e orixes, as 
avestruzes e os leôes vagueiam em 
liberdade e ünico lugar do mundo 
onde nasce, cresce e vive, por mais de 
100 anos, aquela estranha planta da 
familia dos catos, denominada 
Welwitchia Mirabilis, corn as suas lon- 
gas folhas de cor esverdeado escuro, 
por vezes corn mais de 5 metros, que 
parece um enorme polvo corn os seus 
tentacules agarrados às areias. 
Certamente os recém chegados 
colonos nâo estavam interessados nos 
encantos do deserto. Os seus olhos 
estavam virados para os “carres 
boers” (semelhantes aos wagons do 
oeste americano), estranhos e difer- 
entes, puxados por 20 ou mais bois e 
que seriam o seu meio de transporte 
até o destine final da sua “aventura”. 
Cada carro podia transportât até 3 
toneladas de carga. 

Na viola Carlos Rocha, voz A. Sousa, entre 

outros, 2" vice-rei de Maconge, D. Olavo I, 
D. Luis Paiva, Pintor-mor do reino e soba de 

Toronto, D. Antonio Carvalhjo, soba de 

Setûbal e ministre dos Sobados. 

do mês de Janeiro do ano de 1885. 
Esta longa jornada de mais de 400 
km. durou cerca de 3 meses do posto 
comercial de Moçamedes ao 
Lubango. 

Foram estes madeirenses os pioneiros 
da colonizaçâo do sul de Angola e os 
fundadores da futura cidade do 
Lubango, depois chamada de Sa da 
Bandeira e agora novamente 
Lubango... 

A Real Républica de Maconge, Reino 
de Lenda, Sonho e Fantasia sociedade 
de patricios,sacerdotes, nobres e plebeus 
nasceu e viveu embalada no sonho e 
na saudade que os Poetas do Reino 
sublimaram em verso As 
Macongiadas. 

REAL REPÛBLICA 
DE MACONGE 

ULTIMA RATIO 
Carregados os “ carres boers” com os 
parcos haveres pessoais, sementes, 
alfaias agricolas e ferramentas pouco 
ou nenhum espaço restava para aco- 
modar as mulheres e as crianças. Os 
homens e as crianças mais velhas 
seguiriam a pé. 
Organizada a caravana com as 55 
familias chegadas da Madeira, mais 
55 natives, 100 cavales, 2.000 cabeças 
de gado, 500 ovelhas e 60 câes iniciou- 
se a longa jornada. 

Os primeiros 200 km. percorridos 
num “mar amarelo”, a savana , de 
vegetaçâo rasteira ponteada de arbus- 
tes chamades de “espinheiras”, que 
rasgavam as roupas e a carne, foram 
uma dura prova para os homens e ani- 
mais. A âgua é inexistente nestas pa- 
ragons a nâo ser a da chuva, que quan- 
do cai é torrencial formando longes e 

serpenteantes “regueirôes” logo 
“bebidos” pela terra sequiosa. 
Quando se percorriam 10 ou 15 kms 
por dia o acontecido era a conversa â 
volta das fogueiras que os aqueciam 
nas noites gélidas do deserto. 

Chegados ao sopé da Serra da Chela 
e olhando aquela imensa massa 
rochosa, que lhes lembrava os “picos” 
da sua Madeira, sentiram que o fim 
da sua jornada estava mais proximo, 
mas que para o atingir tinham de usar 
o reste das suas jâ desgastadas 

REGNUM 

A Muila trombeta de 
olongo chifre anuncia 
urbi et orbi que no Funchal 
o Madeirense Povo vai 
ter présenté Macongina 
Gente, que em romagem 

âs origens do Reino, vem visitât a 
Ilha donde partiram os seus bisavôs. 

Foram os descendentes destes 
chicoronhos (corrupetela de Senhor 
Colono) os fundadores do Reino de 
Maconge, - nascido pela vontade e 
luta revolucionâria dum grupo de estu- 
dantes do Liceu Diego Câo no remo- 
to ano de 1937 que, em constante e 
despendido esforço em bem comidas 
e melhor regadas ceias e ruidosas e 
nem sempre bem cantadas serenatas, 
acordando a desoras os pacatos pais 
de familia, que ensonados e enraiveci- 
dos obrigavam as suas Candidas e 
donzelas filhas recolher ao virginal 
leito. Quanto esforço e vontade férrea 
para, depois duma bem aproveitada e 
sempre curta noite de esbôrnia, man- 
ter nas aulas a erecta posicâo e semi- 
abertos os ramelosos olhos... 

roncopn 
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forças, “fazer das tripas coraçâo” e 
“trepar” os 1.200 metros que os sepa- 
ravam do planalto do Lubango. A 
subida foi ârdua e dificil para homens 
e animais corn dificuldades acrescidas 
para os condutores dos “carres boers” 
num local onde nâo existiam trilhos e 
os agora sulcos das rodas e as pégadas 
dos homens e animais eram as 
primeiras marcas naquela terra 
virgem . 

Chegados ao planalto da Huila, que 
se estende por mais de mil quilôme- 
tros a uma altitude média de 1.200 
metros acima do nivel do mar, sô ao 
fim de mais 100 km. encontraram o 
local para estabelecerem o seu 
“colonato”. Escolheram as faldas 
duma imensa massa rochosa a que 
chamaram de Nossa Senhora do 
Monte corriam os primeiros 19 dias 

Acordou um dia e...jâ nâo era mais 
REINO !!! Uma fada Ma expulsou 
para a Diaspora a Macongina Gente e 
entre gentio povo choraram a sua 
Terra e o Seu Reino. Entorpeceram !!! 
Mas eis que a vontade se sobrepôe à 
desdita e Sua Magestade o Rei de 
Maconge D. Caio Jûlio César da 
Silveira IV proclama, no Pai do 
Vento,em Lisboa que o Reino estâ 
vivo e se lhe vai dar continuidade 
para todo o sempre. 
Maconge revive e às Ceias e ao con- 
vivio se volta e as Praxes da Huilana 
Academia renascem para gaudio da 
Macongina Gente e admiraçâo do 
Gentio. 
O Reino estava vivo e de saüde e Sua 
Magestade o Rei de Maconge D.Caio 
Jûlio César da Silveira IV ausenta-se 
para PARTE INCERTA, em 22 de 
Maio de 1977. Em 28 de Maio de^ 
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Vémda Nott a - Zelia Duartr, 
Attiàmo Sousa, Maria José 
Sousa, Paipa de Carpalho, 
Audrfia Dlaouha, Etna Seca, 
Maria Joâo e Ana Paira... 

► 1978 reunem-se na cidade de 
Coimbra ,as Cortes Gerais do Reino 
de Maconge para a sucessâo. 
De PÉ e por ACLAMAÇÀO foi eleito 
Sua Excelencia o Grâo-Duque do 
Lubango D.Mârio Saraiva de Oliveira 
I para o cargo de Sua Magestade o II 
Rei de Maconge, entrando de imedia- 
to em funçôes e propondo a moçâo 
de nâo mais existir o Titulo de Rei, 
pois esse sempre pertenceria a D.Caio 
César da Silveira IV que prematura e 
naturalmente contra a sua vontade se 
encontrava AUSENTE EM PARTE 
INCERTA. 
No Reinado do I Vice-Rei de 
Maconge D.Mârio I, que governou 
durante mais de 20 proficuos anos, 
foram criados os Sobados do Porto, 
Lisboa, Aveiro, Torres Vedras, Santo 
André, Setubal, Leiria, 
Seixal/Almada, Portimâo, Macau e 
Santa Cruz Cabrâlia (Brasil). 
Reuniram-se a Cortes Gerais, em 
Lisboa, em 30 de Outubro de 1993 e 
foi aprovada a II Constituiçâo do 
Reino. Para comemorar o Soba de 
Lisboa organizou uma Ceia que ficou 
memorâvel pela entrega dos Brazôes de 
Armas aos Duques de Maconge da 
autoria de desconhecido pintor e atre- 
vido pénétra nô' Reino. Pela ousadia foi 
ali mesmoJulgado, segundo a praxe da 
Huilana Academia, e de animal pas- 
sou a Macongino de PLENO 
DIREITO. 
Também, e naturalmente contra a sua 
vontade, em 10 de Março de 1998, 
Sua Magestade o I Vice-Rei de 
Maconge D.Mârio Saraiva de 
OKveira AUSENTE EM PARTE 
INCERTA, deixou vago o Cargo. 
Por sufrâgio universal no Reino, é 
eleito Sua Magestade o II Vice-Rei de 
Maconge Sua Excelêneia o Duque de 
Macolocolo e Duque-Môr do 
Huambo D. Olavo I. 
Em 1999 comemoram-se os 500 anos 
da Descoberta do Brasil e em Terras 
do Sobado de Santa Cruz Cabrâlia, 
aos 27 de Março, realiza-se a II Ceia 
Nacional do Reino de Maconge, corn 
a presença de Sua Magestade o II 
Vice-Rei D.Olavo e Maconginos de 
Portugal, Brasil e Canadâ. 
Cumprida a Praxe e por Decreto Real 
da mesma data é concedido o Titulo ho- 
norifïco de PINTOR-MÔR DO REINO ao 
Macongino LUIZ PAIVA DE CARVA- 
LHO, com as prerrogativas que lhe sào dé- 
vidas e corn direito à dignidade de DOM. 
Em 29 de Maio de 1999 reunem-se as 
Cortes Gerais, no Zambujal, que 
aprovam a Nova Constituiçâo do 

Reino de Maconge. 

Entendeu sua Magestade o II Vice- 
Rei de Maconge D. Olavo I e o seu 
Conselho de Estado alargar as fron- 
teiras do Reino até à Ilha da Madeira 
e ao Norte Americano Continente 
implantando nas frias terras do 
Canadâ o SOBADO DE TORONTO e 
na Pérola do Atlantico o SOBADO DA 
MADEIRA sendo indigitados para 
ocupar tâo importantes e prestigiosos 
cargos, respectivamente o Pintor-Môr 
do Reino D. LUIZ PAIVA DE CARVA- 
LHO e D.CARLOS ALBERTO MOR- 
GADO FERNANDES 

Assim, na Ceia do Funchal e aos 20 
dias do Novo Milénio mais uma vez a 
Praxe da Huilana Academia foi 
cumprida e aos SOBAS DE TORON- 
TO e MADEIRA os RÉGIOS DECRE- 
TOS, simbolos do Macongino Poder, 
Sua Magestade o II Vice-Rei D. Olavo 
I entregou e muitos vir ô viras foram 
cantados e decantados !!! 

Na caravana dos 56 Maconginos, 
nôtres ,sobas, sacerdotes, patricios eplebeus, 
idos de Portugal e Canadâ, desta- 
cavam-se entre outros, além do Vice- 
Rei D. Olavo L Duque de Macolocolo, 
como é ôbvio, D. Carlos da Corte, Duque 
da Baviera,\in\co fundador sobre- 
vivente do Reino e que apesar dos 
seus 92 anos continua présente e o jâ 
octagenârio D. Vasco Coutinho, Emeritus 
ProfessoriLubanguensis, o Bint’ôito, como 
carinhosa e respeitosamente é tratado 
continua felizmente a Viver Macongel 
Foram estes os Maconginos que em 
alegre e sâ camaradagem, revivendo 
os tempos do Liceu, deambularam 
pela linda cidade do Funchal, 
“encheram” os olhos corn a cor das 
suas flores e o encanto dos seus 
jardins. Por gentileza do Dr. 
Constantino Palma visitaram o 
Instituto do Vinho da Madeira onde 
lhes foi proporcionada uma prova do 
generoso madeira. Extasiaram-se corn 
as paisagens desfrutadas do 
Miradouro do Faial, dos Picos Alto e 
do Areeiro. Passearam nas ruas de 
Santa Cruz, Maxico, Santana e Porto 
Moniz. Comeram as espetadas e 
beberam aponcha e gozaram o ameno 
clima da Ilha e prometeram voltar ! 

Contacte D, Luiz Paiva, pelo telefone: 
905-847-6965, ou 

E-mail: lp@mymondetta.com 

Ainda, juros a 1.9%, pelo periodo de 5 anos, 
nos modelos seleccionados. 

Nâo fazem pagamentos, nâo dâo nada de entrada 
e nâo pagam juros durante 90 dias. 

Excelente variedade de carros usados corn juros a partir de 
1.9% e sem qualquer pagamento até Julho de 2001. 

Na Addison-on-Bay, na Bay St. (desde 1921), a norte da College, 
em Toronto, e até dia 17 de Março, os amigos e clientes terâo 

descontos nos modelos novos'2001, até $5.000. délares! 

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

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

(Da (M)ailODDD0(|[la(![l® 

GRANDE SAIDO DE ANIVERSARIO 

Tudo isto e muito mais corn JOSÉ DA COSTA 
e Addison-on-Bay! 

832 Bay Street em Terente (a nerte da Cellege St J 
yTelefone: 416-964-3211 4 

D 
0024 
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José LUIS Silva conduzido ao 
lui! de Instruçâo Criminal 
Lisboa - José Luis Silva, o homem de 
54 anos, que terça-feira esteve mais de 
II horas barricado numa dependên- 
cia bancâria em Lisboa depois de ter 
atingido a ex-mulher corn très tiros de 
pistola, jâ foi ouvido por um Juiz de 
Instruçâo Criminal. 
A José Luis poderào ser imputados os 
crimes de séquestre, posse ilegal de 
arma e ofensas corporais graves. Esta 
ùltima acusaçâo pode ser transforma- 
da em tentativa de homicidio, caso se 
prove que houve intençâo de matar. 
José Luis Silva, que se barricou às 
13:10 de terça-feira na dependência 
do Banco Internacional de Crédite 
(BIC), na galeria comercial do hiper- 
merçado Carrefour, fazendo como 
refém uma funcionâria, exigia que o 
Présidente da Repüblica ou o 
primeiro- ministro lhe garantissem 
que dois dos seus très filhos seriam 
educados no Colégio Militar. Este 
electricista, na empresa de farinhas e 
massas alimenticias Nacional, ren- 
deu-se à policia e entregou as suas 
armas (uma pistola e uma granada), 
apôs o esforço négociai de mais de 11 
horas de uma équipa da PSP, apoia- 
dos pela Policia Judiciâria, que con- 
taram também corn ajuda de famil- 
iares do barricado. José Luis, que 
antes de se render (cerca da 01:00 de 

ontem) entregou à PSP uma pistola e 
uma granada, passou a noite na 
Policia Judiciâria. Quanto à refém, a 
funcionâria do BIC deixou as insta- 
laçôes pelos seus prôprios meios, 
manifestando apenas um grande 
desejo de ver a sua familia. Quer a 
funcionâria, quer José Luis foram 
acompanhados por psicôlogos, de 
acordo corn as informaçôes forneci- 
das, no final do incidente, pelo sub- 
comissârio Hipôlito Cunha, das 
relaçôes pùblicas da PSP. Sobre a pos- 
sibilidade de haver um terceiro ele- 
mento dentro das instalaçôes do 
banco, fonte da PJ, referiu que na sala 
onde José Luis e a sua refém estavam, 
nâo havia mais ninguém. Antes de se 
barricar, José Luis disparou no exteri- 
or do supermercado, alegadamente 
por motivos passionais, très tiros con- 
tra a sua ex-mulher (dois no braço e 
mào direitas e um na coxa esquerda), 
que foi internada no Hospital Santa 
Maria, mas que se encontra livre de 
perigo. Durante a tarde de terça-feira, 
José Luis contou à televisâo que esta- 
va hâ seis meses de baixa psiquiâtrica 
e que toma 20 comprimidos por dia. 
Este é o terceiro homem, desde o ini- 
cio do ano, que decide barricar-se. 
Todos estes casos terminaram sem 
violêneia. 

FUIMCHAL Apartirde 
$799.00 por pessoa (mais taxas) 
Voos semanais e direcios “Non Stop 
Corn soldas de Toronto a iniciar a 
20 de Jnnho e regresses 
até 27 de Setembro 

“OFERTA ESPECIAl” 
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagando uma tarifa ùnica  

(EdiMTTACTI SA ® ©ÏQJ AtBŒKIiri ©Œ 

517 CoiiKi: STPEET. SUITE 215. EM ToRonic 

Portugal tem pior escolaridade 
média entre 21 paises da OCDE 
Portugal registava no final 
do ano 2000 um total de 
7.755 casos de Sida, 83,6 
por cento dos quais 
verifîcados em individuos 
do sexo masculino, référé 
o ültimo relatôrio da 

Comissâo Nacional de 
Luta Contra a Sida. 

De acordo corn o inesmo relatôrio, 
86,2 por cento dos casos de Sida re- 
gistados em Portugal referem-se a 
individuos cuja idade varia entre os 
20 e os 49 anos. 
No entanto, é entre os 25 e os 29 anos 
que se verifica a maior percentagem 
de casos - 22,2 correspondentes a 
1.719 casos. 
Nos homens, o maior numéro de 
casos - 1.445 - é registado entre os 30 e 
os 34 anos de idade enquanto nas 
mulheres é dos 25 aos 29 anos que se 
regista uma maior incidência - 313 

casos. Entre os 7.755 casos de Sida re- 
gistados, 319 foram causados pelo 
virus VIH2 e 122 casos derivaram de 
infecçâo associada ao VIH 1 e VIH2. 
O relatôrio référé ainda que entre 01 
de Outubro e 31 de Dezembro de 
2000 foram recebidos no Centro de 
Vigilâneia das Doenças 
Transmissiveis 1793 notificaçôes de 
infecçâo pelo virus da imunodeficiên- 
cia humana correspondentes a 300 
casos de Sida de acordos corn os 
critérios da OMS, 157 casos classifica- 
dos como "complexo relacionado corn 
Sida (CRS) e 1.336 casos de porta- 
dores assintomâticos (PA). 
Os casos de sida correspondem a 
cerca de metade do numéro de infec- 
tados notificados - 15.191, segundo 
dados transmitidos em Fevereiro à 
agêneia Lusa pelo coordenador da 
Comissâo Nacional de Luta Contra a 
Sida. 
Fernando Ventura alertava entâo para 
o facto de existirem "muitos mais" 
individuos infectados mas descon- 
hecedores do seu grau de seropositivi- 
dade. 

Eduardo Galamba 
em Toronto 
Eduardo Galamba, Secretârio 
Nacional para a Organizaçâo da JS- 
Juventude Socialista, chegou a 
Toronto para participar no jantar da 
JS-Toronto, sexta-feira, dia 9, no New 
Casa Abril Restaurant. 

Eduardo Galamba sera recebido 
pelos jovens socialistas locals lidera- 
dos por Ana Bailâo. 
Para informaçôes e réservas, 
contactem Ana Bailâo pelo telefone: 
416-456-6138. 

Gruno dos Amigos 
da Regiâo do Bombarral 
Os amigos do Bombarral, radicados 
em Toronto, vâo realizar uma Festa 
de Convivio, corn jantar e baile, no 
dia 31 de Março, às 19h30, no Dundas 
Banquet Place. 
Os proventos conseguidos nesta festa 
dos naturals da zona do Oeste da 
Estremadura, serâo inteiramente 
canalizados para a construçâo do 
Novo Lar da Terceira Idade do 
Bombarral. 
Para mais informaçôes contactem: 
416-288-8484, ou 416-658-8327, ou 
416-239-3773m ou 
E-mail: jfcm@interlog.com 

Esta festa sera abrilhantada pelo 
Conjunto "Sequêneia". Haverâ Bingo, 
cujo primeiro prémio sera uma 
viagem a Portugal, incluindo carro, e 
uma semana de apartamento no 
Algarve. Ainda mais e valiosos 
prémios a atribuir ao bilhete de entra- 
da. 
A Comissâo de Festas é constituida 
por Antônio Dionisio, Maria Laura 
Dias, José Calquinhas, Luis 
Francisco, Emilio Costa, José 
Nascimento, José Monteiro, Antônio 
Marques, Joâo Cardoso e Alexandre 
Castro. 

Qa'ta'tas com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha, que nâo é nada mau, 

Mas... corn Azeit;e AZEITEIRO! 
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A Organizaçâo dos Romeiros de Sào Mateus de 
Toronto comunica que, dia 7 de Abril, promove 
uma caminhada com o Rancho do Romeiros, 
corn saida da Igreja de Sâo Mateus, às lOhOO, vis- 
itàndo as 8 Igrejas vizinhas. Info: José Sousa, 416- 
783-6721. 

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

O First Portuguese Seniors Centre realiza diaria- 
mente na sede convivios corn idosos, refeiçôes, 
jogos de mesa e trabalhos manuais, bingo, jogos 
e apresentaçâo de filmes e telenovelas. Estâo pro- 
gramados passeios guiados ao Ontario Science 
Centre, dia 21 de Março e, a Niagara Falls e 
Midland, no dia 25 de Março. Informaçôes e 
réservas: 416-531-9972. 

Sext;a-Feira, dia 9 

-Grandiosa Noite de Fados na nova sede-social do 
First Portuguese, 982 Bloor St. West/Dovercourt. 
Tony Câmara é o convidado que sera acompan- 
hado por Antônio Amaro e Leonardo Medeiros. 
Todos os fadistas sâo bem vindos. 

Sabado, dia 

-O Canadian Madeira Club-Madeira House C. 
Centre, realiza a Eleiçâo MISS MADEIRA'2001. 
Presenças do DJ Zip-Zip, e das vozes dos intér- 
pretes Carlos Borges e Joâo Cabrai. Sâo candi- 
datas: Dina Costa, Debra Abreu, Linda Canhas, 
Debie Gonçalves, Eisa Fernandes, Amanda 
Andrade e Carla Henriques. 
-Lançamento da ultima gravaçâo do conjunto 
SDP, no Clube Português de Cambridge. 
Presenças amigas de Sarah Pacheco e do conjun- 
to 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. 
-Baile no Graciosa C.Centre, corn o conjunto 
Chaves D'Ouro. 
-O Conjunto Samba'2001 abrilhanta o baile do 
Angrense de Toronto. 
-Baile da Pinha, no Sporting C.P. de Toronto, 
corn o Tropical'2000. 
-A Casa do Alentejo, em Toronto, realiza um jan- 
tar e uma sessâo de FADOS DEDICADOS À 
MULHER, corn Fernanda Diniz, Luciana 

Machado, Guida Figueira, Maria Aidé e a 
Veronica, acompanhadas por Antônio Amaro e 
Leonardo Medeiros. Na abertura da festa, a pre- 
sença do Grupo Coral Feminino da Casa do 
Alentejo. 
-O Rancho Fôlclôrico da Associaçâo Migrante de 
Barcelos realiza uma noite de sarrabulho no 
Ukrainian Hall, para angariaçâo de fundos em 
favor do Rancho, para a aquisiçâo dé trajes tipi- 
cos. 
-A Casa dos Açores, em Toronto, a pedido dos 
sôcios e amigos, répété a Noite do Chicharro. 
Müsica corn "Os Vadios". 
-O Presidénte da Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo, Sérgio Avila, e todos os elementos das 
Comissâo de Festas "Sanjoaninas'2001", partici- 
pam na NOITE REGIONAL do Lusitânia de 
Toronto e, no domingo, dia 11, fazem a despedi- 
da num almoço de convivio no Angrense de 
Toronto. 

□omingo, dia 11 
-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 mar- 
cada para as 15h00. 

B 

1 

Domingos Meat Packers Ltd. 
o ùnico matadouro português 

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

Tel: (416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
0007 
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Intéressante, o momento em que com a felicidade 
estampada no rosto, foi interrompida pelos simpa- 
tizantes da assistência que Ihe gritavam: "We love 
you!". A Nelly, respondeu-lhes: "I love you too... 
beijinhosi". 
E, de seguida, lançou por ares e ventes a sua gar- 
galhada saudavel, de quern sabe o que quer e para 
onde vai. Bonito e comovente. A noite nao foi so 
da Nelly. Foi a noite de todos nos! 
Ela ficou justamente feliz, fez a familia feliz, 
encheu a comunidade de orgulho e deu alegrias 
sem conta ao Canada e a Portugal. Parabéns, 
Nelly Furtado. Estâmes em divida para contigo! 
Nao nos foi possivel contactar com Nelly Furtado 
nas boras imediatas ao espectaculo de entrega dos 
JUNO'2001. Mas, curiosamente, falamos com ela, 
boras antes. Foi giro. No Restaurante Piri-Piri, 
numa das mesas, a Nelly e sens pais. Numa outra, 
os casais Alvarez e Branco. Claro, houve o contac- 
to logo apos a surpresa. Frank Alvarez e o Jamie 
Iria, fizeram o reste... 
Jamie Iria, locutor do programa radiofonico 100% 

Jovem dialogou com ela por via telefonica: 
J.I. - Nelly, para além dos Juno Awards, a que se 

deve a tua visita ao Ontario. 
Nelly Furtado - Pois é, os Juno Awards sâo 
na realidade a razao principal porque me 
desloquei, desta vez com os meus pais, ao 
Ontario, mas também aproveitei para dar 
um concerto na dicoteca Pboenix, o que 
alias jâ aconteceu. 
J.I. - E como foi? 
N.F. - Optimo. Correu tudo muito bem 
porque quando estou em Toronto sinto-me 
em casa e acbo que este sentimento con- 
tribui para que tudo o que faço tenba um 
resultado positive. 
J.I. - O que représenta para ti esta cerimô- 
nia dos Juno Awards? 
N.F. - Para além da extrema importâneia 
que têm para divulgar a müsica canadi- 
ana, eu sinto-me feliz por estar a fazer ;; 
parte do “pôdio” de honra, sobretudo 
porque o meu disco é muito diferente dos 
trabalbos que têm vindo a ser apresenta- , 
dos. Certamente que considéré este aspec- 
to importante e creio que ao mesmo 
tempo tem um simbolo especial para os 
portugueses em particular porque, afinal, 
eu estou a representâ-los. 

I J.I. - Uma vez que o teu estilo musical é 
tâo distinto, crês que vais continuât a 
seguir essa “linba”, ou prevês mudanças 
para o future? 
N.F. - Mudar o meu estilo? Nâo sei. Agora eu 
pense mais em escrever e compor. Estou presen- 
temente a trabalbar em novas mùsicas e, é claro, 
ainda tenbo muito que aprender. Acbo, porém, 
que vai baver diferenças a nivel de letra e até 
mesmo de müsica. Creio que vou revelar um 
lado mais apaixonado, mais pessoal a nivel de 
realçôes e até mesmo mais simples. O CD Wboa 
Nelly fala da experiência do ser jovem e ao 
mesmo tempo da passagem para adulte. 
J.I. - Como jovem luso-canadiana que és - e uma 
vez que fazes questâo de o demonstrates - como 
te sentes no meio da sociedade canadiana? 
N.F. - Acima de tudo orgulbosa pelo trabalbo que 
faço e por poder divulgar a minha cultura e a 
minba comunidade. Alias, eu creio que tudo isto 
é um processo de enriquecimento que cada vez 
me dâ mais prazer de ser portuguesa. Isto nâo 

quer dizer apenas que somos luso-descendentes e 
nâo passa dai. As minbas influências sâo todas 
portuguesas, sobretudo na müsica: desde pequeni- 
na que canto em português; comecei, alias, a can- 
tar português antes de cantar inglês. Tudo isto 
para mim é como respirât, ou seja, vem de uma 
maneira muito natural. 
J.I. - Recentemente, deslocaste-te a Portugal. Fala- 
nos dessa viagem. 
N.F. - Desde pequenina que aprecio o folclore, o 
fado e todo o tipo de müsica portuguesa. Sempre 
apreciei grupos modernos tais como Delfins, 
GNR, Santos e Pecadores, entre outros. 
Essencialmente, foi isso que eu fui encontrar: um 
encontre comigo mesma, corn as minbas raizes e 
tudo correu maravilbosamente bem. Eu adoro em 
particular a natureza dos Açores - S. Miguel - e 

Continua na pâgina ZI 
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TONXlCARRtiRff 

Ot miutiT M liiM >0 AM” la isweial 
A banda musical de Toronto, STARLIGHT, viu-se contemplada pela 
Editera Espacial-Lisboa, corn uma das suas cançôes no "Disco do 
Ano", um lançamento anual onde a éditera oferece uma recolha das 
melhores cançôes dos seus artistas contratados. A cançâo escolhida 
d'os STARLIGHT é a "O Reino das Crianças", da autoria de Tony 
"Starlight" Melo. Mais um êxito no Continente português para os 
jovens da banda torontina. 
No "Disco do Ano", da Espacial, encontram-se as melhores cançôes de 
Tony Carreira, Âgata, Toy, Rebeca, Bruna & Liliana, José Alberto 
Reis, José malhoa, Romana, Bombocas, Jorge Ferreira, Ana Ritta, 
Fernando Correia Marques, Fernando Santana, Mundo Novo, Nel 
Monteiro, Luis Manuel, Alfredo Soares e o jà mencionado Starlight. 
Os nossos parabéns para a banda StarUght! 
Tony Melo esta esta semana nos EUA, nos estûdios de Paulo Sardinha, 
pondo a voz nas novas cançôes do proximo album. 
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Dentro de uma caixa de cerveja Carlsberg PUB-IN-A-BOX. encontrarào 
uma toalha de Bar, um par de porta-copos de cabedal ou um abre latas. 

Oferla valida alé o dia 5 de Março. quniidadcs limitadas. Deverào ter idadc legal para consumo de alcool. 
Telcfone l-S00-8SS-6355, para mais dctaîhes, nao para compra. O tamanho difere do original. 
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Microsoft revola falha no Outlook 
A Microsoft identifîcou mais uma falha no dispositivo de segurança dos sens 
programas de e-mail, o Outlook e o Outlook Express. 
De acordo corn informaçôes divulgadas pelo prôprio gigante informàtico, 
esta jà a ser distribuida uma ferramenta desenvolvida para "tapar o buraco". 

Segundo vârios técnicos da empresa, 
entidades e clientes que utilizem este 
programa devem prestar especial 
atençâo aos seus ficheiros, dado que a 
falha detectada permite que um pira- 
ta informàtico munido de um vCard, 
uma espécie de "ch'ave fnestra", desac- 
tive os côdigos de segurança e pénétré 
nas caixas de correio do Outlook. 
O problema é que o VCard é uma fer- 
ramenta amplamente utilizada por 
empresas que tenham sistemas em 
rede, dado que possibilita a partilha 

das listas de endereços electrônicos 
dos vârios membros da rede. Ou seja, 
um hacker que consiga aceder ao 
côdigo do VCard pode, a partir de 
uma caixa de e-mail, aceder a todas as 
outras que a ela estejam de alguma 
forma ligadas. Para o fazer, os piratas 
enviam mensagens corn ficheiros 
agregados, corn a intençâo de aceder 
ao VCard, que normalmente também 
é distribuido por attachment. Tal 
como corn os virus, a Microsoft esta a 
aconselhar os utilizadores do Outlook 

a nâo abrir mensagens corn 
ficheiros estranhos enviados por 
desconhecidos. 
De acordo corn a informaçâo divulga- 
da pela Microsoft, hâ um dispositivo 
no software, aquele que guarda provi- 
soriamente a informaçâo transmitida, 
que nâo esta a a trabalhar correcta- 
mente. 
O buffer, assim denominado, tem 
como tarefa a verificaçâo do tamanho 
dos ficheiros recebidos. Caso essa ver- 
ificaçao nâo seja feita, nâo hâ quai- de correio. 

quer dado registado sobre o tamanho 
e este pode ser adulterado. 
No caso do Outlook, um buffer que 
nâo funcione permite que um hacker 
mal intencionado crie um ficheiro 
VCard corn "informaçâo deturpada 
ou mal formada". Se o receptor abrir 
esse VCard, o excesso de informaçâo 
nele contido nâo é detectado pelo 
medidor buffer, e paraliza o servidor 

As Chaves da longevidade 
Uma alimentaçâo saudâvel e equili- 
brada, desporto q.b. e visitas regu- 
lares ao médico sâo a melhor forma 
de garantir um envelhecimento 
saudâvel. Mas serâ possivel pré- 
venir o envelhecimento, "mexendo" 
nos prôprios geifes? Por muito que 
a esperança de vida média possa 
ainda aumentar mais uns aninhos, 
os cientistas sâo unânimes em con- 
siderar que nâo hâ nada a fazer. 
Envelhece-se e pronto. Mas as 
pesquisas continuam. Testes realiza- 
dos corn a planta Arabidopsis 
thaliana, uma erva comum da familia 
da mostarda, mostraram que esta 
plantinha selvagem consegue sobre- 
viver sem problemas quando é priva- 
da de uma enzima que previne o 
envelhecimento. O resultado da 
pesquisa realizada por investigadores 
do departamento de biologia da 
Texas A&M, e publicado numa 
ediçâo desta semana da revista 
Science, mostra que hâ muito ainda 
para estudar sobre esta questâo ao 
nivel molecular e, segundo os seus 
autores, pode conduzir a avanços 
intéressantes na medicina humana. A 
sequenciaçâo compléta do genoma da 
Arabidopsis foi concluida em 
Dezembro passado e os cientistas, 
cuja investigaçâo é financiada pela 
National Science Foundation, acredi- 
tam que os estudos comparativos 

podem fornecer muitas chaves para a 
compreensâo do prôprio genoma 
humano, uma vez que a informaçâo 
genética é muito similar. Tanto nas 
plantas como nos animais, os cromos- 
somas, onde se situam os genes, têm 
as terminaçôes protegidas por uma 
espécie de cobertura a que se dâ o 
nome de telômero. Estes telômeros, 
que sâo comparâveis âs protecçôes de 
plâstico que envolvem as pontas dos 
atacadores, vâo-se desgastando ao 
longo da vida, à me*dida que as célu- 
las do corpo se reproduzem, e é a este 
processo que os cientistas têm atribul- 
do nos ùltimos dez anos as "culpas" 
do envelhecimento e de doenças 
como o cancro. Para realizar os estu- 
dos agora publicados corn a 
Arabidopsis, os cientistas americanos, 
liderados pela biôloga Dorothy 
Shippen, desenvolveram uma planta 
mutante sem telômeros funcionais, 
eliminando a enzima telomerase que 

é essencial para manter estas 
estruturas nas terminaçôes dos 
cromossomas. E a planta sobre- 
viveu sem problemas. "Algo que 
nâo séria possivel para um 
organisme animal", explica 
Shippen. Em estudos semel- 
hantes corn animais, o resultado 
foi catastrôfico para a sua sobre- 
vivência. O interesse destainves- 
tigaçâo vai para além da mera 

sobreviência da planta, uma vez que 
estâ a permitir compreender exacta- 

Estmlo publitiado 
na. revista ^'Science" 

mostra que plantas têm 
hipotese de viver sem 

enzima que évita 
o envelhecimento* 
Estudar o processo 

node fornecer 
resposias à medicina, 

dizem cientistas 

mente o processo de funcionamento 
dos telômeros, o que poderâ ùtil na 
medicina. 

China desenvolve 
bloqueador de “sites 

HDPPV 
tŸaoe.Ue.n 

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compléta e séria em tudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 

O Verào é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO para o 
Continente, Madeira e Açores. Lembrem-se que 

esgotam rapidamente! 

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

INCOME TAX. 

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

Um novo programa, que permite 
bloquear o acesso ou o funciona- 
mento na Internet de pâginas 
pornogrâficas ou de grupos dissi- 
dentes, foi ontem apresentado em 
Pequim, de acordo corn infor- 
maçôes da imprensa chinesa. 
O programa, desenhado por uma 
companhia estatal, chama-se 
"Policia da Internet 110", em refer- 
ênda ao numéro de telefone da poli- 
cia do pais, e jâ começou a ser dis- 
tribuido por toda a China. 
O produto tem vârias versôes, 
desenhadas para uso em universi- 
dades, cibercafés, rede püblica e até 
em computadores privados. 
O preço do software nâo foi revela- 

do, mas sabe-se que o programa foi 
desenvolvido tendo por base os fil- 
tros utilizados no Windows pelo 
gigante americano Microsoft. 
O produto emite avisos sonoros ou 
por escrito quando a pessoa acede a 
uma pâgina considerada ilegal. 
Um dos principais objectives desta 
atitude das autoridades é impedir 
que as pessoas tenham aceso às 
dezenas de pâginas da seita Falun 
Gong dispersas pelo universe elec- 
trônico. Esta organizaçâo religiosa 
estâ proibida de funcionar na 
China desde 1999. A China dâ 
assim mais um passe na sua politica 
de contrôle de conteüdos na 
Internet. 

Gorduras em demasia 
podem afectar a memoria 
Sabia-se jâ que um regime alimentar 
muito rico em gorduras é prejudicial 
em diverses aspectos, mas uma 
équipa de investigadores canadianos 
acrescentou agora um novo maleficio 
à lista: pode, também, afectar a 
memôria. 
Gordon Winocour e Carol 
Greenwood, do Bayerest Centre for 
Geriatric Care, em Toronto, alimen- 
taram ratinhos corn dietas em que 40 
por cento das calorias eram forneci- 
das por gorduras animais e végétais. 

enquanto um grupo de contrôle inge- 
ria a comida usada normalmente 
para roedores nos laboratôrios, corn 
apenas dez por cento de calorias 
provenientes de gorduras. Em testes 
que envolviam memorizaçâo de tare- 
fas para comerem, os ratinhos gordos 
tiveram um desempenho muito inferi- 
or aos outres, por deficiência da 
assimilaçâo da glucose pelo cérebro. 
Winocour disse que o estudo serve de 
alerta para os pais de crianças que 
têm esse tipo de alimentaçâo. 

0014 
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Ha 4.000 sites 
racistas na Internet 
A Internet alberga cerca 

de 4.000 sites racistas, dos 

quais 2.500 têm origem 

norte-americana, segundo 

uma jurista suiça 

Cerca de 50.000 cruzes gamadas 
(suâsticas) foram identificadas na 
rede pela sociedade alemâ "Only 
Solutions", num total de mil milhôes 
de sites inspeccionados, indicou hoje 
em Paris Beatrice Métraux, do 
Instituto suiço de Direito comparado, 
no âmbito de uma audiçâo parlamen- 
tar sobre um projecto para uma con- 

vençâo do Conselho da Europa de 
luta contra a cibercriminalidade. 
Oitenta e cinco por cento dos simbo- 
los fascistas encontra-se em sites de 
origem norte-americana, continuou a 
perita, embora a Suécia, Finlândia, 
Austria e Alemanha também sejam 
afectadas pelo problema. 
Estes sites sâo gratuites, fâceis de 
encontrar na Internet, e incitam os 
simpatizantes destes movimentos a 
agruparem-se e a protagonizarem 
actes de violência, tais como a elabo- 
raçào de listas negras de personali- 
dades inimigas dos skinheads, ou a 
justificaçâo de ataques fisicos da 
extrema direita, alertou a perita. 

Governo 
Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
O Consulado-Geral de Portugal em Toronto comunica à Comunidade 
Portuguesa que entrou em funcionamento o novo portai (site) na Internet, 
e que é o seguinte: www.cgportugaltoronto.com 
Através deste portai na internet encontram, entre outres assuntos, infor- 
maçôes sobre os principais actes praticados pelos serviços. 

Hist:ôria 
Uma viagem pela Tailândia 
"Pedras Sagradas e Grutas Budistas na Tailândia" é o titulo, sugestivo, de 
um site que tem todas as condiçôes para o manter atento ao ecrâ um 
bom par de horas. Jâ se imaginou numa expediçâo pelas ruinas das infra- 
estruturas budistas na Tailândia? Agora, através de imagens interactivas 
e textes sublimemente escritos, o endereço 
http://home.worldnet.fr/%7Eeimioku propôe-lhe isso mesmo. Conheça os 
rites, entre e passeie pelas cavernas e grutas pré-histôricas, desvende 
alguns mistérios e faça parte de uma comunidade intéressante. 

Humor 
"Cartoons" para todos os gostos 
Jerry King é um dos mais versâteis, conhecidos e consequentemente pub- 
licados cartoonistas do mundo. Do seu curriculo fazem parte colabo- 
raçôes corn algumas dos mais prestigiados jornais, revistas e sites. O que 
lhe propomos é que visite o site oficial do autor, localizado em www.jer- 
ryking.com. A si, resta-lhe escolher o tema e rir, rir muito e de forma 
descomplexada. Sugerimos-lhe até que coloque o site nos sens favorites e 
todos os dias de manhâ, antes de ir para o trabalho, dê uma espreitadela. 
Vai ver que o choque ao sair de casa é muito mener. 

Literatura 
Um portai que he dâ muita cultura 
Este site é ideal para quem jâ aderiu totalmente ao mundo digital. No 
endereço electrônico www.bartleby.com/70/index.html estào disponiveis 
todas as obras de um dos mais célébrés escritores britânicos do século 
XVI, William Shakespeare. Mais de 37 peças e 154 sonetos constituem o 
curriculum deste grande homem das letras e das artes. Quem nâo con- 
hece Romeu e Julieta ou A Comédia dos Erros ou ainda Macbeth, sô 
para referir as mais conhecidas. Mas, possivelmente, nunca as leu. Neste 
site poderâ fazê-lo gratuitamente e, se preferir, lê-las em papel, basta 
imprimi-las. 

Reveladas nouas provas do uida no 

Pianota Vermeilio 
Anùncio ant;ecede o envio 
de uma sonda 
Novos elementos analisados no célé- 
bré meteorito marciano ALH-84001, 
e publicados na revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 
reforçam a tese de que jâ houve vida 
em Marte. "O que descobrimos é de 
origem biolôgica", diz Imre 
Friedman, um dos investigadores da 
Nasa envolvidos no estudo. Uma 
outra équipa da Nasa havia jâ detec- 
tado, em 1996, traços de organismes 

para Marte 
biolôgicos no mesmo meteorito, 
descoberto na Antârctida em 1987. 
Agora as anâlises revelaram na rocha 
cadeias de cristais de magnetite, um 
ôxido magnético natural do ferro, 
cuja disposiçâo "sô pode ter sido orig- 
inada por organismes vivos", garan- 
tem os cientistas. O anüncio da 
descoberta surge poucas semanas 
antes do lançamento de uma nova 
sonda para o Planeta Vermelho. 

Prîmeira araucaria clonada 
no Brasil là dà bons frutos 
Arvore-simbolo do Sul do pais quase desapareceu 
Investigadores do Paranâ, no Brasil, 
conseguiram clonar pela primeira vez 
uma ârvore da espécie araucâria, 
segundo a imprensa brasileira. 
A araucâria é a ârvore simbolo da 
regiâo sul do Brasil e praticamente jâ 
desapareceu, restando apenas um por 
cento da sua populaçâo original. A 
pesquisa começou em 1987 na 
Universidade Federal do Paranâ e os 

investigadores conseguiram clonar a 
planta através de um cruzamento in 
vitro de um rebento de araucâria corn 
uma outra ârvore adulta da mesma 
espécie. As mudas que sairam do lab- 
oratôrio foram espalhadas por quin- 
tas da regiâo de Curitiba e ao sul de 
Florianôpolis. A ârvore clonada jâ dâ 
frutos e tem 30 centimetres de 
diâmetro e nove metros de altura. 

jte-nci&ein 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Nâo deve realizar trabalhos de rotina, minuciosos, pois este 
é um tempo para se dedicar a tudo o que exija energia, 
impulso e paixâo. 
Ouse vestir umas cores mais fortes. 

TOLRO -21/04 A 20/05 

Mercùrio em boa relaçâo corn Vénus pqderâ trazer-lhe 
maior acuidade mental, maior poder de levar a cabo um 
negôcio, uma troca, uma venda, uma compra, um assunto 
de ordem profissional ou financeira. 

^ Xt- H OCMCOS - 21/05 A 20/06 Jd. 
Nâo faça pianos demasiado rigorosos, abra-se ao exterior. 
Nâo fique sô, conviva corn os amigos. Este momento vai ser 
fértil em ideias e vai trazer-lhe momentos de maior equi- 
librio. 

CARANGLCJO -21/06 A 21/07 

Neste momento aprofunde contactos ou conhecimentos até 
agora considerados supèrficiais. 
A Conjunçâo do Sol corn Jupiter poderâ ajudâ-lo a tirar 
partido dessas aproximaçôes. 

LCÂO - 22/07 A 22/Oa 

Embora possa sentir uma maior vontade de tirar mais par- 
tido da casa e da familia, vai ser ai onde as coisas se poderâo 
mostrar um pouco mais complicadas, menos harmoniosas ou 
menos controladas. 

^2/0^ ^ 
~JT 

ViRQCM - 23/08 A22/0! Jl. 
Neste momento, a sua capacidade de comunicaçâo serâ 
desenvolvida. Poderâ mesmo sentir uma maior necessidade 
de escrever, telefonar, mandar noticias. 
Encontros ou conversas casuais poderâo vir a ter maior 
importância do que o habituai. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Mercùrio em bom aspecto corn Vénus assinala um momento 
em que desfruta das actividades de lazer e em que se rela- 
ciona particularmente bem corn o seu parceiro sentimental 
no piano intelectual. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

A tensâo entre a Lua e Marte torna-o susceptivel a brigas entre 
os colegas, poderâo mesmo surgir atritos corn figuras de autori- 
dade. Tenha cautela nesta altura, corn as relaçôes comerciais, 
quer no dominio fisico, quer no dominio financeiro. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

A Conjunçâo da Lua corn Jupiter pode favorecê-lo nos 
contactos jâ realizados e/ou a estabelecer. Pode ser a altura 
de concretizar o desejo de fazer aquele telefonema para a 
pessoa cujo numéro estâ no cartâo que lhe deram corn a 
habituai frase "... quando precisar de alguma coisa.. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ Je/ ^ J w 

Momento positivo para contactos corn Caranguejos e 
Escorpiôes. Em Saüde, métodos ancestrais poderâo ser os 
mais indicados para si. Jejuns parciais, dieta, cura de âguas, 
podem resolver eficazmente um problema que sente. 

ÂQLIÂRIO - 21/01 A10/02 

Mercùrio em bom aspecto a Vénus ira dar-lhe maior 
facilidade de exprimir os seus afectos, de envolver os outros 
corn as suas ideias, assim como maior brilho, 
e maior simpatia. 

PCiXCS - 20/02^^20/03 fi 
Este serâ um bom momento para se dedicar a peregri- 
naçôes interiores, a investigaçôes sobre o seu mundo incon- 
sciente, para rever ou estudar textos ou assuntos sobre o 
lado transcendente, espiritual, sensivel e emocional da 
vida. 

PALAVRAS CRUZADAS 
VERTICAIS: 
I- Orçar; bezerro. 2- Brandos; 
estreito. 3- Aldraba antiga; 
torrente. 4- Lavra; congregar; 
imensidâo. 5- Basta!; ligar; 
actualmente. 6-0 escol; deton- 
açào. 7- Devotos; orquestra de 
estudantes. 8- Lavrar; 
adormecimento; utensilio 
doméstico. 9- Traque; lugar 
onde se vende peixe; suspiros. 
10- Antigo instrumento cirur- 
gico, para reduçâo das lux- 
açôes da espadua; manhosos. 
II- Pouco densas; arrendara. 
12- Aragem (prov.) ; apoquen- 
tas. 

HORIZONTAIS: 
1- Atenua; aguço. 2- Transpirara; sondar corn o prumo. 3- Bosque; presunto eozi- 
do. 4- Vertebrado voador; impulso; seguias. 5- Baluartes; consoante dupla. 
6-Dormir; o astro-rei. 7- Sorrir; soma. 8- Instituto Camôes (sigla); tonante. 9- Igual; 
canto; levanta. 10- Encanta; que durou um ano. 11-Charco (prov.) ; agrava. 
12- Interj. Designativa de satisfaçâo; multidôes. 

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

separaçôes, saùde e doenças. 

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

13SB Wilson Ave, pertio da Jane 
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Agora as 6“feipûs o ritmo é jovem.. 

dûs 21:00 ûs 24:00 horas. 

ROCK 

LOUCURA TOTAL 

Corn ûpresentQÇûo de Jamie Iria 

4 ILLLLU, /.LVÎiitLLlLiik 
Continuaçâo da pâgina Ifi 

creio que em parte ela é a responsâvel pela minha 
inspiraçâo. 
J.I. - Nelly, obrigada pela tua disponibilidade e 
continua a acumular sucessos e a dar-nos orgulho 
a nos que somos representados, em grande parte, 
por ti. 
N.F. - O prazer foi meu. Obrigada pela vossa 
amabilidade e estou sempre às vossas ordens. Um 
beijinho a todos. 

Dias depois, quando assistiamos à cerimônia dos 
Juno Awards, foi com muito orgulho que observâ- 
mes a Nelly vencer quatre prémios, tende sido 
uma das principals vencedoras da noite. Assim 
sendo, Nelly Furtado consegui o prémio de me- 
Ihor single do ano - cançâo I ' m like a bird, me- 
Ihor revelaçâo do ano, melhor compositora do 
ano e melhor produçâo. Para terminar, foi bom 
escutarmos a lingua de Camôes a ser falada no 
Copps Coliseum, em Hamilton. Obrigada Nelly! 

Ana Femandes/JMC 

( MîJSICA >,3 ( CINEMA ) ( Jooos ) ( ENTREVISTAS ) ( BiooRAriAS ) 

L^lrLLX' 

Azeite 

Filhos da Mae lançam 
L ■ t> « r*d CE cjl « 

Jd nao é a primeira vcz que 
falamos de um grupo comunitdrio 
que passo a passe vai conquistan- 
do terreno no mundo musical: 
trata-se da banda Filhos da Mae. 
Esta banda constituida por qua- 
tre elementos - Joe Carreiras, 
Jorge Sousa, Jeff Silveira e 
Nuna Maltez - lançou o single de 
promoçSo "Mulheres da Noite" hd 
cerca de um ano e acaba de 
lançar o primeiro CD “Liberdade". 
Segundo os mesmos, o grupo abre 
asas para um estilo inovador de 
musica. Orgulham-se, acima de 
tudo, de serem pioneiros no seu 
estilo jovem e ünico de criar e produzir musica. 
Para além destas caracteristicas, os elementos 
dos Filhos da Mae partilham de gostos dife- 
rentes a nivel musical e devido a essa diferença, 
uniram-se para criar um equilîbrio musical entre 
eles para o mundo. Um estilo que se reflecte na 
musica rock portuguesa corn um misto das 
grandes correntes musicais modernas do mundo. 
A semana passade estiveram no programa 100% 
Jovem do Canal 2 de Festival Português onde 
dialogaram corn o produtor/apresentador Jamie 
Iria. Desta entrevista reaiçamos, primeiramente, 
o facto de o Joe Carreiras estar a chegar de 
Portugal onde esteve cerca de duas semanas a 
contacter estüdios e produtoras discogrdf icas, 
visitou radios onde teve a oportunidade de dar 
varias entrevistas sobre a banda e sobre a reali- 
dade de se ser jovem luso-canadiano, assim como 
contactou outras pessoas do mundo da musica 
que, segundo revelou, se mostraram positivas 
para corn o trabalho dos mesmos. Joe Carreiras, 

pelos Filhos da Mae, teve (e con- 
tinua a ter) o apoio de Fernando 
Correia Marques. 
Outre aspecto que é importante 
realgar, é o facto de este grupo 
fazer questao de se apresenfar 
como um grupo luso-canadiano, 
assim como os temas do dibum 
estao todos em português. Para 
0 Joe, este aspecto foi bastante 
comentado em Portugal, sobre- 
tudo pelos locutores que o 
entrevistaram e que demons- 
traram surpresa corn o facto de 
uma banda "canadiana" querer 
cantar em português, quando em 

Portugal quase todos fazem questao de cantar 
em inglês. Ao que o Joe comentou ”... é sem dévi- 
da muito fdcil para nos, até mais fdcil do que 
para qualquer outra pessoa em Portugal, cantar 
em inglês. No entanto, os Filhos da Mae tem 
orgulho de serem portugueses e de revelarem as 
raizes portuguesas que possuem. Creio que é o 
amor à pdtria que nos incentive a escrever e cen- 
ter em português". Jorge Sousa, guitarrista e 
vocalista do grupo, partilha da mesma opiniao. 
Para ele, é importante afirmarem-se como luso- 

canadianos que sao sem, contudo, perderem o seu 
prdprio estilo. Alids, por falar em estilo, o nome 
que escolheram para a banda fala por si. Entre 
risos, Joe e Jorge explicaram que “tudo começou 
na brincadeira, mas depois quando se apercebe- 
ram que tudo estava a tomar um caminho mais 
sério, decidiram também adopter o nome que os 
identificasse precisamente pelo estilo ünico que 
apresentam". “Liberdade" vai ser lançado em 
breve. Projectos para o future também os têm, 
mas dizem que nao vao precipitar-se porque 
querem que tudo dê certo. E certamente que vai 
dar. Prometeram em breve voltar a dar notîcias 
e 100% Jovem aguarda por elas. Boa sorte, 
Filhos da Mae! 

Ana Fernandes 

sempre o primeiro 
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Carpinteiros Rough 
“FRAMING CREWS” 

60 Paga deade ^3.^° até ^3. 
O pé quadrado 

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 c que possa 
trabalhar um minimo de 30 horas por semana. 
Entrada imcdiata. 
Contactar Nancy pelo tel.: 416-536-5961 

Costureira de malas corn experiência em pele e 
tecido e corn conhccimentos bàsicos de inglês. 
Contacte Susan. Tel: 416-538-4439 

Dama de companhia, em regime de part-time, 
para pcssoa idosa. Para mais informaçôes 
telefone para 416-633-3734 

Pessoal para fazer limpeza nas areas de 
Mississauga, Pickering e Toronto. 
Contactar Tânia. 
Tel.:l-800-667-3274. 

Mecânicos corn expêriencia. 
Tel.:905-565-6004. 

Pessoal para Churrasqueira em Oakville. 
Tel.:905-829-8395. 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel.: 1-800-786-7559 contactar Bill depois das 5 
Horas e deixar mensagem. 

Empregada de balcâo para Loja de Pronto 
a Vestir. 
Tel.: 416-603-4293. 

Empregado para uma fâbrica, contactar Fâtima 
Almeida depois 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. 

Excursâo 
à Florida 
Agência portuguesa realiza uma excursâo de 
autocarro de luxo à Florida. 
Partida a 21 e regresso a 30 de Abril. 
Além da estadia também varias passeios a 
Daytona Beach, Fort Lauderdale e Disney 
World com bilhetes incluidos. 
Contacte Maria José pelos telefones: 
416-532-8192; 416-532-9151, ou 416-654-0488. 

AlUGA-SE 
AUTO REPAIR GARAGE 

Localizada ha 40 anoa 
na College e Palmerston, 

i em Toronto. 

Casai que fale Inglês, para fazer limpeza e 
manutençâo de um prédio. 
Contactar Filoména. Tel.: 416-968-6555. 

Cozinheiro. Contactar Peter. 
Tel.:905-457-1900. 

Senhora para fazer limpeza na area de 
Mississauga. 
Tel.:416-723-2635. 

mCR^DI^riKS: 
7 Kg de bifes da alcatra ; 
2 colheres (sopa) de manteiga ; 
0,5 dl de leite ; 
1 colher (châ) de fécula de batata ; 
1 colher (châ) de mostarda ; 
1 limào ; 
sal e pimenta. 

COriP£CCflO: 
Aloure a carne dos dois lados numa frigideira, 
utilizando metade da manteiga. Reduza o lume 
e tempere os bifes corn sal grosso e a pimenta. 
Dilua a fécula de batata no leite e junte na 
frigideira assim como a restante manteiga. 
Deixe fritar bem mexendo frequentemente para 
que O molho nâo pegue ao fundo da frigideira. 
No fim tempere corn a mostarda e algumas 
gotas de sumo do limào. Acompanhe corn 
batatas fritas. '' 

Pessoa para companhia de limpeza para 
trabalhar em area a norte de Toronto 
corn viatura prôpria. 
Tel.: 905-303-0076. Deixe mensagem. 

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

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

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

l Para nos enviar a sua assinatura, l 
» « 
• oportunidade de emprego ou qualquer • 

* outra informaçâo: ® 
» 
« 
» 
« 
» 
9 

9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 

9 

9 

9 

(416) 538-0084 ® 
(416) 538-0940 I 

[l^oïïûgiQDs info@omilenio.com l 
©ocTFoBog 1087 Dundas St. W. I 

Suite #103 « 9 
* Toronto, On, M6J 1W9 I 
9 9 

99999999999999999999999999999 

SOBREMtSfl: 

Bolo Brasil 
InCPEDICtITtS: 

220 grs de fécula de batata, 12 ovos 

1 colher rasa de (café) de baunilha em pô 

ovos moles c/amêndoa q.b. 

fîos de ovos q.b., 220 grs de açucar 

1 colher de (sopa) de leite 

1 colher de (sobremesa) de fermento em pô 

(OnPÊCCflO: 
Bate-se o açùcar corn as gemas. Quando estiver 
grosso juntam-se o leite, a baunilha e, em segui- 
da, a farinha corn o fermento, batendo muito 
bem. Batem-se as claras em castelo firme e 
ligam-se à massa sem bâter. Divide-se por très 
formas iguais, préviamente forradas corn papel 
e untadas com manteiga. Cozem-se os bolos em 
forno brando, para crescerem devagar. Depois 
de desenformados e frios, unem-se com ovos 
moles, para formar um ünico bolo. Coloca-se 
no prato que va â mesa, cobre-se corn o resto 
dos ovos moles e tapa-se completamente corn 
fios de ovos, estes podem ser de compra 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

I Assine e divulgue 

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

Nome: I 
 I 

I 
Morada:  | 

  I 
C. Postal: I 

Tel: ( ) ’ 
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Festival Português - Canal 2 

24 floras por dia 
Sanyo DO-CIO 

r *245 00’ 

Sanyo MCD-1190 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

^125 

Citizen 1TR1819 _ _ 
Portable RadioAM/FM ^ S II, 
Cassette/Recorder Player 

Citizen 
$0Q 00* 

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

Générai Eiectric 
$1.1: 00 
V WM 

  I ■“■""wnirntwwwïmwmmmwrtrwwmwifn^^ _ _   ^ 

Portable Radio 
J AM/FM /SCMO 

I i musGST&PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
; Estes radios estâo à venda nos sequintes iocais; 

; EM TORONTO; 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 Cawthra 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 HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM lOKDON: 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 
EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGE! Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

XT'-' 

IwiI 

CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

0003 
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SALDC EM SUA CASA 
REFLEXOS DE DENTRO. 
E DE FDRA. SODRE A PEIE 
A estabilidade térmica do Sol e a dis- 
tância da ôrbita da Terra, juntamente 
com a existência de âgua e oxigénio 
no nosso planeta, vieram permitir a 
vida, que apareceu nos extensos man- 
tos de âgua e no solo corn vegetaçâo e 
florestas. Primeiro foram as bactérias; 
depois plantas e animais; por fim 
nasceu o Homem, hâ cerca de 
quarenta mil anos, um dos seres vivos 
mais novos que hâ na Terra. Para 
sobreviver, teve de cobrir-se; vestiu 
sobre a sua pele, a pele de outros ani- 
mais; depois fabricou tecidos de 
fibras végétais, de lâs, sedas e produ- 
tos sintéticos. 
A pele: a capa que protege todo o 
corpo, estâ coberta de nervos sensori- 
ais para receber os estimulos e 
influências do mundo exterior: algu- 
mas vezes sensaçôes agradâveis, como 
as caricias do amor, e os confortos de 
frescura e de calor; outras vezes sen- 
saçôes penosas, como as ardências do 
verâo, ou o frio do inverno. A pele é 
isoladora e reguladora da temperatu- 
ra em relaçào ao ambiente; auxilia o 
cego na sua escuridâo; e corn as suas 
células imunolôgicas defende o corpo 
contra a infecçâo; excreta também o 

sal e outras substâncias em excesso. A 
sua vasta rede de capilares forma um 
dos maiores reservatôrios de sangue 
do corpo, que, ao aumentar em quan- 
tidade pela dilataçâo das artérias, da- 
Ihe uma sensaçâo de calor e cor rosa- 
da, geralmente mais intensa sobre o 
rosto. Também muitas substâncias 
quimicas, que se podem libertar na 
pele, entre as quais a histamina, 
podem-lhe causar mudanças de cor e 
temperatura, e originar prurido e pic- 
adas. 
Para além das influências externas 
causadas pelo ambiente, a pele 
recebe, e reflecte, impressôes das 
forças interiores do corpo, do sangue, 
das visceras e até das emoçôes. Pode 
ser a palidez e cansaço de anemia; o 
arrepio corn cabelos em pé causados 
pelo medo; a face corada de ver- 
gonha; ou a pele amarela, corn icteri- 
cia, causada por doenças do figado e 
do fel. 
Se a vista é essencial para observar as 
mudanças da idade e os estados de 
doença sobre a pele, também as sen- 
saçôes sào um reflexo dessas 
condiçôes. O prurido é a sensaçâo 
desagradâvel que provoca o desejo de 

MiLm©RES 
MüNISAIS DË SëMPRES 

48 MESES DE LEASE SEM 

QUALQUER PAGAMENTO DE 

ENTRADA E NOS PAGAMOS O 

PRIMEIRO MES ATÉ AOS ^500.°° 

200tCHfVV VcNTURC VAN 

2001G8EVV 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale corn 

IP(g(Ûï(D (£1® 

©üâWÜITÎl 
CAVALIER VIA 

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, Râdio AM/FM CD... 

ZOOICyiVY CAVAUCR Z24 IJOUPC 

1525 Dundas St. East 
Tel: 905-6S5-14S0 

Ceil: 416-816-5417 
www.aildisonondunilas.com 

coçar. O estimulo que o provoca é a 
libertaçâo de histamina, ou de outros 
substâncias quimicas activas produzi- 
das nas reacçôes inflamatôrias da 
pele, que vâo irritar os nervos senso- 
riais. 
A secura é talvez a causa mais fre- 
quente de irritaçào, sobretudo na pele 
jâ seca pela idade; é também a causa 
mais comum de comichâo, em todas 
as idades. Muitas doenças da pele 
podem dar prurido, e o cérebro, no 
seu tâo profundo, e ainda desconheci- 
do, trabalhar da mente, pode dar à 
pele uma comichâo, comum na cara, 
cabeça, e nos ôrgâos genitais, que 
parece ser causada sô pelas emoçôes, 
pois nâo tem qualquer outra origem 
aparente. Assim, como nas dores 
musculares da fibromialgia, ou as 
dores de tensâo: as mais frequentes da 
cabeça, também alguns pruridos, mel- 
horam ou desaparecem corn o uso de 
medicamentos anti-depressivos, que 
nâo sô conseguem tratar as 
depressôes, mas também curar algu- 
mas dores e comichôes, melhor do 
que qualquer outro remédio. 
## Algumas doenças internas 
manifestam-se corn prurido quando 
ainda estâo silenciosas dentro dos 
sens ôrgâos. A insuficiência renal, e a 
obstruçâo da bilis por pedras da 
vesicula, sâo talvez as causas mais 
comuns de comichâo causadas por 
doenças. Raramente, doenças do 
sangue como a leucemia, ou os 
tumores do sistema linfâtico, podem 
dar um prurido intenso, que pode ser 
em alguns casos o seu primeiro sin- 
toma. 
O ânus, e os ôrgâos genitais, sâo sitios 
frequentes de prurido. Sâo locais 
predilectos do prurido de origem 
neurotica, ou de muitas doenças da 
pele sujeitas à maceraçâo causada 
pela humidade, e aos efeitos irrita- 
tives de corrimentos e de fezes. 
Alguns casos de prurido ano-genital 
sâo de causa desconhecida, mas 
muitas vezes, sâo as doenças prurigi- 
nosas da pele, como o intertigo, a 
psoriase, ou as dermatites, a causa 
dessa irritante e terrlvel coceira. A 
dermatite de contacte, causada pela 
sensibilidade a sabôes, perfumes, con- 
traceptives, ou a penses higiénicos, é 
uma das principais causas da 
prurigem. No ânus, os maiores culpa- 
dos sâo o papel higiénico e a limpeza 
déficiente. Os oxiùros: vermes intesti- 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

nais corn o aspecto de alfinetes minùs- 
culos, sào hoje uma causa muito 
menos frequente do que no passade, 
devido nâo sô à melhoria da higiene 
pessoal, mas também à pratica mod- 
erna de tratar os càes para lhes 
suprimir os vermes, a principal fonte 
de contaminaçâo ao homem. O trata- 
mento do prurido ano-genital faz-se 
pela limpeza escrupulosa dessa zona, 
e, sempre que possivel, o evitar de 
usar papel higiénico. A melhor 
limpeza é a âgua, e enxugar o ânus 
suavemente corn um pano; se for 
necessârio sabonete, este deve ser 
suave e sem perfume. O uso de ban- 
hos de assento, e a aplicaçâo de 
cremes medicinais corn cortisona, 
pode ter um efeito curativo, mas, se 
nâo se tiver cuidado, o problema volta 
quase sempre. 
Em tempos ainda pouco remotos do 
passado, a causa mais frequente de 
prurido era a infecçâo por fungos e 
pelos parasitas. A tinha, e os piolhos 
da cabeça e do pubis, eram uma causa 
pùblica de coceira, que flagelava os 
reis e os vilôes corn a mesma intensi- 
dade. A coceira da sarna, causada por 
um invisivel e incômodo parasita, que 
lavra tüneis nas camadas superficiais 
da nossa pele é, ainda hoje, bastante 
frequente, e deixa a sua marca, por 
atacar sempre as mâos, que sâo os 
nossos ôrgâos de coçar. 
A pele é o contacte da superficie do 
homem corn o ambiente. Recebe os 
efeitos do sol corn a sua luz brilhante 
e branca, mas que tem dentro de si 
um espectro de cores; o calor e frio, 
humidades, securas, poeiras, 
poluiçào, micrôbios, e muitos para- 
sitas. A pele fica assim dependente do 
rigor dos elementos, mas também do 
prôprio homem, corn sede de poder e 
ambiçâo. É pena que os senhores que 
hoje controlam o mundo, pensem 
mais no lucro imediato, do que nas 
geraçôes futuras e no future do Nosso 
Planeta. Assim, na Terra, o lixo vai-se 
acumulando, e o ar estâ a ficar cada 
vez mais empobrecido. Ao mesmo 
tempo, a pele vai-se enrugando; os 
olhos e a razâo embaciando; e o 
Globo lentamente destruindo. Mas a 
morte nâo chega sem motive; nem é o 
destine que escolhe a hora. Se me per- 
guntarem quando serâ o fim do 
Mundo sô poderei dizer: - Serâ cedo, 
se o Homem nâo acorda. 

Azeite 

o seu melhor companheiro 
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Proiecto-Programa 
da SIC iRternacional 
Como é do conhecimento gérai, a 
CRTC concedeu licença ao Grupo 
CIRV para, corn a SIC-Sociedade 
Independente de Comunicaçâo, 
irradiar todos os dias, 24 horas por 
dia, um programa televisivo em lin- 
gua portuguesa, na rede digital de 
Cabo do Canada. 
A SIC Internacional enviou-nos um 
segmento em video corn o projecto- 
programa para o Canada, o que 
bastante nos estusiasmou dada a 
qualidade e o leque diversificado de 
assuntos e recreaçâo. 
Recorde-se que a SIC Internacional 
jâ esta em França desde 1997, nos 
Estados Unidos da América desde 
1998, em Africa desde 2000. Agora, 
também no Canada, corn a progra- 
maçâo normal a ter inicio la para 
Setembro, se tudo correr como é 
desejo dos responsâveis de um lado 
e do outro. Nesta altura estamosem 
negociaçôes corn companhias dis- 
tribuidoras de Cabo e Satélite. 
De salientar que, esta licença obriga 
o Grupo CIRV a realizar diaria- 
mente 15% de conteüdo local 
(Canadian Talent) de apoio as 

comunidades portuguesas do 
Canada, uma vez que irâo estar em 
convivio corn elas de costa-a-costa 
do pais. 
Assim, clubes, parôquias, associ- 
açôes e centros sociais passarâo a 
ter uma cobertura maior, melhor e 
diâria. Logicamente, os artistas dos 
mais variados sectores, da cançâo 
ao folclore, do artesanato as bandas 
musicais, da pintura à escultura, 
etc, passarâo também a usufruir 
dessa vantagem, como tudo e todos 
em gérai. 
Vâo concerteza gostar do "cheirin- 
ho" que vâo ver no programa televi- 
sivo Festival Português, no The 
New VR-Canal 20, domingo, entre 
as 08h00 e as 09h00. 
Nos gostâmos. 

Deputado da Emigraçao 

de autcméaeâ ne 

CLontinente, ^^^=Âçozes 

e ^Jl^ladeiza a fizeçes 

^ob a ^azâneia 

da ^tibéziû TStanco 
tant paza si tedûs 

os sawiços da uma boa 

afancia da aiaçans. 

Os 

paza o Ooiitinaiita, ^jHxidaita 

a ^^Â^çozas jà astào no mazeado. 

fOaza ^azantiz o sait âu^az nas 

datas pzaiflazidas, contacta zasazva jà na 

sent concezzância 

o Deputado da Emigraçâo, pelo 
Circulo Fora da Europa, Victor Caio 
Roque, encontra-se em Toronto numa 
visita de trabalho. 
Caio Roque teve a gentileza de fazer 
uma breve visita à CIRV-fm e ao 
semanârio O Milénio onde, corn a sua 
proverbial simpatia, nos falou sobre a 
visita. 
-Tenho andado a visitar o local de tra- 
balho dos luso-canadianos. Uma 
experiência enriquecedora... Jâ tinha 
feito esta experiência na Repüblica 
Federal Alemâ, França e Luxemburgo. 
Além do contacta personalizado corn 

as pessoas tem-se uma ideia real do 
trabalho neste pais e nesta época, e 
verificâmos aqui que sâo felizes e se 
sentem protegidos, em particular com 
o que acontece em relaçâo ao apoio do 
seu Sindicato... Fiz a visita acompan- 
hado de dois inspectdres do Ministério 
do Trabalho, um deles o luso-canadi- 
ano Joâo FeVreira... Mais enriquecedor 
ainda foi verificar que em termos de 
segurança no trabalho estes dois 
inspectores exigiram sempre dos tra- 
balhadores o cumprimento integral 
das normas legais... Embora corn 
muito frio, foi reconfortante. 

Tive ainda a oportunidade de co- 
nhecer o Senhor Fernando Costa, que 
tendo nascido no interior do pais 
(Beirào) e sem ter estudado em 
Portugal, é um dos maiores e melhores 
projectistas de pontes neste pais, con- 
siderado por engenheiros e arquitec- 
tos. É um dos bons exemplos de suces- 
so dos portugueses no Canada. 
Mal chegado ao Canada, Caio Roque 
foi desagradavelmente surpreendido 
corn a tragédia da ponte Entre-os- 
Rios/Castelo de Paiva e da demissâo 
do Ministro Jorge Coelho. Sobre o 
assunto, foi claro e incisivo: 
-A catâstrofe foi sem düvida" uma noti- 
cia triste que afectou todos nos. 
Lamentando que se tenha usado mais 
uma vez a desgraça alheia como arma 
de arremesso politico das oposiçôes. A 
dor daqueles que sofrem tem de ser 
respeitada pelos politicos sejam eles de 
que partido forem. A demissâo do 
Senhor Ministro Jorge Coelho, é uma 
grande perda para o Governo. Penso, 
entretanto, que é um ganho substân- 
cial para o meu Grupo Parlamentar. 
Entendo que a sua demissâo nâo se 
justifica. 
Todas as moedas têm duas faces. 
Depois da tragédia em Portugal, viveu 
a alegria do sucesso de Nelly Furtado. 
Caio Roque, nâo hesitou um segundo 
na sua opiniâo sobre a jovem artista 
luso-canadiana: 

-A Nelly Furtado, é o orgulho de todos 
nos no Canada, mas acima de tudo 
para todos os portugueses estejam eles 
onde estiverem. Portugal sente-se 
orgulhoso por mais um dos seus pas- 
sar a ter o sucesso que conseguiu a' 
nossa menina bonita. 
Aproveito aqui para em nome do meu 
Partido e Grupo Parlamentar, 
endereçar à Nelly e sua familia as nos- 
sas sinceras congratulaçôes. 

Victor Caio Roque, que nos visitou 
acompanhado do amigo Joel Filipe, 
membro da Local 183, ainda nos infor- 
mou de que vai continuar as visitas e, 
sexta-feira, dia 9 de Março, participar 
no Jantar da JS-Toronto, juntamente 
corn o Secretârio Nacional para a 
Organizaçâo da Juventude Socialista, 
Eduardo Galambas. 
Os afazeres obrigaram Caio Roque a 
sair para outros locais, prometendo 
dialogar de novo connosco, antes de 
partir para Portugal. 
Boa estadia. 

Universidade de Toronto 

Departamento de 

Espanhol e Português 
Apresenta 
Sons, Imagens e Palavras 
Ecos de uma herança 
cultural 

Os leitorados das univer- 
sidades de Toronto e 
York convidam-no para 
uma noite cultural. 
Os Instrumentos Musicais de Tradiçâo 
Portuguesa com Nuno Cristo e o seu 
conyidado Louis Simâo. 
Dia 12 de Março, 18h30 - 20h00 
No edificio Northrop Frye Hall / Sala 3 
73 Queen’s Park (Metro Museum - lado 
sudeste.) 
Apoio do Montepio Geral em Toronto. 

Informaçôes: 416 813-4083 

Caio Roque em Toronto 
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A esperança raina nas hostesL. j 
do Toronto Olympic Bid'2008 x 
Encontra-se entre nos uma comitiva 
do Comité Olimpico Internacional 
(COI)/International Olympic 
Committee (IOC), para avaliaçâo da 
cidade de Toronto em relaçâo ao seu 
potencial para poder receber e 
realizar os Jogos Olimpicos de 2008. 
Neste momenta tâo importante para 
as aspiraçôes e interesses da cidade, 
tivemos um encontro corn Rahul 
Bhardwaj, Vice-President, Special 
Advisor - Community Relation, do 
Toronto Olympic Bid'2008. 
Um daqueles momenta em que Rahul 
Bhardwaj e seus companheiros nem 
tempo têm para respirar. A azafama 
era tanta à volta do seu escritôrio que 
saimos do seu gabinete e fomos até 
um pequeno Café, no prôprio edificio 
onde se encontra as instalaçôes do 
Toronto Olympic Bid'2008, para 
podermos conversar. Simpatico e 
extremamente conhecedor do terreno 
que pisa, Rahul Bhardwaj, disse-nos 
aberta e claramente como vâo os tra- 
balhos e quais as espectativas. 
M - Sentem-se satisfeitos com o apoio 
e o esforço que têm sido dado ao 
comité organizador dos Jogos 
Olimpicos 2008? 

Rahul Bhardwaj - Sem düvida. 
Temos vindo a desenvolver um tra- 
balho estrondoso para que Toronto 
seja a cidade escolhida. Somos um 
grupo de individuos bastante organi- 
zados e temos aprendido muito com 
experiências do passado. Desta vez, 
temo-nos concentrado, sobretudo, no 
que se podera deixar à cidade apos os 
Jogos, assim como na infelicidade de 
nâo conseguirmos veneer esta candi- 
datura, o que podera ser feito para 
que Toronto disfrute dos pianos de 
urbanizaçâo que foram estudados e 
preparados para a cidade olimpica. 
Outro aspecto muito importante que 
tern sido analisado é o da concen- 
traçâo nos atletas e nos jovens como 
um dos temas principais desta candi- 
datura. For isso, este comité tern de- 
dicado imimeras horas para que se 
pudesse apresentar o melhor dossier 
possivel. 
M - Crê, portante, que estâo prepara- 
dos para esta visita que o Comité 
Olimpico Internacional esta a fazer à 
cidade? 
R.B. - Eu diria que convém que se 
esteja mais do que preparado. Todos 
têm trabalhado horas extraordinârias 
para preparar este encontro corn o 
maior detalhe possivel e se a màe 
natureza cooperar connosco ainda 
sera melhor. Mas estâmes confiantes 
que vamos apresentar um dos me- 
Ihores trabalhos que jamais foram vis- 
tas. 
M - Na sua opiniào, quais sào as van- 
tagens que Toronto tem em relaçâo às 
cidades concorrentes? 
R-B. - Existem très aspectos impor- 
tantissimos: o projecto beira-lago é 
quase mâgico, uma vez que existem 
cerca de seis quilômetros de espaço 
para preparar a cidade olimpica. Em 
segundo lugar, o facto de nos termes 
concentrado, sobretudo, no aspecto 
atlético, dâ-nos uma maior importân- 
cia porque defendemos a politica do 
atletismo. Em ultimo lugar, de todas 
as cidades concorrentes, somos a que 

possui uma cidade olimpica para os 
365 dias do ano, dentro da prôpria 
diversidade da cidade. 
M - Obviamente que como vice-pre- 
sidente e concelheiro do comité, 
acredita que Toronto deve ser escolhi- 
da como a cidade olimpica. No entan- 
te, crê que esta cidade esteja real- 
mente preparada para um passo tâo 
grande e tâo histôrico? 
RB. - Para parafrasear a frase de 
uma outra pessoa, eu diria que algu- 
mas cidades têm grandezas, mas para 
que se atinja esta grandeza, temos que 
vê-la, desejâ-la e abraçâ-la. Na reali- 
dade, ninguém sabe ao certo se esta 
ou nâo preparado para este evento. 

mas vamos fazer o possivel e o impos- 
sivel para que tudo corra bem, para 
que consigamos ser o exemplo olimpi- 
co no mundo. Nos temos a vontade e 
o incentivo para o fazer. 
M - No caso de Toronto vir a vencer 
esta candidatura, que tipo de assuntos 
é que terâo que ser resolvidos para 
que nâo haja nenhum problema? 
RB. - Em primeiro lugar, temos que 
nos esforçar para manter o momenta 
que se esta a viver. Temos sido bene- 

TORONTO 

ficiados corn a uniâo dos très gover- 
nos - federal, provincial e municipal 
- para engrandecer esta candidatura. 
Sô porque se ganha uma candidatura, 
nâo significa que o trabalho esta com- 
plete: nos prôximos dez anos tamos 
que nos certifieur que os très governos 
continuum a trabalhar ârdua e junta- 
mente para que se consigam alcançar 
todos os objectives, que teremos o 

apoio de toda a diversidade que existe 
em Toronto e que o comité desenvol- 
va o trabalhar de informar todas as 
comunidades de que todos têm que 
reunir forças para que se consiga o 
sucesso total. 
M - A comunidade portuguesa em 
particular tem muita esperança que 
Toronto seja a cidade vencedora. 
Que mensagem tem para ela? 
RB. - A partir deste momento e até 
ao dia 13 de Julho, data que sera 

ACADIA Travel em lenden 
a Portugal Continental, Espanha, França e aos 
Açores, visitando os Santuàrios de Fâtima, 
Lourdes IFrançal, do Pilar (Saragoça - 
Espanha] e Senhor Santo Cristo no Convento 
da Esperança (Ponta Delgada ■ S. Miguel) 

Partida - 5 de Maio, 2001 
Reoresso - 24 de Male, 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 Hamilten Raad, louden. Ont. N5Z 1RS 

©QMlflŒOBD 
^Linhas de credito 

S° e 3° Hipotecas 

^Pagamento de divides 
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^ Pianos de financiamento 

para negocios 
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PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 
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O MILéNIO 
Quinta-feira, 8 Março, 2001  ^ 

MISCELâNIA 

local desde jâ, como representaçâo de 
um programa de angariaçào de fun- 
dos apoiando o processo de candi- <■ 
datura de Toronto para anfitriâ dos 
olîmpicos, paralimpicos e um festival 
cultural. O programa de angariaçào 
de fundos denominado “Flag 
Challenge”, convida as companhias, 
comércio, organizaçôes e o povo da 
area de Toronto, a apoiar o TO-2008, 
apadrinhando uma bandeira. Assim, 
o nome da organizaçâo ou çessoa que 
faça o donativo, terâ o seu nome 
inscrite numa plaça que ficarâ em 
exposiçâo na Nathan Philips Square. 
Até agora, o programa “Flag 
Challenge” e o jantar de gala organi- 
zado recentemente, jâ conseguiram 
angariar 1.6 milhôes de dôlares. 
Esta cerimônia teve a presença da 
équipa olimpica canadiana 2008, uma 
guarda de honra de 200 alunos da D. 
A. Morrison Junior High School de 
Toronto e a banda de renome Teen 
Tour Marching Band. 
Relembre-se que o Comité Olimpico 
Internacional anunciarâ o resultado 
das candidaturas no dia 13 de Julho 
de 2001, no seu congresso que se rea- 
liza em Moscovo. 

JMC/DM 

anunciada a decisâo do comité em 
Moscovo, todo o tipo de oportu- 
nidade que surja à comunidade por- 
tuguesa de poder informar, nâo s6 no 
Canada, mas até mesmo em Portugal, 
de que Toronto é a melhor candidata 
aos Jogos Olimpicos, nâo deverâo des- 

Communications, TO-2008; David 
Crombie, Chairman, TO-2008 e John 
Bitove, President and CEO, TO-2008. 
David Crombie salientou que "aderi 
ao Toronto 2008 Olympic Bid com 
esperanças e, hoje, encontro-me ainda 
mais esperançado. Esta équipa é uma 

équipa vencedora!", e, de 
seguida, John Bitove 
motivou a sua fé, baseado 
em que "os très Governos 
estâo connosco desde a 
primeira hora. Jâ disponi- 
bilizaram 1.5 biliôes de 
dôlares para o projecto 
Waterfront. Estâo os 
Governos e estâo as 
Corporaçôes porque 

Madhani, 
Chair, 
Community 
Outreach 

Volunteer,,- 

Deputy Mayor Case Oott f, 
ahriu as cerimonias do 
hastear das bandetrns. 

perdiçâ-la. Tudo se resume nesta sim- 
ples realidade; todo e cada voto conta 
para que se ganhe esta candidatura. 
Todos têm a oportunidade de fazer 
algo, quer seja a nivel informativo ou 
em qualquer outro campo, e os volun- 
târios poderâo dirigir-se ao nosso 
escritorio para que recebam mais 
informaçôes sobre o que se pode 
fazer. 
M - A frase logotipo da candidatura é 
“Toronto: Expect the world” 
(Toronto: aguarda o mundo). A que se 
deve esta escolha? 
R.B. - Esta frase tem dois significa- 
dos: o primeiro é que se ganharmos 
teremos o mundo a visitar-nos. No 
entanto, o significado mais impor- 
tante dirige-se ao mttndo: é que quem 
quer que se desloque a Toronto 
poderâ ter a certeza que aqui vai 
encontrar a diversidade mundial, um 
pequeno mundo numa sô cidade. 

Depois deste diâlogo corn Rahul 
Bhardwaj, paticipamos numa 
Conferência de Imprensa, no Austin 
Hotel, com a presença de Bob 
Richardson-COO, TO-2008; Mark 
Arsenault, Director of 

sabem que o povo quer os Jogos 
Olimpicos em Toronto, em 2008. 
Estâmes preparados para receber a 
Comissâo de Avaliaçâo do Comité 
Internacional Olimpico. As condiçôes 
naturais da cidade e do seu lago, a 
nossa tecnologia e o nosso diversifica- 
do povo merecem os logos Olimpicos 
em 2008!" 
Apôs a Conferência de Imprensa, foi 
apresentado um jovem voluntârio - 
exemple dos 75 mil necessâriosi- que 
recebeu o equipamento referente aos 
Jogos Olimpicos-2008, perante o 
aplauso de todos os présentes. 
Ontem, Quarta-Feira, houve a ce- 
rimônia do hastear das Bandeiras do 
Canadâ e de todos os paises membres 

do Comité Internacional 
Olimpico na City Hall. Uma 
cerimônia linda onde, até o 
Sol, fez a sua apariçâo. 

As bandeiras 
oirmpicas 
foram 
hasteadas 
na City Hall 

No dia em que os représen- 
tantes do Comité Olimpico 
Internacional chegaram a 

Toronto e numa grande manifestaçâo 
de entusiasmo, a équipa olimpica 
canadiana e vârios estudantes, 
hastearam oficialmente, na Natham 
Philips Square, as 128 bandeiras re- 
présentantes dos paises que irâo estar 
présentes nos jogos olimpicos de 
2008, a cuja realizaçâo é candidata a 
cidade de Toronto. 
“Nâo existe melhor lugar para a rea- 
lizaçâo da competiçâo olimpica do 
que Toronto, a cidade onde se encon- 
tram as mais diversas culturas do 
mundo”, disse o vice-presidente da 
Câmara de Toronto Case Ooates. 
A cerimônia faz parte da candidatura 
de Toronto aos jogos, ficando o con- 
junto de bandeiras hasteado naquele 

Boavista abre ronda que FC Porto focha 
Lisboa - O Boavista vai ser um dos pro- 
tagonistas do jogo de abertura da 24^ 
jornada da I Liga portuguesa de fute- 
bol, visitando sexta-feira um Paços de 
Ferreira que jâ no Bessa complicou a 
vida aos "axadrezados", perdendo pela 
diferença minima (0-1). A équipa de 
Jaime Pacheco, cuja carreira tem vindo 
a ser pautada pelo rigor e pela deter- 
minaçâo, terâ neste compromisse mais 
um ensejo para confirmar que a candi- 
datura ao titulo deixou de ser uma 
quimera para se tornar uma realidade. 
Os pacenses, cuja estratégia caseira 
lhes tem proporcionado excelentes div- 
idendes - perderam apenas corn o 
Campomaiorense (0-1) -, prepara-se 
para receber o lider corn uma predis- 
posiçâo especial, sabendo o técnico 
José Mota que um triunfo poderâ cata- 
pultar o Paços de Ferreira para a sua 
melhor classificaçâo de sempre. A 
ronda prossegue sâbado corn a curta 
visita do Benfica ao Restelo, num con- 
fronte que obriga os dois contendores 

a reverem os respectives conceitos de 
produtividade, ultimamente tâo afecta- 
dos. O Belenenses nâo pode perder 
mais pontes "caseiros", sob pena de 
perder de vista o excelente patamar 
classificativo conquistado na primeira 
metade da prova. O Benfica tem de 
"resgatar" algum do prestigio conquis- 
tado em jornadas brilhantes, mas 
poste em causa nos jogos corn o 
Boavista (empâte 0-0 na Luz) e com o 
Braga (derrota por 3-1, no 1“ de Maio). 
A jornada continua domingo corn o 
maior quinhâo de jogos, dos quais o de 
Alvalade deixa pressupor maior 
margem de tranquilidade para o visita- 
do, neste caso o Sporting, que recebe 
precisamente o "lanterna vermelha" da 
prova - Desportivo das Aves. Os "leôes" 
dispôem assim de uma excelente opor- 
tunidade para confirmarem a tendên- 
cia ganhadora transmitida pelo expres- 
sive triunfo (5-2) de Paranhos, numa 
ronda em que o Sporting pode vir a 
recolher excelentes dividendes nos 

confrontes de Paços de Ferreira, 
Restelo, Barcelos e Guimarâes. Isto 
porque também o Sporting de Braga e 
o FC Porto têm saidas de elevado grau 
de dificuldade: os "dragôes" na cidade- 
berço, onde os aguardam uma équipa 
que, sob a orientaçâo de um ex-técnico 
portista, jâ deixou patente que o future 
é jâ ali, e os bracarenses em Barcelos, 
onde a ameaça da descida pode tornar- 
se incentivadora de feitos de "outras 
épocas". A luta pela fuga à despro- 
moçâo tem vindo a subir de torn. Nesta 
jornada'a tendência mantém-se, desi- 
gnadamente, devido ao confronto 
Campomaiorense-Estrela da Amadora, 
a cujos contendores sô a vitôria intér- 

essa, sob risco de a situaçâo se tornar 
irrecuperâvel, especialmente para os 
"estrelistas", corn um calendârio nada 
apelativo. A luta pela zona tranquila da 
tabela estarâ representada nos 
despiques Maritimo-Uniâo de Leiria, 
Farense-Beira Mar e Alverca- 
Salgueiros, nos quais os visitantes dis- 
pôem, à partida, de condiçôes para nâo 
serem surpreendidos. Todavia, nâo 
serâ descabido ter em conta respostas 
positivas dos forasteiros, e para tanto 
basta recordar a excelente campanha 
dos aveirenses, quer como anfitriôes, 
quer como visitantes, e a nâo menos 
positiva carreira do Alverca nesta fase 
da prova. 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

□eixQu escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 
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FIGO, é O maior! 
No Estâdio dos Barreiros, no Funchal, antes do jogo Portugal-Andorra, 
Luis Figo recebeu das mâos do Présidente da Repüblica, Dr. Jorge 
Sampaio, dois troféus de homenagem por tudo que tem feito pelo fute- 
bol português. E, logo que começou a jogar, apontou um golo para as 
nossas cores, a titulo de reconhecimento pelas homenagens. O ultimo 
golo que marcou no desafio, dedicou-o aos pais que também estiveram 
no Funchal e ao püblico extraordinârio da Madeira. 
Alberto JoâoJardim, convidou-o para o Maritimo... 

Neste jogo Portugal-Andorra, que os portugueses ganharam por 3-0, jâ 
jogaram os "famigerados" do Portugal-França, do ultimo Europeu. Abel 
Xavier, Nuno Gomes e Paulo Bento. Os très da vida airada... Antes do 
jogo, Paulo Bento recebeu do présidente da FPF a medalha da 25a. 
internacionalizaçâo, cumprida no jogo corn a Turquia. Foi uma lesta 
pegada! 

Pinto da Costa continua igual a si mesmo! 
"Devolvam-nos o Jardel", escreveu ele na revista do clube "Dragôes", 
numa "ferroada" ao Ministro da Economia, Pina Moura. 
Foi para pagar os impostos devidos pelo FC do Porto que venderam o 
Jardel. 

A propôsito de Jardel, o présidente do Benfica, disse, no jantar come- 
morativo do 97o. aniversârio do clube: "Nem sequer câ esta e sô cria 
problemas! O Benfica nâo cede a ultimatos.". Portante, Pinto da Costa 
pode recuperâ-lo à vontade. 
Segundo fiéis benfiquistas que estiveram no jantar, esta foi a melhor 
prenda para o S.L. e Benfica em dia de aniversârio... 

Um cidadâo sueco, falando fluentemente português, quis comprar um 
bilhete para o jogo FC Porto-Liverpool, o quai lhe foi negado. 
A desculpa dada, foi de que... nâo é português!?... 
O homem dirigiu-se à SAD portista, dizendo: "Isto é um escândalo, sou 
ou nâo sou um cidadâo da comunidade europeia!?" 
Nâo obteve resposta... 

Inâcio, iniciou o seu trabalho no V. de Guimarâes, corn grande vontade. 
Aliâs, todos sabemos, ele é um trabalhador por excelência. Curiosa, a 
afirmaçâo do présidente Pimenta Machado, de que o namoro a Inâcio 
jâ durava hâ 4 anos. Se nâo nos enganamos, tinha feito uma afirmaçâo 
semelhante em relaçâo ao Alvaro Magalhâes... 

A Espanha venceu a Ucrânia, por 2-1, em Moscovo, na final do 
Europeu de Futsal. Depois do titulo mundial conquistado na 
Guatemala, os espanhois confirmaram que sâo a maior potência do 
Futsal Internacional. 

Paulo Futre, ao comemorar os seus 35 anos de existência, disse que a 
sua vida dava um livro. O Director Desportivo do Atlético de Madrid, 
disse também que é um bom conselheiro dos "portugas" Hugo Leal e 
Dani... Lies vâo dar muito que falar, diz o mestre Futre! 

Foi uitima de acidente? 
ricou magoado? 

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. 
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 

Paie corn Eduardo Furtado. 
Ele fala a sua lingua. 

14161239-8990 

Atletas de Silvester's Martial 
Arts campeOes mundiais 
A escola de artes marciais de 
Valter Silvestre participou em 
representaçâo do Canadâ nos 
Mundiais de Columbus, Ohio, 
USA, nos dias 2, 3 e 4 de 
Março. 
O certame foi organizado pelo 
atleta-actor Arnold 
Schwarzenegger. 
Os jovens atletas sâo os 
seguintes: 
Jordan Carreira, de 9 anos, 
campeâo mundial. 
Ricl^ Carreira, de 10 anos, 
campeâo mundial. 
David Neto, 13 anos, 
desclassificado. 
Nubbia Quesada, de 13 anos, 
campeâ mundial. 
Joâo Pais, de 16 anos, campeâo 
mundial. 
O "U.S. National Martial Arts 
Team", dada a surpresa da 
actuaçâo do Joâo Pais, convi- 
dou-o para participar na équipa 

USA, no Torneio de Artes 
Marciais em Junho de 
2001. 

De parabéns o Joâo Pais e 
a Escola de Artes Marciais 
de Valter Silvestre. 
Foi uma experiência exci- 
tante para os jovens atletas 
porque Arnold 
Schwarzenegger "arrastou" 
vârias estrelas de cinema e 
VIP's das Artes Marciais. 

BELtntnSES: 

"Vice" de Mafias confirma 
gestâo "artesanal" 
Lisboa - José Manuel Martinho, que 
foi vice-presidente do Belenenses para 
a ârea financeira na direcçâo de José 
Antonio Matias, confirmou no 
Tribunal da Boa Hora que a gestâo 
financeira do clube era, entâo, feita 
em moldes quase artesanais. A teste- 
munha de defesa no âmbito do 
processo que opôe o Belenenses ao 
seu ex-presidente, declarou ter exerci- 
do funçôes desde meados de 1994 até 
final do mesmo ano, e que a partir do 
inicio de 1995 a ârea financeira ficou 
a cargo do prôprio arguido, assessora- 
do pelo director José Roseiro. "Nâo 
me demiti em Janeiro de 1995 porque 
passaria a nâo haver '’'’quorum” direc- 

tivo e a gestâo do clube, bastante 
degradada, séria ainda mais dificil", 
sublinhou José Manuel Martinho, 
economista de profissâo. A teste- 
munha adiantou que, embora existin- 
do um computador nos serviços 
administrativo-financeiros do clube, 
"ninguém se entendia corn o sistema 
informâtico", pelo que a gestâo finan- 
ceira era executada em moldes "quase 
artesanais" pelas funcionârias Maria 
Luisa Carmo e Maria da Conceiçâo 
Cachapa. 
O processo em julgamento prossegue 
no proximo dia 14, âs 10:00, corn a 
audiçâo de mais quatro testemunhas 
de defesa. 

Pauleta bisa pelo Bordens 
em "particniar" na Tunisia 
Tunes - O avançado português 
Pauleta foi o autor dos dois golos 
do Bordéus que derrotaram os 
tunisinos do Club Africain por 2-1, 
em jogo particular disputado em 
Tunes. 
Depois de Liman ter inaugurado o 
marcador para os donos da casa. 

aos 22 minutos, Pauleta, um dos 
lideres da tabela de melhores mar- 
cadores do campeonato francês 
(corn 14 tentos), protagonizou a 
reviravolta no marcador para o 
Bordéus no segundo tempo, corn os 
golos apontados aos 60 e 72 minu- 
tos. 
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“EliminaMria nâo ficarâ decidida nas Antas” 
- Fernando Sant:os 
Porto - O técnico Fernando Santos 
considerou que a eliminatôria com o 
Liverpool, dos quartos-de-final da 
Taça UEFA em futebol, nâo ficarâ 
resolvida nas Antas, mas que "o FC 
Porto ira tentar um resultado que per- 
mita ter esperanças para a segunda 
'mâo'". "Temos que ser serenos e 
muito inteligentes", referiu Fernando 
Santos, que falava no final do ultimo 
treino portista antes da recepçâo ao 
Liverpool, em jogo da primeira "mâo" 
dos quartos-de-final da prova. 
De acordo corn o técnico portista, "a 
équipa inglesa actua num sistema 
convencional de 4x4x2, sem grandes 
variaçôes, e é muito forte a defender, 
ao contrario do que é habituai nas for- 
maçôes da escola inglesa". 

Ofensivamente, o Liverpool é um rep- 
résentante tipico do futebol padrâo 
britânico e, aliado a todas estas carac- 
teristicas, possui no seu plantel 
jogadores, na sua maioria "interna- 
cionais", de inegâvel qualidade. 
Fernando Santos apela ainda à 
"vivacidade" e ao "dinamismo habitu- 
ai" da équipa portista para levar de 
vencida os ingleses e référé que nâo 
tem düvidas quanto ao "onze" que irâ 
apresentar quinta- feira nas Antas. 
"Tenho tantas düvidas como as que 
tinha na véspera do jogo corn o 
Nantes (na eliminatôria anterior), ou 
seja, nenhuma", acrescentou o 
treinador dos "dragôes". 
O técnico portista considéra que a 
eliminatôria corn o Liverpool irâ ser 

diferente da realizada corn os france- 
ses do Nantes, que foi "bem ultrapas- 
sada" pelos portistas, e reconhece 
algumas similaridades corn a for- 
maçâo inglesa. De acordo corn 
Fernando Santos, "o Nantes joga corn 
um sistema igual ao praticado pelo 
Liverpool, embora corn uma filosofia 
diferente". Fernando Santos referiu 
que nâo irâ jogar corn très "centrais", 
porque isso era "admitir a superiori- 
dade do adversârio", e considerou que 
uma coisa é "respeito pelo Liverpool e 
outra, completamente diferente, é 
subserviência". 
O técnico portista acrescentou que irâ 
"manter o mesmo sistema de Jogo" e 
Justificou a sua posiçâo corn o facto de 
nunca ter visto o Liverpool "a jogar 

corn très avançados, sô em alguns 
casos excepcionais". 
O arbitre Pierluigi Collina, que vai 
dirigir o encontre de quinta-feira, esta 
associado a boas e mâs recordaçôes 
do técnico Fernando Santos. 
"Pessoalmente gosto do ârbitro", 
referiu Fernando Santos, ressalvando, 
no entante, como mâ recordaçâo, 
uma grande penalidade assinalada 
contra o FC Porto no jogo corn o Real 
Madrid, que em sua opiniâo nâo exis- 
tiu. 
O técnico Fernando Santos deverâ, 
fazer alinhar frente ao Liverpool o 
seguinte "onze": Ovchinnikov, 
Secretârio, Jorge Costa, Aloisio (Jorge 
Andrade), Nelson, Paredes, Chainho, 
Déco, Capuche, Drulovic e Pena. 

Roger de regresso aos tieinos, AndiO sofieu toque 
Lisboa - O médio brasileiro Roger 
regressou corn normalidade ao treino 
da équipa de futebol do Benfica, isto 
apôs ter estado ausente na ültima 
sessâo (terça-feira), alegadamente por 
razôes pessoais. Roger terâ entrado 
em incompatibilidade corn alguns 
companheiros de équipa, em especial 
com o avançado holandês Pierre Van 
Hooijdonk, e depois dos ultimes 
maus resultados do Benfica, empâte 

caseiro corn o Boavista (0-0) e derrota 
em Braga (3-1). A verdade é que o 
brasileiro regressou aos treinos e, 
apôs o aquecimento, integrou a habit- 
uai "peladinha". No treino de ontem 
estiveram ausentes mais uma vez 
Sabry, na selecçâo do Egipto, e Sérgio 
Nunes, a recuperar de um acidente de 
viaçâo. O técnico Toni apostou em 
trabalho de "sprint" corn os jogadores, 
para posteriormente dividir o grupo 

de trabalho, sem que, contudo, desse 
muitas indicaçôes de quai possa vir a 
ser o "onze" titular frente ao 
Belenenses, sâbado (20:30) no 
Restelo. Esta foi uma "peladinha" 
mista, onde de um lado se apresen- 
taram Ricardo Esteves, Paulo 
Madeira, Escalona, Fernando Meira, 
Calado, Miguel, Ednilson, Toy, Van 
Ffooijdonk e o técnico-adjunto Veloso. 
Do outro lado, alinharam Diogo Luis, 

Ronaldo, Marchena, Rui Baiâo, 
Chano, Kandaurov, Geraldo, 
Carlitos, Roger e Joâo Tomâs. Na 
sessâo de trabalho destaque ainda 
para o avançado André, que sofreu 
um toque no pé esquerdo, mas sem 
consequências graves. O jugoslavo 
Dudic, corn dores musculares, aban- 
donou a sessâo mais cedo, depois de 
realizar apenas corrida e exercicios 
fisicos. 

CHEVROLB 

ÜLOSMOBIIE 

CHEV-OLDS 
P'IU. muito que | 
,^Wëst York Chev-Olds j Æ j 
i»rve os portugueses comi ^ j 

• uma grande selecçâo de 
T.àutomôveis, camiôes e carrinhas de 

ou passageiros nas melhores 
^ comdiçôes de financiamento. 
^ Para quaisquer reparaçôes 
tM^:âxdcaSy 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 w E-mail: westyork@idirect.com 

A West York Chev-Olds fax 

para o Govemo do Ontario. 
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dâassi^icaçâo 
Equipas I V E D M S P 

tBIAtfISTA 23 
2 SPORTING 23 
a re PORTO 22 
4BENFICA 23 
5 SP, BRAGA 23 
6 BELENENSES 23 
ISMGOEIBOS 23 
8 P. FERREIRA 23 
OFARENSE 23 
10BEIRA-MAR 23 
HO.LURIA 23 
12ALVERCA 23 
TSMARITiMO 22 
14GUIMARAES 23 
15eAMP0IIAi0REN23 
16 GIL VICENTE 23 
nESlAHADBRA 23 
18DESP.AVES 23 

14 
14 
14 
13 
12 
10 

9 
7 
9 
7 
5 
3 
4 

1 
3 
2 
5 
J 
6 
3 
9 
8 
5 

10 
4 
6 
7 
9 
5 
5 
7 

2 
6 
6 
5 
4 
7 

10 
6 
7 
9 
6 

10 
9 

11 
11 
14 
15 
14 

41 
43 
42 
40 
37 
27 
25 
27 
26 
27 
27 
35 
21 
28 
17 
19 
20 
19 

13 
26 
18 
24 
27 
21 
35 
19 
28 
30 
31 
36 
23 
38 
39 
33 
36 
44 

49 
45 
44 
44 
43 
36 
33 
33 
32 
32 
31 
31 
27 
22 
18 
17 
14 
13 

Resuttados 
(23^ jornada) 

Bowista-Beienenses, 2-0 

Salgueir8s-SD0iting,2-5 
Est Amadora - P. Ferreira 1-1 

U. leiria - Campomaior, 4-1 

Beira-Mar - Maritime, 2-0 

Desp. Aves -V. Guimarâea 0-3 

Oil Vicente-Ahierca 1-2 

Braga-Benfica3-1 
FCPerto-Farense,2-0 

(24* jornada) 
P Ferreira-Boavista 

Belenenses-Benfica 

Campomaiorense - L Amadera 

Maritime - Uniâo leiria 

Farense-Beira-Mar 

Alverca-Salgueiros 

GU Vicente - Sporting Braga 

Sporting - Desporthio Aves 

V.Guimaraes-FC Porto 

PORTUCUCSfl D£ fUTEBOL 
PROEISSIOnftL 

Lili elhores ■■■arcadores 

16 giDll<OS 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

HASSAN Nader (Farense) 

14 giDloS 
Joâo Tomâs (Benfica) 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

MikiFEHER (Braga) 

11 golos 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

S) golos 

Eric Gomes "GAÛCHO T (E. Amadora) 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PROEISSIOnflL 
 s 

dâassi^açâo T^suàtados 
Equipas 

iSANIAOIARA 
2VARZIM 
3PENAFIEL 
4VIT.SET0RAL 
5MAIA 
6 RIO AVE 
INACIONAL 
8 NAVAL 

lOlECA 
lACAOtmiCA 
120VARENSE 
13 MARCO 
14 CHAVES 
15FELG0EIRAS 
16ESPINH0 
17 MORTAL 
18FREAMVNDE 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

46 
46 
41 
40 
40 
39 
38 
36 
34 
33 
31 
27 
25 
24 
22 
21 
16 
15 

Académies - Freamunde, 0-1 
Naval-Felgueiras, 5-2 

Uniâo lamas-Varzim, 0-0 

Penafiel-leça,3-0 
Vit.Setübal-NioAve, 3-2 

Desp. Chaves - Santa Clara 0-0 

Mais-Nacional, 3-1 
Sp. Espinho - Ovarense, 1-1 

Marco-Imortal, 1-1 

2^ '^^^znaèa 

Varzim - Marco 

Felgueiras-Mais 

leça-Sporting Espinho 

Santa Clara-Bio Ave 

Nacional - Despertive Chaves 

Ovarense-Naval 

Imortal-Penafiel 

Freamunde - Uniâo lamas 

Académies - Vitéria Setübal 

Pinto da Costa contosta muUa o 
recorre para Comissâo do Justiça 
Porto - O présidente do FC Porto insurgiu-se contra 
a multa de 50 mil escudos aplicada pela Comissâo 
de Disciplina da Liga de Clubes por alegada con- 
duta incorrecta para corn a équipa de arbitragem 
de Olegârio Benquerença. O processo remonta ao 
encontro Gil Vicente-FC Porto (2-2), de 22 de 
Dezembro de 2000, e visa punir um alegado com- 
portamento incorrecto por parte de Pinto da Costa 
para corn a équipa de arbitragem liderada pelo juiz 
de Leiria. Pinto da Costa contesta essa decisâo, con- 

^siderando que esteve "a conversar educadamente 
corn Olegârio Benquerença na presença de um del- 
egado", despediu-se "cordialmente", pelo que nâo 
acata a multa e ira recorrer para a Comissâo de 
Justiça. O lider portista, que contesta ainda o facto 
de as testemunhas do processo serem elementos da 
"SporTV" nâo identificados, equaciona ainda a 

hipôtese de ir ainda mais longe no seu apelo e 
recorrer a entidades extra-desportivas. O dirigente 
afirma que esta de "consciência tranquila" pois nâo 
vê qualquer motivo para ser multado e considéra 
"Juridicamente pouco correcte constar que os factos 
foram comprovados por elementos da SporTV 
ainda por cima nâo identificados". Pinto da Costa 
dirigiu-se à sede da Liga de Clubes para esclarecer 
se tinha sido multado ou nâo, de acordo corn o que 
tinha lido nos jornais, uma vez que nâo lhe tinha 
chegado â mâo a respectiva notificaçâo. "Como 
tenbo de estar de pé atrâs corn o que leio nos jor- 
nais, uma vez que ainda hâ pouco tempo disseram 
que estava de parabéns e sô faço anos em 
Dezembro, vim confirmar junto da Liga se na ver- 
dade tinha sido multado", adiantou. "Vim a saber 
que era verdade", referiu Pinto da Costa, esclare- 

cendo que a carta registada foi enviada em seu 
nome para as Antas mas como nâo se encontrava 
présente nâo pôde assinar nem ninguém assinou 
por si. O lider portista référé que ficou "estupefac- 
to" corn o que leu, relativamente â multa aplicada 
na sequêneia do processo disciplinar, pelo que irâ 
recorrer uma vez que nada lhe pesa na consciência. 
Pinto da Costa abordou ainda a questâo dos alega- 
dos convites endereçados pela Comissâo de 
Disciplina aos clubes, para reunirem tendo em 
vista esclarecer algumas dùvidas, afirmando que o 
FC Porto nunca o recebeu. O présidente portista 
tomou conhecimento desses alegados convites apôs 
um encontro entre a Comissâo de Disciplina e a 
Comunicaçâo Social, tendo de imediato solicitado 
informaçôes aos ôrgâos competentes da Liga. 
"Gosto de ter certezas e pedi esclarecimentos de 
quando ou como é que os clubes, nomeadamente o 
FC Porto, tinham sido convidados para essas 
reuniôes, e quai nâo foi o meu espanto quando me 
disseram que nunca foram enviados convites nesse 
sentido", adiantou. "Se o FC Porto tivesse sido con- 
vidado, e jâ falei corn alguns clubes e creio que nen- 
hum foi, por certo teria vindo, pois constitui uma 
boa altura para apresentarmos as nossas recla- 
maçôes", adiantou o dirigente. Como se encontrava 
nas instalaçôes da Liga dos Clubes, Pinto da Costa 
aproveitou para assistir ao sorteio dos ârbitros, 
onde teve a oportunidade de "escolher" Jorge 
Coroado para o encontro corn o Vitoria de 
Guimarâes. "E um dos melhores ârbitros pelo que é 
uma garantia para qualquer jogo", referiu Pinto da 
Costa, adiantando que se encontrava inserido num 
lote dos melhores (Isidoro Rodrigues, José Leirôs e 
Paulo Costa). 

RESULIAOOSDEnRÇA-FElRA 
MINNESOTA 95, CHARLOTTE 89 

NEW YORK 97, INDIANA 83 

CHICAGO 87, CLEVELAND 74 

PHOENIX 93, DENVER 88 

5ACRAMENTD 98, TDRDNTD 91 

VANCOUVER 105, PORTLANO 97 

SAN ANTONIO 101, SEATTLE 73 

LA LAKERS 97, GOLDEN STATE 85 

mÉMoéÇfûpbslnù 
DeUina Alexandre 

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

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

212 Vodd«nSt.W.,l 
Brampton, ON 

L6X 2V3 
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Campeonatïo Nacîonal de Fut;ebol - 00 
CIL IKQpmPi^ 

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

JI IP 

23 S3 
23 44 
22 43 
23 42 
23 40 
23 38 
23 36 
22 36 
23 32 
23 29 
23 27 
23 26 
23 26 
23 25 
23 21 
23 21 
23 21 
23 20 
23 
23 

20 
20 

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

24* Jornada 
Bragança - Trofense 

FC Porto ”B" - Pevidém 
Sandinenses - Leixôes 

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

Gondomar - Vizela 
Ermesinde - Paredes 

Infesta - Lourosa 
Fafe - Vilanovense 

Moreirense - Sào Joào Vêr 

Oé 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÂ 
3 SANJOANENSE 
4AC.ViSEt] 
5TORREENSE 
6 FATIMA 
7 FEIRENSE 
8SP.POMBAL 
9 0U.BAIRR0 
10 MARINHENSE 
U VILAFRANQUEN 
12 U. COIMBRA 
13 ALCAINS 
I4CALDAS 
15ARRIFANENSE 
16ÀGUEDA 
nOJCiJJÀES 
18 TORRES NOVAS 
19 LOURINHANENS 

JJ IP 

22 48 
22 45 
22 40 
22 38 
21 37 
21 37 
21 35 
22 32 
22 30 
22 29 
22 27 
22 26 
22 26 
22 25 
22 23 
22 22 
22 17 
21 17 
22 14 

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

23* Jornada 
Académico de Viseu - Torreense 

Sp. Covilhà - Torres Novas 
Sp. Pombal - Marinhense 
Oliveirense - Arrifanense 

Agueda - Oliveira do Bairro 
Vilafranquense - Cucujàes 

Sanjoanense - Caldas 
Feirense - Alcains 

Fàtima - Uniào de Coimbra 
Folga: Lourinhanense 

CIL IKQ^IUIDPA 

1 PORTIMONENSE 
2 U.MADEIRA 
3 SEIXAL 
4 BARREIRENSE 
5 ATLÉTICO 
6 LOULETANO 
7 0PERÀRI0 
8 ESTORIL 
9 CAM.LOBOS 
10 CASA PIA 
11 MACHICO 
12 OLHANENSE 
13 BENFICAB 
14 SPORTING B 
15 MARI'TIMO B 
16 CAMACHA 
17 ORIENTAL 
18 MICAELENSE 
19SESIMBRA 
20 LUS.ÉVORA 

23 46 
23 42 
23 38 
23 36 
23 36 
23 35 
23 35 
23 34 
23 34 
23 34 
23 33 
23 33 
23 32 
23 29 
23 29 
23 27 
23 22 
23 20 

18 
16 

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

24* Jornada 
Op. Desportivo - Lus. de Évora 

Atlético - Barreirense 
Micaelense - Camacha 

Seixal - Oriental 
Câmara de Lobos - Portimonense 

Olhanense - Sesimbra 
Louletano - Estoril-Praia 

Uniào da Madeira - Machico 
Casa Pia • Maritimo "B" 

Sporting "B" - Benfica "B" 

lional de Put^ebol - QQQ 
Sérié A Serie B Sérié C Serie O Serie E Serie F 

(DL XQHmiPA 

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

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 

45 
44 
44 
39 
34 
33 
32 
32 
29 
29 
28 
26 
26 
25 
24 
22 
19 

8 

Mirandès - Montalegre, 0-1 
Cabeceirense - Serzedelo, 1-2 
Vianense - Joane, 3-3 
Merelinense - Limianos, I-O 
Maria da Fonte - Terras Bouro, 1-0 
Valenciano - Neves, I-l 
Fào - Vilaverdense, 1-1 
Amares - Taipas, 0-1 
Pedras Salgadas - Monçào, 0-2 

CL Xl^HniPA 

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

JI 

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

41 
39 
38 
37 
34 
34 
33 
31 
31 
29 
28 
28 
28 
26 
24 
23 
22 
17 

T. Moncorvo - Drag. Sandinenses, 2-2 
Ribeirào - Esmoriz, 3-2 
Lousada - Pedrouços, 4-2 
Rio Tinto - Fiàes, 5-0 
Vila Real - Lamego, 3-0 
Paços Brandào - Rebordosa, 1-1 
Lixa - Amarante, 1-3 
Sào Martinho - Pedras Rubras, 0-4 
Tirsense - Avintes, 2-0 

CL XiQiUnilPA 

1SOURENSE 
2 OL.HOSPITAL 
3 VALECAMB. 
4 ESTARREJA 
5 CESARENSE 
6 S. ROQUE 
7 P.CASTELO 
8 F.ALGODRES 
9 AVANÇA 
lOMlRANDENSE 
11 OL. FRADES 
12 ANADIA 
13GAFANHA 
14 MANGUALDE 
15 SATÀO 
16GUARDA 
I7GOUVEIA 
18 LOUSANENSE 

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

46 
43 
43 
40 
39 
35 
30 
29 
28 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
19 
19 
9 

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

CL XiQTJinPA 

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

56 
47 
43 
35 
34 
34 
33 
29 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
23 
22 
20 
16 

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

CL XlQlUinPA 

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

22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

43 
42 
42 
34 
34 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
29 
28 
25 
25 
24 
19 
14 

Alcochetense - Sacavenense, 2-0 
Pontassolense - I® Maio, mais tarde 
Àguias Camarate - Lourd, 5-1 
Samora Correia - Coruchense, 0-2 
Sào Vicente - Elvas, 3-0 
Oli. Moscavide - Portosantense, 4-1 
Sintrense - Ribeira Brava, 1-0 
Calipolense - Odivelas, 0-2 
Mafra - Fanhôes, 5-1 

CL XQUniPA 

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

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

46 
46 
39 
38 
37 
36 
33 
33 
30 
30 
30 
29 
28 
27 
23 
21 
17 
14 

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

Constitui'da SGPS do Benfica, 
"um passe no caminho da modernidade" 
Lisboa - A Sociedade Gestora de Participaçôes 
Sociais (SGPS, SA) do Sport Lisboa e Benfica 
ficou ontem constituida, com a realizaçâo da 
escritura, um acto que o présidente Manuel 
Vilarinho considerou "mais um passo no cami- 
nho da modernidade". 
A cerimônia, que teve lugar na sala de direcçào 
do clube, foi celebrada perante o notârio do 5° 

Cartôrio Notarial de Lisboa e estipulou a realiza- 
çâo do capital de 50 mil euros (10.024.100 çon- 
tos). Aquele valor corresponde a 50 mil acçôes 
(uma por euro), dividindo-se em 24,999 de classe 
A e 25,001 de classe B. 
O Benfica clube subscreveu 49,996 euros, équi- 
valente ao mesmo nùmero de acçôes, repartindo- 
se em 24,995 da classe A e 25,001 da classe B. As 
restantes quatro acçôes da classe A foram subs- 

critas por Manuel Vilarinho, por Tinoco de Faria 
(vice-presidente), Paulo Olavo Pitta e Cunha 
(présidente da Assembleia Gérai) e Luis Nazaré 
(présidente do Conselho Fiscal). Vilarinho classi- 
ficou o documento de escritura histôrica", o quai 
représenta "mais um passo no caminho da mod- 
ernidade" do Benfica. 
"O Benfica vai entrar numa nova era, em 
que os clubes se transformam em empresas", 
assinalou o présidente da direcçào "encarna- 
da". Vilarinho, que apontou, de forma par- 
ticularmente irônica e optimista, a meta de 
um encaixe de 30 milhôes de contos, obser- 
vou que as acçôes sô estarâo disponiveis 
para serem adquiridas quando a Comissâo 
de Mercado de Valores Mobiliârios 
(CMVM) autorizar. Em curso esta uma 

BUrrALO 3, BOSTON 1 

COLORADO 4, ATLANTAN 
NEW JERSEY 3, OTTAWA 2 
WASHINGTON 5, NT ISLANMRS1 
TANPA BAY 2, SAN JOSE 1 

MINNESOTA 3. ST LOWS 3 

TORONTO 3, CALGARY 1 
PHULNIX 5, NASHVILLE 1 
DETROIT 4, VANCOL VTR 3 

LOS ANGELES 4, MONTREAL 3 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

©massais) ÎKl0îS[S)i§©ifîi ■ 

 ^ .4) P 
OTTAWA , 66 87 . 

BUFFALO*k 67 WB 
TORONTO BB 77 

CDNFERêNCIA 

ORIENTAL 

/ S 
COLORAOO BB 36 

-VANCOUVER B7 7B 

EOMONTON BB 73 

CALGARY BB BS 

MINNESOTA BB p9 

providência cautelar, apresentada por quatro 
sôcios no Tribunal da Cômarca de Lisboa, com o 
objectivo de impugnar as deliberaçôes tomadas 
na Assembleia Gérai de 17 de Fevereiro, na quai 
foi aprovado o novo modelo de Sociedade 
Anônima Desportiva (SAD) 

C' 

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

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

40 

38 

33 

32 

28 

22 
17 

15 

13 

10 

18'jomada 
Flamengos, 1-1 
Praiense - Vila Franca, 3-0 
Vilanovense - Lajense, 3-1 

Sto. Antonio - Santiago, 2-3 
Madalena - Angrense, 1-0 

Na segunda fase, os cinco 
primeiros vâo discutir a 
vitôria na série e uma even- 
tual subida à segunda divisâo 
B, enquanto os cinco ültimos 
vâo discutir para evitar a 
descida à segunda divisâo 
dos Açores. 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 8 Março, 2001 
O MILéNIO 

A I Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional esta numa boa, como diz 
O brasileiro. Para além do 
BOAVISTA -de pedra e cal na frente 
da classificaçâo gérai-, Sporting, 
Porto, Benfica e Braga, vâo animan- 
do as jornadas, ora ganhando e 
avançando, ora perdendo e dando 
oportunidade aos outros de sonhar. 
Na guerra dos "BB's" -Benfica, Braga, 
Boavista, Belenenses e Braga, o mais 
feliz entre os "grandes" é o Sp. de 
Braga que, até aos dias de hoje, 
ainda nâo perdeu nos embates corn o 
Porto, Sporting e, corn o Benfica, 
apenas perdeu 1 ponto na Luz! 
Os grandes andam todos a ver 
"Braga por um canudo". O Benfica 
que o diga, pois, no passado 
Domingo, "levou" 3 a 1. Aguardemos 
o jogo das Antas... 
O Sporting que cilindrou o 
Salgueiros, no Vidal Pinheiro, por 
5-2, recebe também o destaque da 
semana, tal como o Alverca que foi a 
Barcelos vencer o Gil Vicente, por 
2-1 e, finalmente!, o Guimarâes, que 
"voou" até à Vila das Aves, e bateu os 
"avenses", por 3-0! 
Inâcio deu uma "dentada" no 
galinâceo! 
No resto, tudo cada vez mais na 

mesma! 
A prôxima jornada, a 24, tem inicio 
sexta-feira, dia 9 de Março, corn o 
jogo Paços de Ferreira-Boavista, às 
16h00, corn transmissâo na SporTV 
No Sâbado, mais um clâssico 
lisboeta, o Belenenses-Benfica, às 
15h30, corn transmissâo na SporTV 
No Domingo, dia 11, às llhOO da 
manhâ, Campomaiorense-Estrela da 
Amadora; Maritimo-Uniâo de Leiria; 
Farense-Beira Mar e Alverca- 
Salgueiros. Sporting-Desportivo das 
Aves, terâ lugar às 13h30, corn trans- 
missâo na SporTV 
Devido ao jogo de Quinta-Feira (às 
15h05), a contar para a Taça UEFA, 
o FC do Porto sô joga Segunda-Feira, 
em Guimarâes, contra o Vitôria. 
Jogo que terâ inicio às 16h00 e trans- 
missâo na RTPi. 
Vidas complicadas para muita gente 
nesta Liga'2000/01, nâo acham, caros 
leitores? 

JMC 

De aos sens familiares 

e amigos cerveja geladinha 

Carlsberg e vai perceber 

a razào de tanta alegria. 

o e n t r o d e u m a 
uma to al h a de 

Otcrta vàliiSa ;»( 

caixa de cerveja Carlsberg P UB -1 N - A-B OX, eneontrarào 
Bar, um par de porta-copos de c a bed al ou um abre latas 

; <1 >îh\ 3 di' Mar^o. siumUiades limitadiss. Dcvtrào îcf idade lej-ja) ()ai'a voiisumf ds akoo!. 
■ S00'8,"â <,1333, pai'a rtiais dtinihcs. nssd para rompra, r) tam.mho dlK-rr ri» orifiinai 

Jâ experimentou dar aima 

às suas festas corn a cerveja 

CARLSBERG? 


