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Winterfest- 
2001, da 
CIRV-fm e 
da Happy 
Travellers, 
que reuniu 
em familia 
mais de 800 
almas, em 
harmonia 
e festa. 
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Angariaçâo historica 
am fauor do Portuguese 
Cultural Centre of 
Mississauga inc. 

Adeus, senhora Professera 
No passado dia 1 de Fevereiro, morreu a conhecida e estiinada 

Professera de muitas geraçôes, D. Branca Gomes. 
"Uma gigante que se ausenta", como definiu o professor Humberto 

Ferreira, naquele momento de grande tristeza e adeus. 

Dra. Graça Assis Pacheco, e os professores D. Branca Gomes e Humberto Ferreira. 

TRÂNSIT0? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? ^ 
SIWTOWIZE 88.9-CIRV-FM. IWF0RMACÀ0 PERMANENTE, WWW.CIRVFM.COM 
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O MILéNIO 

dûûiata 
com vértebras 

O nudismo estende-se em todo o 
mundo. Gozar as delicias das 
aguas do mar ou dos lagos sob 
os raios de Sol, tal como se veio 
ao mundo, é algo que esta a 
generalizar-se... 
Portugal nao fîca atras! 

Depois da abertura aos nudistas da praia do 
Meco -a meca dos nudistas em Sesimbra-, a 
"coisa" estendeu-se, entre outras, as praias da 

Bela Vista (Costa da Caparica), Ilha de Tavira 
(Algarve), Afife (Viana do Castelo), Duna Litoral 
(Aveiro), do Salgado (Famalicào), da Ursa (Cabo 
da Roca), de Troia, da Comporta (Grândola), 
das Furnas (Vila Nova de Mil Fontes), da 
Cardoama (Vila do Bispo), da Figueira (Lagos) e 
dos Carriços (Salema). Agora, como novidade, 
também em piscinas. 
E verdade, entre as 16 e as 18 boras, começou a 
funcionar na piscina da Penha de França, em 
Lisboa, o "nadar a nu", como mandam as regras 
dos que preferem o tom da pele às cores da 
moda. O crescimento do naturismo em Portugal 
cresce a olho nu! 
A mim- nao me preocupa tal situaçâo, acho até 
muito bem. O que me atrapalha a mente sâo os 
buracos que vào fazer por todos os lados da pisci- 
na a praga de "olheiros" que vâo aparecer. 
Os malcriados-espreiladores vâo fazer da piscina 
da Penha de França um autêntico e gigantesco... 
chuveiro! 

JMC 
  

Tu ca Tu I P corn os leitores 
Olà, queridos amigos! 
Depois de uns dias ao Sol, em Varadero, 
Cuba, cà estou para dar continuidade 
ao nosso "tu cà tu là" que foi preenchi- 
do, e bem, pelo Domingos Melo, 
na passada ediçâo. Um Domingos Melo 
que foi para o Soî...substituir-me! 
Cà se fazem cà se pagami 

A amiga e assinante, Bernardete Gouveia, trouxe 
também uns versos para dedicar aos leitores de O 
Milénio, neste Sâo Valentim-2001, intitulados "Sâo 
Valentim, o amor e a vida". 

Numa manhâ radiante 

De Sol, de lux e de cor 
Olhei o horizonte 

Là estava Sâo Valentim 

Corn 0 simbolo do amor 

Sào Valentim nào deixes 

Que se desfaçam coraçôes 
Mas sim une-os corn força 

Pelo mundo... aos milhôes! 

Mal cheguei, participe! de imediato numa festa 
corn a quai nâo contava. O aniversârio do nosso 
"paginas electrônicas", o Jamie Iria, que descarada- 
mente comemorou 24 risonhas Primaveras. Lâ 
recebeu as "24 Rosas"... E muitas coisas mais! 

Até, da parte da nossa amiga e assinante, 
Bernardete Gouveia, foi brindado corn um bolo 
caseiro e respectiva velinha e... um beijinho. E um 
sortudo! E, em meados de Junho, vai "roubar-nos" 
a Ana Fernandes, e levâ-la em Lua-de-Mel... Este 
algarvio de Loulé, sô faz desestabilizaçôes. 
Algarvio de "uma figa", ou figo-mal-passado, sei lâ. 
Parabéns! 

Bernardete Gouveia entregou-nos 7 versos mas, 
como o espaço é pouco, apenas vos damos o 
primeiro e o ultimo, pois neles estâo concentrados as 
românticas intençôes da Bernardete e do Sâo 
Valentim. Obrigado! 

A dupla brasileira de Jazz-Bossa Nova, Bet.e & Stef, 
sediada em Montreal, devido ao grande êxito 
alcançado na primeira vez que visitou Toronto 
(Novembro de 2000), estâ de volta. 
Desta vez, o Duo Bet.e & Stef, acompanhado pelo 
baixo George Roller, pelo bateria Mark Kelso, o sa- 
xofonista Perry White e o percussionista Rick 
Lazare, actua no The Rivoli (334 Queen Street 
West), nos dias '21 e 22 de Fevereiro, às 8 da noite. 
Para os apaixonados do Jazz-Bossa Nova, aconse- 
Ihamos estes espectâculos de Bet.e & Stef, o que hâ 
de melhor neste género de müsica. 
Info: 416-364-4200. Divirtam-se. 

O nosso amigo Edgar Soares, Présidente da 
Direcçào do "OPERÀRIO de TORONTO", clube 
que se dedica ao desporto amador, particularmente, 
o futebol, enviou-nos um comunicado em que nos dâ 
conta da grande festa "operariana" comemorativa 
dos 25 anos de existência da colectividade. A se- 
mana comemorativa da "Bodas de Prata" do 
Operârio de Toronto sera de 2 a 7 de Abril, com 
sessôes diârias no salâo de festas da Igreja de Sâo 
Sebastiào, 22 Pauline Street, em Toronto, onde 

vârios convidados falarào de cultura e desporto e 
onde poderào apreciar exposiçôes de fotografias da 
vida do Operârio de Toronto e, vindas de Sâo 
Miguel, as exposiçôes "LAGOA VALE A PENA" e 
"DESCOBRIR SANTA CRUZ". 
No dia 7 de Abril, encerramento 

dos festejos corn um "Jantar de 
Gala" nô Oasis Convention Centre, 
em Mississauga. 
Dos Açores vêm os convidados, Dr. 
Fernando Menezes-Presidente da^ 
Assembleia Legislativa Regional dos 
Açores; Eng. Joâo Antônio Ferreira' 
Pontes-Deputado; Eng. Luis Alberto 
Meireles Martins Mota-Presidente da Câmara 
Municipal de Lagoa; Dr. Eduardo San Bento- 
Director do Centro de Apoio ao Cidadào 
Repatriado; Eng. José Martins Mota-Presidente da 
Assembleia Gérai do Clube Operârio Desportivo; 
Roberto Medeiros-Adjunto do Présidente da 
Câmara de Lagoa; Gilberto Branquinho-Presidente 
de Direcçào do Clube Operârio Desportivo; Durval 
Carlos Simas Faria-Presidente da Junta de Freguesia 
do Rosario; Antônio Augusto P. Borges-Presidente 
da Junta de Freguesia de Sta. Cruz; D. Evangelina 
Andrade-Directora do Projecto Lagoa Vale a Pena e 
Grupo de Jovens de Sta. Cruz, 20 elementos. Uma 
comitiva de 54 pessoas para a comeoraçâo dos 25 
anos do Operârio de Toronto. 
Info: 416-740-7733. 
Desde jâ, os nossos parabéns. Ficamos ao dispôr. 

O jovem e talentoso luso-canadiano ALEX CAS- 
TRO, natural de Aruba e residente em Toronto corn 
os séus pais, os madeirenses Fâtima e Joâo de 
Castro, depois de finalizar o seu curso de pintura em 
Quebec, inaugura hoje, dia 8, pelas 7 pm, uma 
exposiçào dos seus quadros numa Galeria situada 
no 314 Queen Street East, em Toronto. 
A esposiçâo de pintura do jovem Alex Castro ficarâ 
aberta ao pùblico nos prôximos dias. As nossas feli- 
citaçôes ao Alex e o desejo de sucesso. 

Uff! Espero ter dado conta do recado. 
Até p'ra semana. 

JMC 
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PORTUCRL: 

Mais de 141 mil acidentes 
graves e mais de 5000 
merles em très anos 

VILA DO (otipt: 

Assalto à mâo armada 
a camiâo corn 91 mil 
contas de tabaco 

Nos ültimos anos tem diminuido o 
numéro de acidentes graves e de 
vitimas, mas sô no ano passado re- 
gistaram-se em Portugal 44.004 aci- 
dentes de viaçâo corn vitimas, 
menos 3.962 em relaçâo ao ano 
anterior, e menos 5.315 relativa- 
mente a 1998. 
Nas estradas portuguesas 
morreram 1.630 pessoas 
no ano passado e outras 
6.893 ficaram feridas 
corn gravidade. No entan- 
to estes numéros foram 
inferiores aos do ano 
anterior: menos 120 mor- 
tos e menos 804 feridos 
graves. No ano passado, o 
mês de Julho foi o mais 
"negro" nas estradas por- 
tuguesas, corn 690 aci- 
dentes graves, 183 mortos 
e 675 feridos graves. 
O mês mais "pacato" em 
acidentes foi Janeiro corn 
506 desastres, mas em 
nùmero de vitimas foi 
Dezembro, corn 97 mor- 
tos. 
"Comparativamente ao 
periodo homôlogo do 
ano anterior, verificou-se 
uma reduçâo do numéro 
total de acidentes corn 
vitimas (menos 8,3 por 
cento) e do numéro de 
acidentes corn mortos 
e/ou feridos graves 
(menos 10,1 por cento). 
O indice de gravidade, no entanto, 
ainda se mantém superior ao de 
1999, apesar da reduçâo do numéro 
de vitimas mortais e dos acidentes", 
référé o relatôrio do Observatôrio 
de Segurança Rodoviâria, que reco- 
Ihe e trata as estatisticas da segu- 
rança rodoviâria em Portugal. 
No que se référé ao numéro de viti- 

mas "verificou-se uma reduçâo sig- 
nificativa, em relaçâo ao mesmo 
periodo do ano anterior, decorrente 
da diminuiçâo do numéro de viti- 
mas mortais e de feridos graves e 
leves", acrescenta o relatôrio refe- 
rente a 2000. 

Relativamente ao numéro 
de acidentes registados 
em auto-estradas, trouve 
em 2000 "um agravamen- 
to, face ao mesmo periodo 
do ano anterior: mais 114 
acidentes e mais seis mor- 
tos. Os feridos graves, no 
entanto, diminuiram", 
salienta ainda o documen- 
to do Observatôrio de 
Segurança Rodoviâria, 
segundo o quai nas outras 
estradas "observou-se uma 
reduçâo no mimero de aci- 
dentes e de vitimas", rela- 
tivamente ao ano anterior. 
Segundo as estatisticas, os 
acidentes de viaçâo mais 
graves no ano passado re- 
gistaram-se nas estradas 
nacionais Itinerârios 
Principais • (IP) e 
Itinerârios Comple- 
mentares (IC), represen- 
tando 57 por cento do 
total de vitimas mortais. 
No que se référé às 
estradas onde vigora a 
Tolerância Zero, no ano 
passado "nâo se registou 
uma variaçâo significati- 

va" no mimero de mortos. 
"Em valores absolutos, nâo se obser- 
vam efeitos positives da operaçâo 
tolerância zero", référé o relatôrio, 
sublinhando que nalguns casos os 
indicadores "apresentam-se nega- 
tives, o que indicia a necessidade de 
reforço e maior visibilidade da fis- 
calizaçâo nessas estradas". 

Nos ültimos 

très anos 

registaram-se 

141.289 

acidentes de 

viaçâo graves 

em Portugal, 

corn 5.245 

mortos, 

22.767 

feridos corn 

gravidade 

e 168.891 

ligeiros, 

segundo um 

relatôrio do 

Observatôrio 

de Segurança 

Rodoviâria. 

55 

fllCARVE: 

SEF detém 12 brasileiras 
que trabalhavam em bar 
O Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEE) deteve 12 cidadâs 
brasileiras e encerrou um bar de 
"alterne" em que trabalhavam, na 
zona de Quarteira, disse à Agência 
Lusa fonte daqueles serviços. 
As brasileiras, corn idades compreen- 
didas entre os 20 e os 30 anos, nâo 
correm risco de expulsâo do Pais caso 
cumpram os requisites exigidos na 
nova lei de legalizaçâo da permanên- 
cia, que entrou em vigor hâ duas se- 
manas, revelou a mesma fonte. 

O dono do estabelecimento, que à 
semelhança das jovens brasileiras nâo 
ficou detido, é acusado de auxilio à 
imigraçâo ilegal, tendo ficado corn 
termo de residência fixa. Na mesma 
acçâo, o SEF apreendeu mais de 
3.500 contes, em moeda portuguesa, 
norte-americana, holandesa e espa- 
nhola, além de uma dezena de passa- 
portes brasileiros. 
A fonte do SEF escusou-se a divulgar 
a proveniência e o fim a que se desti- 
nava a moeda estrangeira. 

Quatre encàpuzados roubaram à mâo armada, 
em Vila do Conde, um camiâo corn um 
carregamento de tabaco no valor de 91.600 contos 
(45.800 euros), disse fonte da GNR. 

O assalto ocorreu na Rua da Agrâria, 
em Vairào, Vila do Conde, quando 
uma carrinha tipo "pick up" com caixa 
fechada de marca Opel barrou o cam- 
inho ao camiâo, que foi obrigado a 
deter-se. 
De imediato sairam dois homens da 
carrinha e outros dois de trâs de um 
muro junte à estrada, todos encapuza- 
dos, empunhando dois deles 
caçadeiras dé canos serrados. 
Os quatro assaltantes obrigaram, sob a 
ameaça das armas, o motorista do 
camiâo e o seu ajudante a descer do 
veiculo e a entrar para a caixa da car- 
rinha Opel, que arrancou em direcçào 
ao Porto. 
Os assaltantes abandonaram a carrinha, 
corn os tripulantes do camiâo fechados 
na caixa um pouco mais à frente, no 
Largo de Vilarinho, em Vilarinho, 
freguesia de Macieira, Vila do Conde. 
Os dois homens conseguiram forçar a 
fechadura da carrinha e sair da mesma 

um pouco mais tarde, tendo o assalto 
sido participado à GNR de Vila do 
Conde pouco tempo depois. O camiâo, 
de marca Renault, corn 19 toneladas de 
peso, pertence a uma empresa trans- 
portadora e tinha sido fretado pela 
Tabaqueira, em cujas instalaçôes o 
tabaco, jâ corn todos os selos fiscais e 
pronto para venda ao publico, tinha 
sido carregado. 
O veiculo pesado dirigia-se a uma 
empresa armazenista de tabaco situada 
algumas centenas de métros à frente do 
local do assalto, onde deveria entregar 
parte da mercadoria, prçsseguindo 
depois a distribuiçâo por outras empre- 
sas da zona. 
A fonte policial referiu que o dono da 
empresa armazenista de tabaco onde o 
camiâo deveria ter efectuado a 
primeira entrega de mercadoria foi 
vitima de um assalto corn algumas ca- 
racteristicas semelhantes no principio 
de Dezembro. 

TïïMmnn 
_Jl^ianuell da ^iûva 
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desconto 
em mobilias impoitadas 
directamente 
dasfàbricas"off-shore" 

Môveispara criança 
corn desconto de 

Mobilias 
de quarto 

canadianas, 
levaSpeças, pagaT 

Compreumsofà 
e leve o 

"love sear por 
metadedopreço 

Mobiliadesala 
dejantar 

Ieva9peçase 
SO paga 8 

Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Toronte 
4 1 6-53S-1 133 

e, no 939 Woodlawn Rd., em Guelph. 
5 1 3-766-0444 
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Pequenas historias de (^^[\|~[~^ grande 
Em Varadero, Cuba, descontraida- 
mente, convivemos com o casai Maria 
de Lourdes e Jaime Moniz Medeiros. 
Jaime Moniz Medeiros nasceu na 
Lomba da Maia, em Sâo Miguel, no 
dia 3 de Dezembro de 1932. 
Completou a Escola Primaria na 
Lomba da Maia. Iniciou a vida como 
ajudante de pedreiro, junto de seu 
pai. 
Quando fez 19 anos, o pai Antonio 
Medeiros, emigrou para o Brasil. 

Jaime Moniz Medeiros casou com 
Maria de Lourdes Sa Ponte, também 
natural da Lomba da Maia, onde 
nasceu no dia 22 de Junho de 1942. O 
casamento teve lugar na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosario da Lomba 
da Maia, no dia 26 de Setembro de 
1964. 
A irmâ de Jaime, a Maria Augusta, 
casada com Arsénio Mota, que emi- 
grara para o Canada em 1956, e que 
se juntou ao marido em 1957, chamou 

Taylati Jaime Medeiros, 
0hal^argaTeth ep mari- 
do John, Maria di 
JPufd^s e 0filho Tony 
mm véJîUia Mikola. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Kao va, telefone: 416-534-5520 

[isoa© © ©□‘©©©□‘©O' 
© ®©s©0LQ©©a© 

©©ff© 20©i]i^ 
Nào percam o lËSïPIl^OÎMilL ÎDIË lÎM'WllIBM© 

no renovado e alindado Europa Convention 

Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tern um 

HSIPI1€EM. IDU HMTOIEM© 
que em muito facilitara o seu 

casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 

de convivio social. 

O Chefe 

Manuel de Paulos tern 

para si um serviço 

profissional e a 

exposiçâo do Bufete com 

o seu toque 

pessoal e de 

qualidade garantida. 

os irmaos Messias Medeiros e Jaime 
Moniz Medeiros. 
Estes chegaram a Toronto no dia 22 
de Junho de 1959. 
Neste ano, o pai Antonio regressou do 
Brasil a Sâo Miguel. Jaime Moniz 
Medeiros, mandou carta de chamada 
à irmâ Lilia Chaves, que chegou a 
Toronto, em 1961. Ainda em 1961, o 
pai Antonio Medeiros e restantes fi- 
Ihos (Mârio, Irmete, Manuela e 
Deodato Medeiros) radicaram-se em 
Toronto. 

assunto, foi ajudante de pasteleiro. 
Por ganhar pouco, foi para os 
Caminhos de Ferro, com a ajuda de 
um amigo. Como a "bicha" era muito 
grande, Jaime desistiu. O tal amigo 
que encontrou e que jâ tinha aponta- 
mento marcado levou-o... pela mâo! 
Assim, entrou no escritorio e acabou 
por ficar a trabalhar nos Caminhos de 
Ferro. A "loura" que o atendeu man- 
dou-o â inspecçâo médica e, no dia 
imediato, apôs munir-se de roupa, foi 
trabalhar nos serviços da CN 

Passeia à I-htrida: Tony, 

Margaretli. Lilia, ao i entra 

Humberto litbem, Maria dt 

Lourdes e Jaimt Medeiros. 

Ao casai Maria de Lourdes e Jaime 
Medeiros, nasceram em Toronto, dois 
filhos: Antonio Medeiros (jâ deu duas 
netinhas ao casai Medeiros), hoje 
Inspector da Canada Immigration e 
Margareth Medeiros, professora na 
St. David School, em Toronto. 
Jaime Moniz Medeiros começou por 
viver corn sua irmâ Maria Augusta 
Mota, no 19 da Andraws. Iniciou-se a 
trabalhar dois dias apôs a chegada, na 
construçâo da Highway 401. Seguiu-se 
a apanha do tabaco, em Strathroy. 
Apanha de cenouras, em Bradford. 
Também, mesmo sem. perceber do 

Railways, em Niagara Falls, com 
oitenta dôlares limpos, quinzenal- 
mente, cama e mesa. Très meses 
depois "apanhou Lay-off... 
Veio a Toronto fazer a carta de 
chamada para a irmâ Lilia e viu um 
anùncio da CN a pedir traballhadores 
para as 10 Provincias do Canadâ. 
Inscreveu-se. Quando foi chamado 
confessou que jâ trabalhava na com- 
panhia e que estava em Lay-off. O 
responsâvel, sorridente corn o caso, 
compreedeu-o e deu-lhe o lugar de 
ajudante de soldador. Percebeu que o 
Jaime Medeiros queria melhorar e ^ 

0011 
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supervisor e supervisores. O 
Jaime Medeiros nâo hesitou. 
E conseguiu a posiçâo. 
Voltou, curiosamente, a tra- 
balhar juntamente corn o 
Engenheiro Bill Harrison, da 
sua simpatia, na Union 
Station, em Toronto. Passou 
a gerir a secçâo de férias do 
pessoal e a fazer as folgas. 
Os sens conhecimentos 
gérais e a sua dedicaçâo ao- 
trabalho fizeram corn que, 
em 1980, passassse a supervi- 
sor, O primeiro português a 
atingir tal posiçâo na CN 
Railways, pelo menos no 
Ontario. Entre 11 can- 

^ subir. 
Foi para a oficina da CN na 
Keele e Highway 7, a maior do 
Canada. Como nâo podia estar 
na posiçâo de ajudante mais de 
2 anos, Jaime Medeiros, 
mesmo com pouco inglês mas 
com muita coragem, foi fazer o 
curso de soldador na Danforth 
e praticar nas boras vagas. 
Passou no curso. O 
EngenheirœChefe tinha muita 
simpatia por Jaime. O encar- 
regado queria mandâ-lo para o 
Norte. No meio desta "guerri- 
Iha" surgiu um lugar de 
"Foreman", em Oakville. 
Concorreu e ganhou. Ao fim de 
6 meses, Jaime foi chamado 
para trabalhar no Airport 
Road, em Brampton/Peel. 
Como Ihe prometeram pagar 
sempre mais 2 boras do que aquelas didatos, Jaime Moniz Medeiros foi o 
que realmente fazia, aceitou. Ao fim escolbido. Nessa- altura foi enviado 
de très semanas, o seu anterior super- para as oficinas da Bayview e John 
visor, informou-o dé que estavam Street, cbefiando um grande grupo de 
abertas posiçôes para assistente de trabalbadores, divididos por diversas 

zonas. Em 1985, o Engenbeiro-Cbefe 
transferiu-o para a Keele/7, onde se 
tinba iniciado como ajudante de sol- 
dador. Jaime Medeiros, foi responsâ- 
vel por orçamentos que atingiam os 5 
milhôes de dôlares. Nas suas obras 
sobrava sempre dinbeiro, numa delas, 
"salvou" 700 mil dôlares ao orçamen- 
to da companbia. 
Em 1991, a CN Railways aliciou os 
funcionârios mais antigos a refor- 
marem-se antecipadamente. Jaime 
aceitou a sua reforma, em condiçôes 
especiais, no ultimo dia de Janeiro de 
1991, aos 58 anos de idade. Mas, sô 
saiu, a pedido do Cbefe, no dia 30 de 
Novembre de 1991. Teve que comple- 
tar o serviço de Verâo. Reformou-se 
corn uma compensaçâo monetâria de 

$75.000 dôlares e uma mensalidade 
de $2.443. dôlares. 
Na sua caminbada na CN Railways, 
Jaime foi représentante da Rail Road 
Union, Local 33, enquanto^operârio. 
Empregou as suas poupanças na com- 
pra de propriedades. 
Maria de Lourdes e Jaime Medeiros 
viajam bastante. Conbecem os Açores 
e o Continente, Israel, Venezuela, 
Argentina, Brasil e EUA. 
Jaime tem por paixâo a jardinagem. 
Passa boras com relva, plantas e flo- 
res. 
O casai Medeiros vive o dia-a-dia, 
corn a familia e os amigos. 

Em paz, de consciência tranquila. 
JMC 

Carta da Local 183 à Mialstra da Imigraçâo, 
Tony Dionisio enviou 
recentemente uma carta à 
ministra da imigraçâo, Elinor 
Caplan, manifestando, na 
posiçâo de Business Manager 
que ocupa no Sindicato 183, a 
preocupaçâo no tocante aos 
trabalhadores estrangeiros 
que trabalham corn um contra- 
to temporârio. 

Segundo a carta de 
Dionisio, a proposta de lei 
que permitiria aos traba- 
lbadores estrangeiros que 
tenbam emprego no pais 
possam tornar-se em resi- 
dentes permanentes no 
pais, parece ter ficado blo- 
queada pela burocracia e 
pela opiniâo xenôfoba de 
alguns lideres. 
Tony Dionisio recorda que 

nos Estados Unidos, pro- 
postas semelbantes a esta 
foram aprovadas e a lei foi 
modificada para aco- 
modar as mudanças que 
eram necessârias. 
Tony Dionisio acbou 
necessârio abordar o 
assunto para que a minis- 
tra juntamente corn o 
ministério que dirige, 
saiba que o movimento 

Elinor Caplan 
trabalbista sô quer obter fundos. 
Assim sendo. Tony Dionisio pronti- 
ficou-se a trabalhar juntamente corn 
a administraçâo do Sindicato 183 na 
soluçâo do problema de falta de 
mâo-de-obra. 
E objective do Sindicato poder sen- 
sibilizar o ministério do trabalho, e 
a respectiva ministra, para este 
problema e para que encontrem 
uma resoluçâo para a proposta de 
lei. 

Cantar às Estrelas 
Elementos da Banda Lira Nossa Senhora de Fâtima, liderados pelo prési- 
dente Joâo Cabrai, visitaram os estüdios da CIRV-fm, para brindarem o 
grande püblico-ouvinte corn o habituai "Cantar às Estrelas", uma tradiçâo 
nascida hâ muitos anos na 
Ribeira Grande, Sâo Miguel, 
e que tem continuidade 
entre nôs por intermédio 
deste grupo. Esta tradiçâo 
deve-se à devoçâo dos 
ribeiragrandenses por 
Nossa Senhora das 
Candeias, ou das Estrelas. 
Um obrigado sincere ao 
grupo de "Cantares às 
Estrelas" e à Banda Lira de 
Nossa Senhora de Fâtima, 
em Toronto. 

IBaMmŒQM) S ©QMmœoM) 
►Unhas de crédRo 

►Empréstiinos pessoais 
► 1* 2* e 3' Hipotecas 

►Pagamento de dividas' 
TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 
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O titulo Relaçâo de Bordo imediata- 
mente nos transporta para o catalogo 
da designada Literatura de Viagens, 
embora saibamos de antemâo tratar-se 
de literatura biografica, conforme o 
proprio prémio indica. No entanto, se 
nos abstrairmos da nomenclatura 
redutora que tudo codifica, atrevo-mo 
a dizer que, nâo sendo Literatura de 

docência universitâria, eterno porto 
de abrigo, ponto de partida e de 
chegada de todas as outras viagens às 
Ilhas: as mergulhadas no mar-oceano 
e as da diaspora americana, respon- 
sâveis pelo aceno da emigraçâo a que 
nâo ficaram indiferentes sens pais e 
grande parte dos demais familiares. 
Viagem pelos acontecimentos que 

teira o mar e soube perscrutar atenta- 
mente o Horizonte à sua volta. 
Viagem pela teia dos afectos fami- 
liares, urdida de errâncias, que mar- 
caram tanto a sua infância, como a 
idade adulta, umas vezes descrita em 
paginas de doce ternura, outras, 
deixando vir ao de cima feridas mal 
cicatrizadas. “A minha escrita tem de 
ser coada pela memôria afectiva”, 
(pâg. 42, vol. II). 
Viagem pelos recônditos mais escon- 
didos da aima, de janelas completa- 
mente escancaradas à curiosidade de 
quem quiser “esgravatar intimos 
alheios”: medos, angùstias, 
ansiedades, fraquezas, numa autênti- 
ca catarse deliberadamente exposta e 
libertadora. Tantas viagens, como se 
o seu nome de baptismo Cristôvâo 
Dias de Aguiar, se lhe tirarmos a 
preposiçâo, Dias Aguiar, fosse jâ a 
premoniçâo de que se deixaria 
enredar por “Dias a Aguiar” -nos 
pelas malhas de um verdadeiro “ser- 
ralheiro da palavra”, como seu pai 
fora eximio no tratamento do ferro. 
Contudo, viajando num constante 
rodopiar de tempos e espaços, 
Cristôvâo de Aguiar nâo chegou a 
sair do mesmo sitio - a sua Ilha. 
Julho de 79, Coimbra: “Entre a 

bagagem de estudante, vinha também 
a minha Ilha, que, a pouco e pouco, se 
foi entornando para dentro de mim, 
transfigurando-se”. Janeiro de 77, 
Coimbra: “Dei por mim, embasbaca- 
do, namorando de janela, na Ilha, de 
onde nâo consegui ainda partir”. 
Março de 84, Coimbra: “ Em chegan- 
do à Ilha verdadeira que me pariu, 
fico corn a sensaçâo de nunca ter 
saido delà”. 
À Ilha onde nasceu “corn o vento da 
porta e ele estava mesmo encanado, 
que bem o sinto, o corisquinho, asso- 
biando-me nos intervalos dos miolos” 
(pâg. 39, vol.II) e donde partiu 
embrulhado “nos valores culturais da 
matriz que trouxemos em insondâveis 
porôes” (pâg. 63, vol. II), volta sempre 
embalado na morfologia do substanti- 
vo de quem sempre se sentiu émi- 
grante: a saudade. 
“Sinto saudades. Tem sido, de resto, 

este o meu oficio mais permanente. 
Nâo quero matâ-las de vez, caso con- 
trârio eu prôprio ficaria sem sentido 
dentro de mim”, (pâg. 47, vol. II). 
Esta récusa em matar saudades passa 
pela impossibilidade de cortar o 

Dra. 
Aida Baptista 

cordâo umbilical e continuar preso à 
lava do ütero magmâtico que o gerou, 
num processo de autoflagelaçâo con- 
tinua, como se tivesse um contencioso 
por resolver com a sua Ilha. Pico da 
Pedra, 25 de Julho de 1986: “A fregue- 
sia que jâ percorri de lés a lés para me 
martirizar, continua sendo a minha 
eterna espinha atravessada na gargan- 
ta. Passo pelos caminhos a dar 

Viagens, toda a Relaçâo de Bordo é, 
de facto, uma Viagem. 
Viagem longa de quase trinta anos 
através do tempo (1964-1992). 
Viagem pelos espaços efectivamente 
percorridos: a Coimbra de estudante; 
a Guiné para onde o empurrou a 
guerra colonial; de novo Coimbra, 
ninho adoptado para aconchego 
futuro da familia e exercicio da 

marcaram uma época: o pesadelo da 
guerra colonial; a contestaçâo 
académica vivida quase na clandes- 
tinidade; a alegria do 25 de Abril e os 
periodos conturbados que se lhe 
seguiram; a queda do Muro de Berlim 
e, tantos, tantos outros acontecimen- 
tos, que nâo escaparam ao olhar aten- 
to de quem, apesar de ter nascido 
numa ilha, nâo escolheu como fron- 

Cristôvào Dias de Aguiar 

topadas em pedras aguçadas de muita 
memôria. E tudo me sangra”. Ponta 
Delgada, 2 de Maio: “Tantas sâo as 
emoçôes desencontradas, que ando 
meio baralhado no meio desta Ilha. 
Ora me acaricia, ora me repele, 
naquele constante vaivém que produz 
uma forte corrente de angüstia que 
me traz tolhido de todo”. Pâg. 123, 
vol. II: “Nunca me esqueci, porém, de 
por esta ilha peregrinar diariamente, 
numa espécie de penitência rememo- 
rativa...”. Coimbra, 18 de Novembre 
de 1987: “... tenho a intima noçâo de ^ 

PtCflS PARA MECÂniCOS 
E 6ATE-CAAPAS 
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► que jâ esta a transformar-se num ajuste de con- 
tas comigo mesmo e corn a Ilha, q ue trago atrav- 
essada nâo sei bem aonde, ou, melhor ainda, como 
la escrevi a dado passo, que se me reverteu em 
pedra alojada na vesîcula”. 
A Ilha, sempre a Ilha, omniprésente entre os fan- 
tasmas do passado e os silos da memôria que 
Cristôvâo de Aguiar se compraz em nâo querer 
exorcizar, condenado a ser sempre um “ser-entre”, 
sejam quais forem os meridianos da sua mâtria em 
mil ilhas repartida. Ponta Delgada, 6 de Maio; “No 
momento da partida sinto sempre um sino soando 
a saudade (...). Talvez por causa de tudo isso me 
sinta sempre a saborear a estranha sensaçâo de 
querer ficar e partir ou de nâo querer uma coisa 
nem outra. Sempre assim me aconteceu. No fim e 
ao cabo, nem fico nem parto: dissimulo-me no eixo 
da dobradiça em cujas abas me espreitam os dois 
verbos de mais dificil conjugaçâo na primeira pes- 
soa do singular desta minha tâo plural pessoa”. 
Dr. Cristôvâo de Aguiar, acredito que ainda hoje 
continue a ter dificuldade na flexâo destes dois ver- 
bos, mas apenas este pecado lhe é consentido. No 
que toca ao resto, toda a arquitectura da gramâtica 
da sua escrita é de uma apurada riqueza e plastici- 
dade, impregnada daquela magia das ilhas, que 
agarram o leitor da primeira à ultima linha. Depuis 
de lermos a sua Relaçâo de Bordo, fica bem patente 
toda a exigência, disciplina e rigor que pôe no 
“joeirar as palavras”. 

“Escrever, pois! E uma das formas mais péné- 
trantes de fazer amor. Mais uma a acrescentar às 
nâo sei quantas posiçôes do Kama Sutra'' (pâg. 75, 
vol. II). Nâo sei se o Kama Sutra aceitarâ esta sua 
sugestâo, mas a Literatura Portuguesa 
Contemporânea ganharâ, de certeza, uma nova 
posiçâo. 

Extracto da alocuçâo proferida no Consulado 
Gérai de Portugal aquando do lançamento de 
Relaçâo de Bordo I e H, no dia 1 de Fevereiro. 

luis Drumont repentista por gosto 
Nestas aglomeraçôes familiares que a CIRV-fm e a 
Happy Travellers organizam ano-apôs-ano, em solo 
estrangeiro, como é o caso do Winterfest-2001, em 
Varadero-Cuba, encontra-se de tudo um pouco. 
Este ano, corn boa disposiçâo e um sorriso largo na 
face simpâtica, surgia-nos diariamente o Luis 
Ferreira Drumont, natural da Ilha Terceira e resi- 
dente em Toronto hâ 35 anos. 
Nâo é novidade para ninguém que os terceirenses 
sâo eximios no repentismo poético-popular. O Luis 
Drumont, nâo fugiu à regra. 
Dâva-nos os bons-dias, mais ou menos assim: 
-Eu sou o Luis Ferreira 
Aqui e em qualquer ocasiâo 
Sou natural da Terceira 
Filho de Sâo Sebastiâo. 

E, aqui e ali, la vinha ele corn versos de ocasiâo, 
cheios de graça e em cima do acontecimento. 
Lamentavelmente, nâo tivemos oportunidade de 
registar todas por falta papel e lapis nesses momen- 
tos... 
Mas, em conversa corn ele, soubemos da sua paixâo 
por José de Sousa Brasil, o famoso Charrua, casado 
corn a nâo menos famosa Turlu. Segundo o 
Drumont, o Charrua trabalhava na Base das Lajes 
e nâo era muito amigo de trabalhar. Nasceu para 
versejar ao desafio... Certo dia, foi despedido pelo 
capataz, um tal sujeito que mascava tabaco. 
Pediram-lhe que lhe dedicasse uns versos, talvez 
assim lhe perdoassem as faltas. Charrua, cantou: 

-Todo o homem que masca tabaco 
Assassina a natureza 
É tolo, filho da P... e velhaco 
E ladrâo concerteza 
Nâo vale mais que um pataco 
Da moeda portuguesa! 

Dsta forma o Charrua aguentou-se mais uns tem- 
pos nas Lajes! 
A rivalidade entre terceirenses e micaelenses tam- 
bém foi recordada por Luis Ferreira. Um cantador 
micaelense atacou Charrua dizendo que "andava 
corn o bico no châo" (imagem da charrua-mâquina). 
O Charrua, respondeu-lhe: 

-A nossa Ilha Terceira 
E terra de festa, tourada e bôdas 
Sâo Miguel sô levanta poeira 
Que suja as outras todas! 

Conversar corn o Luis Drumont é um prazer, pela 
facilidade corn que dialoga e conta pequenas 
histôrias. E pela rapidez corn que faz versos corn 
aquela graça que sô os eleitos conseguem. Luis 
Ferreira Drumont foi uma das figuras deste 
Winter fe st-2001. 

JMC 

EMANUEI  
corn os enamorados de 
Toronto e arredores! ^ 

O inconfundivel EMANUEL, 
esta coda vez mais apaixonado pela nossa gente e... 
vai encontrar-se corn os enamorados portugueses. 

l (ù^ ^1Tü]EILII@IHnr, estarâo no Renaissance Convention & Banquet 
Centre, 3045 Southcreek Road, em Mississauga. 

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

Infomiaçies e raservas; 
905-238-9666 OU 905-238-8626 

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

Vf Vfvr Vf Vf 
0009 
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BOISAS DE ESTUDO 
para a Upper 
Canada College 
Cirv-fm e Upper Canada College oferecem uma 

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

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

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

objectivos ambiciosos e que aceitem novos 
desafîos. 
O programa de boisas de estüdio do UCC é um 

dos melhores do género no Canada e oferece aos 

rapazes portugueses corn notas excelentes nos 
graus 7, 8 e 9, apoio fînanceiro e a oportunidade 

de frequentar um dos melhores colégios do pais. 

Este ano, alunos excepcionais de todo o Canada, 
de Vancouver na British Columbia até St.John's 
em Newfoundland, juntaram-se a lista dos recep- 

tores das referidas boisas de estudo. 
Upper Canada College é um colégio que oferece 

imensos recursos e apoio aos seus estudantes. 
UCC é uma das poucas escolas em todo o mundo 
que oferece o bacharelato internacional como 

diploma principal e o aproveitamento dos estu- 
dantes tem sido excepcional. Todos os graduados 

seguem para universidades no Canada, Estados 

Unidos e também para a Europa, corn destaque 

para instituiçôes como Oxford, Cambridge e a 
London School of Economies. 

Por todas estas razôes, encorajamos todos os 
. interessados a contactar Cirv-fm, tel: 416-537-1088 

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

COLLEGE SCHOLARSHIP PROGRAM 
Upper Canada College 

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

este cupâo e envie para: 

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

Nome: _ 

Morada: 

Tel.: 

Adeus, senhora Professora 
^ Continuaçào da pagina 7 

"Professora de 4 geraçôes - modelo 
de educadora. Professora estimada e 
respeitada por alunos e pais, por 
colegas e amigos", escreveu ainda 
Humberto Ferreira, na missiva que 
nos enviou e a quai agradecemos. 
D. Branca Gomes foi a iniciadora da 
Escola de Português, no dia 10 de 
Outubro de 1964, no 244 da 
Augusta Ave., em Toronto, escola 
agregada ao First Portuguese 
Canadian Club. Uma mulher de co- 
ragem e visào. 
D. Branca Amélia Correia Proença 
Cornes nasceu a 10 de Julho de 1914, 
em Sâo Vicente, Guarda. 
Voltando de novo à missiva do 

D 

Professor Humberto Ferreira, fiel 
companheiro e amigo de D. Branca, 
subescrevemos, "Fizeste histôria! És 
histôria!" 
Ficarâ para sempre ligada corn 
nobreza à histôria da Comunidade 
Portuguesa do Canada. Obrigado, 
D. Branca. Adeus, Professora. 

A Dra. Graça Assis Pacheco, 
Coordenadora do Ensino de 
Português no Canada, nâo deixou 
de homenagear a D. Branca Gomes, 
figura que bastante admirou em 
vida pela sua forte personalidade e 
por ser um dos bons e verdadeiros 
exemplos de PROFESSORA. 

D. BRANCA a Professora 

A memôria do professor primârio é, 
para muitos de nos da geraçâo do 
pôs-guerra, a figura feminina. 
Jâ nâo conheci a professora D. 
Branca no activo. Conheci-a pelo 
exemplo que deu a todos os que tra- 
balharam corn ela - o exemplo de 
entusiasmo no cumprimento de uma 
profissào - que era missâo. 
Alguém, que continuava a funçâo de 
mâe, enfermeira, conselheira, que 
nos apoiava no esforço do conheci- 
mento da realidade abstracta das 
letras e dos nümeros. 
Ao entrarmos na escola, nasciamos 
de novo, perante o choque de nos 
socializarmos corn o grupo de cole- 
gas, de nos disciplinarmos na classe e 
no trabalho. 
Era preciso apoio, e a figura da pro- 

fessora primâria tomava o lugar de 
“mâe” corn ternura e firmeza, para 
que essa “passagem”se fosse realizan- 
do. A expectativa e um pouco de 
pânico, (por vezes mal disfarçado) 
dos primeiros dias passava à rotina, 
que era continuada no ano lectivo. 
Essa “passagem” para o mundo da 
escola era a primeira consciência de 
vida social corn regras e respeito pela 
autoridade. 
O chamado “boom” demogrâfico do 
pôs-guerra, exigiu um nùmero eleva- 
do de escolas, e mais uma vez as mu- 
Iheres responderam em massa, 
entrando nas Escolas do Magistério 
Primârio, e iniciando essa tâo dificil 
tarefa de ensinar. 

As Escolas Normals, como na época 
eram chamadas, passaram a ser co- 
nhecidas como Escolas do Magistério 
Primârio, e sâo hoje as Escolas 
Superiores de Educaçâo. 

Era necessârio integrar as mulheres 
no mercado de trabalho e, em toda a 
Europa foram “abertas novas portas” 
para que o acesso a esse mundo exte- 
rior ao lar, fosse socialmente produ- 
tivo. Em Portugal, ainda as mâes 
podiam contar corn o apoio das mu- 
lheres da geraçâo anterior para criar 
a sua nova familia. 
Nos cursos do Magistério Primârio 
havia disciplinas de Pedagogia e 
Didâctica e para além de outras, de 
Lavores e de Higiene para que os pro- 
fessores primârios fossem capazes de 
ser um pouco mîssionârios nas 
pequenas aldeias recônditas do Pais. 
O receio de muitos pais de que as 
suas filhas nâo estivessem protegidas, 
tâo longe de familia levava-os a vârios 
estratagemas. Ou se apressava um 
casamento. Ou se arranjava dama de 
companhia (criada doméstica como 
se chamava e nâo era ofensa, que 
cada um tinha a sua tarefa a 
cumprir). Estar ao serviço da nova 
professora era uma honra, que 
muitas jovens aldeâs nâo 
desprezavam. Nesses tempos, a 
seguir à II Guerra Mundial foi levada 
a cabo a primeira grande campanha 
de alfabetizaçâo por todo o pais. 
Todos deveriam saber 1er e escrever. ^ 
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► Muitos pais, corn posses, contra- 
riados mas orgulhosos das suas filhas 
professoras decidiam ofertar ao 
Estado casa sua para que, nâo sô a 
filha ficasse perto, mas também 
como forma de assegurar que na sua 
terra houvesse escola - era como que 
um mecenato, como agora é tâo 
comum. 
Também eu, filha de professores 
primârios, “missionârios” de norte a 
sul do pais, conheci escolas das mais 
variadas origens, condiçôes de ensino 
muitas vezes precârias, acessos às 
aldeias em que os automôveis nâo 
transitavam. 
Na escola do Magistério Primârio de 
Lisboa, hoje Escola Superior de 
Educaçâo, construida de propôsito e 
monumental, e que frequente! na 
década de sessenta mantinha-se a 
precaridade do acesso em caminhos 
lamacentos e pedregosos. Era-nos 
dito que poderia ser um treino para o 
que iriamos enfrentar no futuro. 

No tempo em que a D. Branca veio 
para o Canada por razôes pessoais, jâ 
tinha vinte e dois anos de experiência 
de ensino e havia percorrido Potugal 
continental desde Braga, onde havia 
tirado o seu curso de professera, até 
Leiria. Deve ter enfrentado grandes 
dificuldades nâo sô nas aldeias perdi- 
das do interior de Portugal como 
também todas as vicissitudes de mâe 
imigrante, nessa época em que 
chegou a este Pais. A sua primeira 
aula de Português, em escola do 
Canada, foi em Outubro de 1964, 
como era de regra em Portugal, 

entâo. 
Nesse tempo o professor nâo apren- 
dia linguas, nem era bem pago. Ser 
professor era querer servir, ajudar a 
criar uma nova geraçâo capaz de 1er, 
escrever, conhecer a histôria, 
geografia e câlculo - no fundo, 
aprender a enfrentar a vida. 
D. Branca, a Senhora foi a primeira 
professera de Português nas escolas 
comunitârias do Canada. Em si, se 
revêem todos os professores que con- 
tinuam essa missâo. 
O seu exemple perdurarâ na 
memôria de quantos a conheceram. 

Estivemos consigo em Junho de 2000 
numa cerimônia de entrega de certi- 
ficados aos alunos de Lingua- e 
Cultura Portuguesas no Consulado 
Gérai de Portuagl em Toronto. Pela 
sua participaçào, seu entusiasmo em 
comungar connosco a alegria jovem 
nessa cerimônia, lhe agradecemos. 
Também me marcou corn a sua per- 
sonalidade. 
A homenagem presta-se em vida. 
A Senhora, ao aceitar estar ao nosso 
lado, homenageou toda a comu- 
nidade Portuguesa, em todas as cri- 
anças que ainda hoje tentam comu- 
nicar em Português, frequentando as 
escolas comunitârias. 
Deu exemplo às familias aqui resi- 
dentes, e honrou a Lingua e Cultura 
Portuguesas. O seu sorriso, no ambi- 
ente florido de branco nesse dia, 
disse tudo. 
Estava feliz ! 
E todos nôs fomos felizes consigo, e 
lhe ficamos gratos. 

Dra. Graça Assis Pacheco 

A Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos 
informa que esta a organizar um 
“International Business Forum” 
(Forum Internacional sobre 
Comércio), a realizar em Portugal 
entre os dias 28 de Abril e 6 de 
Maio prôximos. As reuniôes de tra- 
balho ocorrerâo em Braga, Porto, 
Coimbra e Lisboa e tratarâo de 
diverses assuntos tais como Trocas 
Internacionais, oportunidade de 
desenvolvimento do mercado imô- 
vel, investimentos offshore, subsi- 
dies da Uniâo Europeia, entre out- 

res. Os apaixonados pelo golf 
poderâo fazê-lo durante o tempo de 
descanso em Ponte de Lima, Porto e 
Lisboa. A viagem inclui voo, hotel 
quatre estrelas (pequeno-almoço 
incluido) e aluguer de carro por 
somente $1015.00 durante uma 
semana para membres, $1075.00 se 
nâo for membre da federaçâo. Os 
interessados deverâo entrar em con- 
tacte corn o escritôrio da Federaçâo, 
localizado no 722 College St., suite 
301, tel.; 416-537-8874, ou falar 
directamente corn Joe Pinto através 
do 416-259-8222, ext. 239. 

Jardim recandidata-se no 
congresso regional de 2002 
Os sucessores de Jardim podem arru- 
mar as malas. O présidente do 
PSD/M assumiu, esta semana, publi- 
camente, que ira recandidatar-se à li- 
derança do partido no congresso 
regional de 2002. Corn esta decla- 
raçâo, "acaba-se corn a histôria dos 
delfins. Sô quando eles forem meus 
netos é que serâo présidentes do gov- 
erno (da Madeira)", decretou Jardim. 
Na véspera, e apesar das ameaças de 
alguns dirigentes, a reuniâo da comis- 
sâo politica foi calma e serena. 
Alberto Joâo Jardim chegou de 
viagem e calou as vozes discordantes 

que se renderam, mais uma vez, à 
força do lider. O encontro serviu para 
"esclarecer" os mal-entendidos. 
Quanto à crise interna do partido, 
tudo nâo passou de "deturpaçôes"" da 
comunicaçâo social. Colocada a 
ordem na casa, Jardim esta pronto 
para a "pancada" prometendo "total e 
radical luta contra o avanço marxista 
e anti-autonomista do PS da 
Madeira", disse. José Antônio 
Cardoso, o novo lider do PS/M, esta 
na mira de Jardim, que o acusa de 
colocar o partido "nas mâos do PCP" 
ao aceitar o apoio da JS. 

Ljow/n'taw/n Fine Car*s Q ^ 64 ^Vvenue Roadj Tor*onto 

St, Clair Ave. MC 

Davenport Rd. 

Bloor St. W, 

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

Drivers wanted! 

Downtown Fine Cars 
^64 AVENUE ROAD EM TORONTO 

41G-48S-n01B 

Até dia 31/01/2001 visite o nosso 
Stand e habilite-se a ganhar uma 
viagem para 2 pessoas e um 
telemôvel. Nào précisa comprar, 
basta inscrever-se. 
Data do sorteio: 
06/02/2001 

2000 Passat, caixa de mudanças, corn extras 

Disponîveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. 

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

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

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

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

Tel: 41B-489-1018 o Fax: 416-489-9372 et www.dfciiw.com 
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Historica, sim senhor! 
No passado sabado, no 

Mississauga Convention 

Centre, os responsàveis 

do PCCM conseguiram 

angariar para a nova 

sede-social mais de 

200 (duzentos) mil 

dôlares. É obra! 

E-optimo para a obra... 

Assim, os entusiastas que fazem parte 
do Comité de Angariaçâo Prô-Sede e 
os Corpos Gerentes do Centro 
Cultural Português de Mississauga, 
podem dormir descansados por dois 
motivos; pelo dever cumprido e pela 

certeza de conseguirem para breve 
atingir a meta sonhada. Uma sede 
condigna e ampla para o Centro 
Culural dos portugueses residentes 
em Mississauga e arredores. Pouco 
falta para que o sonho se tome reali- 
dade. E TODOS bem o merecem! 
Jâ que falâmos em entusiâsmo e 
crença, é de salientar Tony Dionisio - 
e isso foi mencionado pelos oradores 
da noite!- que, corn o apoio dos seus 
companheiros da Local 183 e vârios 
amigos, conseguiu a proeza de ajudar 
a encher a sala e a atingir os tais 200 
mil dôlares. Tony Dionisio foi premia- 
do corn uma ovaçâo de pé. 
Em Varadero, Cuba, tive ocasiâo de 
conviver corn os irmâos Albertino e 
Horâcio Domingos, Manuel da Silva, 
Monsenhor Eduardo Resendes e 
Frank Alvarez, apoiantes incondi- 
cionais do Clube, e falar do aconteci- 

mento. Por eles, fiquei corn a 
certeza de que tudo vai con- 
tinuar em bom andamento e 
chegar ao fim desejado. Fui 
também portador da men- 
sagem (transmitida por 
Raimundo Pavas) de que, 
"mesmo em Cuba estavam 
em Mississauga e que po- 
diam continuar a contar corn 
eles". Corn gente desta e 
daquela que encheu o 
Mississauga Convention 
Centre, todos os sonhos sâo 
legitimos tal como a con- 

cretizaçâo dos mesmos. 
Além de um jantar saboroso e bem 
servido, o convivio teve uma sequên- 
cia intéressante, corn apresentaçâo de 
Ligia Nôbrega (é sempre bom vê-la e 
ouvi-la) e os hinos de Portugal e do 
Canada, cantados pela jovem e 
promissora Lara Pavas. Vania 
Gomes, Vice-Presidente da 
Direcçâo do PCCM, fez a 
leitura de varias missivas 
enviadas por politicos do 
Canada e de Portugal. 
Seguiram-se os oradores Al 
Palladini, M.P.P., Maurizio 
Bevilacqua, M.P., Dr. Joâo 
Perestrello, Cônsul-Geral de 
Portugal, a Mayor da cidade 
de Mississauga, Hazel 
McCallion, e por fim, o 
Présidente da Assembleia- 
Geral e Présidente da 
Comissâo Prô-Sede, 
Raimundo Pavas, que agrade- 

ceu a todos a amizade e o apoio ao 
Clube, esperando que num future 
breve, o Clube possa compensar 
todos corn um local de convivio, cul- 
tura e recreio, à altura da simpatia e 
generosidade de que sempre deram 
provas. Amor corn amor se paga! ^ 

Ltgia Néirega escata Lara 
Pavas entoaaâù a I/im de 
PvrtvgaL 

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

Bilhetes, preço ünico: $42. dôlares. 

Informaçôes e réservas: 

mm êmrm Mun ssi'ioti 

David Costa & Associates 

^i0>B3s«03ae 

Bob Rapooo 
novo représentante de rendas 

da comunidade portuguesa. 

Fends a Sro£8il8s 
Fernando DaCosta & Danny Vlveiros 

S05-454-7Sn 1 
33 George St. N., Brampton, On j 

CIRV-FM orgulhosamente apresenta 

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

deslocam-se ao Canada para um ünico concerto 

Os ANJ05 vao actuar, em exclusivo, 
no OASIS C. Centre, em Mississauga, 

domingo, dia 18 de Fevereiro. 
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► Houve um momento na festa que 
me feriu a sensibilidade de por- 
tuguês. O Padre Carlos Faleiro, que 
nâo é português, ao contrario da 
maioria, disse em português a prece 
que antecedeu p jantar pois, segundo 
ele -e contrariando o pedido de 
Raimundo Pavas-, "Deus quer que eu 

fale em português, nesta hora e neste 
dia". Ainda bem que os nâo portugue- 
ses defendem a lingua de Camôes jâ 
que, nos nossos clubes e associaçôes, 
auto-proclamados defensores da cul- 
tura de Portugal, ouve-se mais inglês 
que O idioma do pais de origem. E 
andam, hâ tantos anos, os brasileiros 

Em cima, Zenaida e Charles 
de Sousa na companhia de 
MP Joe Volpe, 

A esquerda, o présidente da 
Assembleia Gérai do Centro 
Cultural Português de 
Mississauga, Raimundo 
Pavas, no agradedmento 
final. Umajornada 
inesquecivel para todos. 

a gritar; "Deus é brasileiro!" 
Ora, se é brasieliro, fala por- 
tuguês e joga à bola, nâo é? 
Vamos lâ a dar a "César o 
que é de César". 
Nâo tenhamos vergonha da 
nossa lingua e das nossas 
raizes respeitando, simul- 
taneamente, as dos outros, 
sem sermos subservientes. 
Uma palavra de simpatia 
para o conjunto "Tabu" que 
animou a festa corn bonitas 
cantigas e müsica para 
dançar. Pena o excesso de 
som, que permitia ritmo aos 
pares que dançavam, mas, 
"proibia" os outros de con- 
versar... E, a conversar (em 
português), é que a gente se entende! 
De salientar também a grande ajuda 
dada pelos patrocinadores "Gold", - 
"Silver" e "Bronze", um grupo de 
responsâveis de diferentes firmas e 
ramos que, cheios de boa vontade. 

deram o seu ' contributo para a rea- 
lizaçâo do sonho. Assim, vale a pena! 
As nossas felicitaçôes ao Centro 
Cultural Português de Mississauga. 
Connosco podem sempre contar! 

JMC 

'\ 

A Casa do Alentejo, em Toronto, comemora 
no proximo Domingo, dia 25 de Fevereiro, o 
seu 18o. aniversârio, corn um almoço come- 
morativo da efeméride. 
A Casa do Alentejo Community Centre, em 
Toronto, desejamos as maiores felicidades 
para que possa continuar a contribuir 
integraçâo da Comunidade Portugue 
lingua e cultura portuguesas por 
paragons. 

Oportunidades 
Lima das mais modernas e 
firmas de construçâo civii de 
est;â a conitra'tar pessoal para 
seguin'tes postos de t;rabaiho: 

1- Pedreiros ( Bricklayers) 
Experientes e aprendizes 

. 2“ Operadores de Empilhadora (Forklift) 

3" Serventes (Labourers), com ou sem experiência, 
para o sector de alvenaria (masonry) 

4" Sub-empreiteiros, corn ou sem equipamento prôprio 

COIMPICÔES PE PAGAMEIMTO 

MASONRY CONTRACTORS’ INC. 

Oferecemos um ambiente de trabalho 
completamente sindicalizado, 

corn excelentes salârios e beneficios. 

Melhore o seu emprego e a sua vida 
com a TRICAN 

Orgulhosos membres da Masonry Contractors 
Association of Toronto 

e da Greater Toronto Home 
Builders Association. 

Os interessados devem 
contactar: 
JACK Tel.: 905 564-2490 

Fax: 905 564-2821 

Membre da: 

Masonry Contractors’ 
Association of Toronto 

20010077 
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magnificas instalaçôes sitas no 1199 da 
Dundas Street West, em Toronto. 
De parabéns todos quantos servem a 
Portuguese Canadian Credit Union e 
sens socios pelo gigantesco salto em 
quantidade e qualidade. Felicidades. 

alcançado antes do fim 
deste mês graças à cam- 
panha em curso de 
RRSPs que pagam 
juros até 6.25%. 
O novo salao de festas 
do First Portuguese 
C.C.Centre encheu-se 
de associados que acti- 
vamente participaram 
nos vârios trabalhos da 

Teve lugar no passado dia 28 de 
Janeiro a reuniao anual da Assembleia 
Geral do Portuguese Canadian Credit 
Union, com grande adesao de sôcios. 
Os trabalhos foram dirigidos pelo 
Présidente David J. M. Rendeiro, co- 
nhecido advogado luso-canadiano 
estabelecido em Toronto, que estava 
ladeado por Don Retford, auditor, 
John F. Santos, Vice-Presidente e 
Emanuel de Melo, secretario. 
Mantendo o que jâ vai sendo tradiçâo, 
o Présidente entregou uma plaça 
comemorativa ao associado Edmundo 
Aguiar, conceituado comerciante de 
ourivesaria nesta cidade que mercê do 
deposito que fez no dia 5 de Julho de 

Segundo tivémos ocasiâo de saber, por to que estâo a ser contemplados 
intermédio do gerente Humberto pela Direcçào vigente para a 
Carvalho, o quarto milhâo esta implementaçâo e oferta de todos 
mesmo à porta e o 5o. deverâ ser os serviços bancârios nas novas e 

2000, elevou para 3 milhoes de dôlares 
o entâo montante de depôsitos. 

reuniâo e unânima- 
mente ofereceram o seu voto de confi- 
ança nos projectos de desenvolvimen- 

Assembleia Geral da Pertuguese 
Canadian Credit Unien Dr. David Rendeiro 

félicita Edmundo 

ERVANÂRI/t VITORIA inc. 
PR0DÜT05 NATURAIS E MÉbICINA HOMËOPÂTICA 

MiHY/üe unni eiitn’vistn corn o Naturistn Homvopata 
Autaiiio Medeiros, jâ corn wuitos oiws de experiècia, 
que o poderâ ajiuhir ua soliiçao dos sens problemns. 

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

A Sata Express esta agera 
a eferecer voos semanais e directes 

para a lERCEIRA, cent saidas de 
Toronto a partir do dia 31 de Maie e 

corn voos de regresso 
até 31 de Setembro. 

(D ©ŒdJ A®ŒRIir[C BŒ XVOA®!»© 

[PAISA [PAZZŒ® A ©UA ®I©Œ[Sm 

517 CoLi^EGE STREET. SUITI: 715. m Toponio 
Tel.: 4n6-S15-718B 
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Falsificar cartas 6 facil 
e fica muito caro 
Comprar uma carta de conduçâo falsa é uma 
espécie de conto-do-vigârio, no mercado negro 
A carta de conduçâo é dos do 
cumentos mais fâceis de falsi- v 
ficar. No mercado negro, o seu ■ 
preço pode oscilar entre os 120 ' ' 
e os 200 contos, mas compra-se 
um papel grosseiro e facil- 
mente detectado ao primeiro 
toque. 
A despeito da condenaçâo 
criminal do acto, a inspectora 
Paula Sacramento, que chefia a 
brigada da Policia Judiciâria 
especializada na investigaçâo 
deste crime, realça o logro em 
que caem aqueles que recorrem 
a este expediente. Ao contrario da fal- 
sificaçào do papel-moeda, em que o 
falsârio tem "oportunidade" de revelar 
o seu talento artistico através do 
desenho da nota corn maior ou mener 
perfeiçâo, o talento do falsârio na fal- 
sificaçâo de documentos, muito em 
especial na carta de conduçâo, con- 
siste, ùnica e exclusivamente, em cap- 
tar o aumento da clientela. 

U iQuem falsifica 
nâo angaria. Mas 
temos noticia de 
angariadores a 

trabalhar para redes 
organizadas .1 V 

Comprar uma carta de conduçâo falsa 
é, assim, uma espécie de conto-do- 
vigârio, dentro do circuito clandestine. 
A informâtica auxiliou o "trabalho" 
dos falsârios e, nâo fosse a grosseira 
qualidade do papel, poder-se-ia dizer 
que as falsas, ao longe, até parecem 
verdadeiras. Até final de 2000, a 
Policia Judiciâria de Lisboa tinha pen- 
dentes 72 inquéritos por cartas de con- 
duçào falsas. Um delfes, ainda corn 
dezenas de titulos a necessitarem da 
confirmaçâo laboratorial, jâ levou à 
constituiçâo de largas dezenas de 
aï-guidos, a esmagadora maioria con- 
dutores portadores de documentos fal- 
sos. Cinco dos falsârios (autores da fal- 
sificaçâo) estâo detidos em prisâo pre- 
ventiva e outres quatre tem de se apre- 
sentar, corn regularidade, às autori- 
dades. Comprar uma carta de con- 
duçâo falsa fica muito mais caro do 

que tirâ-la no circuito legal. Hâ, no 
entante, uma franja social, alargada 
nos ültimos anos, de pessoas que, nâo 
preenchendo os requisites legais exigi- 
dos, recorrem ao mercado negro para 
resolver o seu problema. Os angari- 
adores de pedidos para a execuçâo de 
documentos falsos constituem a base 
da pirâmide. Instalados ou prôximos 
de comunidades socialmente débets, 
como as africanas ou as ciganas, sâo 
eles que recolhem os dados dos inte- 
ressados, as fotografias e, claro, o di- 
nheiro referente ao valor da "compra". 
Nâo é um trabalho individual, afirma 
Paula Sacramento: "Quern falsifica 
nâo angaria. Mas temos noticia de 
angariadores a trabalhar para redes 
organizadas." E um negôcio alta- 
mente lucrativo. Por norma, quem fal- 
sifica cartas de conduçâo falsifica toda 
a espécie de documentos pretendidos 
por um certo tipo de mercado: auto- 
rizaçôes de residência, bilhetes de 
identidade, passaportes (o documento 
mais caro), entre outros. Feitas as con- 
tas, e apenas em relaçâo ao processo 
"gigante" corn dezenas de arguidos, as 
36 cartas de conduçâo que se encon- 
tram apensas ao inquérito, alegada- 
mente falsificadas pela mesma rede, 
terâo "rendido" entre 5 400 e 7 200 
contos. 
O Laboratôrio de Policia Cientifica, 
onde estâo por analisar dezenas de 
cartas apreendidas e que se supôe 
terem sido falsificadas pelo mesmo 
grupo, confirmou, sem margem para 
düvidas, que o método usado foi igual 
em 20 dos titulos analisados, sendo 
que em 36 foi usado o mesmo selo 
branco. 

Reino Unido exporta 
sangue contaminado 
o sangue de très cidadâos britânicos, 
supostamente contaminados corn a 
variante humana da doença das vacas 
loucas, foi vendido a onze paises. 
Segundo o jornal “The Guardian”, 
Portugal nâo estâ incluido na lista 
onde se podem 1er os seguintes paises: 
Brasil, Turquia, Marrocos, Egipto, 
India, Dubai, Irlanda, Russia, 
Singapura, Omâ e Brunei. No entan- 
to, as autoridades britânicas, respon- 
sâveis pela saüde pùblica, defendem 
que ainda nâo estâ provado que a 

Creutzfeldjakob - a variante humana 
da encefalopatia espongiforme bovina 
(BSE) - pode ser transmitida por via 
sanguinea. 
A verdade é que o primeiro caso de 
BSE foi registado no Reino Unido em 
1986. E, desde entâo, têm aumentado 
as preocupaçôes sobre a transmissâo 
da doença aos humanos, através do 
sangue e das vacinas. No Reino 
Unido, as vitimas mortais de CJD sâo 
jâ 94, das quais 13 foram dadoras de 
sangue. 

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

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

o milénio começou bem para os clientes e amigos de 
Joe da Costa e Addison on Bay. 
Os compradores dos Montana'2001 -curiosamente, os 
mesmos gostos-, Artur Barbosa e Deolinda Sereeira, 
ambos residentes em Mississauga, foram os vencedores 
das viagens e estadias em Varadero-Cuba, integrados 
no "Winterfest-2001" da 
CIRV/Happy Travellers. 
Parabéns aos 
simpâticos amigos 

Artur Barbosa e 
Deolinda Sereeira. 

832 Bay Street, em Torento (a noue da Gollege St J 
Jlh Telefone: 416-964-3211 
D U 
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Manuel de Paulas aguentou se conuntm Che/e! 

Sol quente e 
Nâo é fàcil descrever tudo o que se passou na primeira se- 
mana de convivio em Varadero, Cuba, primeiro encontre do 

Winterfest-2001, no que respeita a mementos inesperados, 
concursos de praia e palco, variedades e graças ocasionais. 
Por isso, nada melhor que aproveitar as fotografîas que tirâ- 
mes assim como o Zé Luis, proprietârio de Silva 

Photography. As imagens, naturalmente, falam melhor que 
nos! A alegria das pessoas, as peripécias dos jogos, o ambi- 

ente familiar e de festa np palco e fora dele, sâo mementos 
especiais que as màqam^ registaram corn precisao no 

momento prôprio... Vaipos às imagens! 

romantico NllTON CESAR 
No Sâo Valentim-2001, nâo perça a oportunidade 

de ver e rever o romantico dos românticos, no Canada 
NILTON CÉSAR! 

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

As portas abrem às 19h00 e o jantar sera servido pelas 1Sh30. 
Adultes: $38. dôlares 

, . .. Criancas: $30. dôlares 
Informacoes e réservas: 

iÔM91"7777 m 4i 9437^1088 

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

Informacoes e réservas: 

433-4330 msî POOf Si1-7777 
Queensway 
Volkswagen Inc. Atiôs 

ilipe Gomes 
laudio Rodrigues 
\pnnv Cilinpirn 

1306 QUEENSWAY 

TORONTOa ON 

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

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

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

Criancas: $10. dôlares 

paiâCi 
1442 Dundas St. 'W. 

Xel.; 416-535-8637 
www.palaceflowers.com 

De Faria & De Fana 
20 anos aos serviço da 

comunidade portuguesa 
41B-B03-4440 
90S-45B-444a 
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WiNTERFEST 

Uma pagina de grupos de campeôes dos vârios jogos de 

praia que se realizaram na primeira semana. Ao fundo e 

à direita, o Zé Luis Silva que mudou de fotôgrafo para 

concorrente ao “Mister Winterfest-2001”... 

O MILéNIO 
Quinta-feira, 8 Fevereiro, 2001 

sob 

Ho^tdcût WkoîutJU 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

^:z^£^zâcu> *^^omin^s 

Tel: [4161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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Sarah Pacheco, Tony Melo, Emanuel e Nélia, con- 
quistaram todos com o seu tedento, alegria e ritmo. 
Foi vê-los a captarem as atençôes e a “obrigar” os 
nossos amigos do Winterfest-2001 a participarem 
nos espectaculos. Todos em grande forma! 
Aqui ao lado, 5 belezas, lutando pela conquista do 
ceptro de “Mister Winterfest-2001”. Foi de partir o 
côco... 
Na despedida dos primeiros veraneantes Adélia e 
Frank^Alvarez encabeçam a marcha do ano! 
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WiNTERFEST 

O casai de artistas Sonia e Emanuel, com 
O seu artista favorito, o Emanuel. Alias, o 
“puto” Emanuel Jr. foi o “ai Jesus” de 
toda a gente. Seus babosos! Bom, o 
Alvarez, também se “safou” corn o seu 
estilo de golflsta, tal como o Peter Lukas, 
Manuel da Silva e outros entusiàstas... 

A marcha do Winterfest-2001 foi cantada e dançada por todos 
os artistas, colaboradores e présentés na festa. Arcos e balôes, 
gargantas desafinadas e roucas, muita luz e cor, enQm, uma 
autêntica loucura... no bom sentido. 
Até porque a Fernanda Almeida estava a “pau corn a escrita” 
nâo fosse o diabo tecê-las! 
Ao fundo, o contraste entre o mais jovem, Emanuel Jr. e a 
senhora mais idosa, a Dona Laurinda. 
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Em descanço, o casai Mina e 
Joâo Catarino, de Hamilton, 
que levaram os prémios quase 
todos. 
Em baixo, o casai portuense 
Teresa e José Lopes que bate- 
ram à sueca o Horâcio e 
Monsenhor Resendes! Ao lado, 
além da ims^em da praia, 
Monsenhor Exluardo Resendes 
na hora da comunhâo. 

Havana - urn passeio diferente 
Aproveitamos a nossa estadia em fica mal disposto, atravessa os cami- Na nova Havana, visitamos tanta em 1939 e, desde esssa data, foi sem- 
Varadero para um passeio a Havana, nhos e volta a destruir ano-apos-ano... coisa que é dificil mencionar tudo. pre o local que apresentou os maiores 
capital da Ilha de Cuba. Havana, uma 
capital bem diferenciada entre o anti- 
go e o moderno, com uma populaçâo 
de quase 3 (très) milhôes de almas. 
Cuba, tern uma populaçâo de 11 
(onze) milhôes de pessoas. 
A viagem guiada de Varadero a 
Havana é, por si sô, uma beleza. 
Estrada fora, sempre o mar azul, o 
Sol, os verdes-acastanhados das plan- 
tas e arvoredo, flores e informaçâo 
por intermédio da nossa guia, a jovem 
cubana Jâima. Contou a histôria de 
vârios locals, mostrou-nos a velha 
Havana com os sens Fortes ainda em 
bom estado de conservaçào, das lutas 
dos cubanos para se emanciparem 
dos espanhois, etc, etc... Junto ao mar, 
muitos e colonials palâcios e viven- 
das, em degradaçâo, porque nâo vale 
a pena gastar fortunas no arranjo dos 
mesmos porque, o mar, sempre que 

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

paises do Sol e das aæias brancas, serâo mais 
férias, corn os cuidados e proUssionalismo de 

Happy Travellers. Além dos programas e 
emissào dos bilhetes, podem ainda contarcom 

'iço eficiente de documentaçôes 
e informàçôes. 

E,!,sempre, um sorriso... 

um ser\ 

iŸaoe.Ue.n 

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

Mas ficou-nos na retina, a Sé de 
Havana, o palâcio do Governo, os 
momumentos aos herois cubanos, 
lojas de artesanato e de charutos (os 
célébrés "Havanas", pois claro!), lar- 
gos e jardins. Almoçamos muito bem 
num dos restaurantes da cidade, corn 
uma parte ao ar livre, onde vagabun- 
deavam galinhas e pavôes, e onde nos 
serviram um peixe delicioso. Depuis, 
pela noitinha, fomos para o Hotel 
Havana Libre Trip, onde tomâmos 
um banho reparador e trocâmos de 
roupa, para um jantar no Hotel e, 
pelas 20h30, partirmos para o famoso 
Tropicana, um local de espectâculos 
ao ar livre, ladeado de lojas finas e 
arvoredo gigantesco, por onde nas- 
ciam e morriam mil luzes de muitas 
cores sob o ritmo de uma maravilhosa 
orquestra. O Tropicana foi fundado 

e melhores espectâculos em Cuba. 
Müsicos, cantores e bailarinos de 
primeira qualidade, sob a batuta de 
maestros e coreôgrafos de grande 
saber e gosto. 
Um dia para lembrar! 
Jâ agora, por ser justo, uma palavra 
para o local que a Happy Travellers e 
CIRV-fm escolheram para o 
Winterfest-2001. Super Clubs 
Puntarena-Varadero, um complexe 
turistico corn duas terres residenciais 
separadas por um edilico jardim cujo 
centre é formado por uma enorme e 
bêla piscina, e um palco ao ar livre, 
onde todos os dias acontecem shows 
diverses, e que sépara o centre do 
areal que dâ acesso (entre palmeiras e 
flores) às âguas tépidas que o beijam 
24 horas por dia. Vale a pena voltar... 

JMC 
0014 
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ARTES E ARTISTAS 

O conhecido intérprete local, Mario Mârinho, gravou mais um CD -jâ la vâo quatro-, intitulado 
Ela", corn ediçâo prôpria. 

Nesta nova gravaçào, Mario Mârinho interpréta cançôes originais de sua autoria, de Adelino Rego 
e de Veneranda Zorco, assim como versées de Joâo Mineiro e Marciano (Carta ao meu Pai) e de 
Alain Barrière (Ma Vie). Os arranjos sâo de Valdemar Mejdoubi e de Gilberto Pancini. 
O trabalho "Era Ela" foi gravado e misturado nos estüdios Valmusic, corn excepçâo dos temas 

Meu" e "Alma Ferida". Valdemar Mejdoubi deu o seu contributo à guitarra e, ainda, nos 
coros, tal como Soraia Mejdoubi. Um trabalho muito agradâvel dentro da bitola a que nos habituou 
Mario Mârinho. Segundo informou em entrevista à CIRV-fm, este CD e Cassette, jâ estâo à venda 
no mercado português. 

nouo CD - "Era Ela 

A produtora e actriz cana- 
diana, Ariana J L Smith, 
realiza H.O proximo dia 12 
de Fevereiro, o 2o. amver- 
sârio do seu "Underground 
Comedy Lab”, no 255 
Davenport Roadh Info: 416- 
028-1142. Enviamos os 
parabéns à Ariana JL 
Smith e agradecemos-lhe o 
convite com que nos 
brindou. 

nomeaçôes para os 
"Juno Awards" de 
2001, prémios atribui- 
dos pela indùstria musical canadiana. Nelly compete em nada mais nada 
menos que seis categorias: prémios Revelaçâo a Solo, Melhor Album Pop 
(para "Whoa, Nelly"), Melhor Single ("I'm Like a Bird"), Melhor Compositor 
("Turn Off the Light"), Melhor Produçâo (a cargo de Furtado) e Melhor 
Gravaçào (por Brian West e Brad Haehnel). Os "Juno Awards" serao 
entregues a 4 de Março, numa cerimônia a ter lugar no Copps Coliseum, em 
Hamilton, Ontario. 

CHEVROLfcf 

ÜLUSM0BIIE 

CHEV-OLDS 
muito que j | 

West York Chev-Olds j ^ j 
serve os portugueses comi IR j 
uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de 
carga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de financiamento. 

; Para qualsquer reparaçôes 
^ mecânicas, basta contactar 
; Manuel Fonseca: 656-1200. 
|:Entrega de peças e acessôrios 

toda a cidade de Toronto. 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcus Vimcius, 

em West York 
Chev-Olds 

Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

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

para o Govemo do Ontario. 
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21/03 A 20/04 
O ponto mais positive, aquilo que deve ser desenvolvido 
com êxito nesta altura sera relacioiiado com assuntos de 
ordem familiar. Procure dedicar-se aos assuntos do lar e da 
familia, alterando até a decoraçâo da casa. 

TOURO -21/04 A 20/05 

Com Vénus em Conflito com Lua nâo sera facil trabalhar e 
comunicar com pessoas do sexo oposto. 
Acautele-se, nesta altura, para nâo sentir inveja das 
realizaçôes dos outres. 

OCMCOS - 21/05 A 20/06 jtL. 
Dedique-se a tudo o que implique contactes e movimento. 
Relacionamentos feminines podem ter neste momento um 
papel importante na sua vida ou ensinar-lhe algo mais acerca 
de si prôprio. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ envolver-se em disputas e sentir-se irritâvel neste 
momento. Nâo é uma boa altura para trabalhar em conjun- 
to corn outras pessoas ou para aparecer em pùblico. 
As relaçôes corn as mulheres sào infrutiferas. 

LcÀo - 22/07 A 22/08 

Nesta altura poderâ sentir uma maior tendência para se virar 
para dentro de si prôprio, para analisar os sens sentimentos 
mais profundos, para procurar um certo isolamento mais 
propicio ao finir dos sens sentimentos. 

A1É2/0^ VIROEM - 23/08 
 T 

Uma relaçâo harmoniosa entre a Lua e Mercùrio ira dar-lhe 
maior acuidade mental, maior destreza, maior capacidade 
de levar a cabo um négocié, uma troca, uma venda, uma 
compra, um assunto de ordem profissional ou finaoceira. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Sob o conflito da Lua corn Vénus, os sentimentos pessoais 
e amorosos poderâo interferir bastante na sua capacidade 
de trabalhar bem. No entante, este trânsito, proporciona 
geralmente boas condiçôes e comunicaçâo entre os colegas 
de trabalho. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

A atmosfera desta altura serâ mais ligeira do que a dos dias 
anteriores. Dedique-se a tudo o que tenha a ver corn movimen- 
to e contactes. Nâo serâ um momento ideal para resolver uma 
pequena hesitaçâo. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Nem tudo lhe correrâ bem neste momento. Terâ mesmo 
tendência para ter contrariedades, e intimamente sofrerâ 
corn isso. Viverâ esses mementos com o alheamento dos 
outres. 

w 
CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

A Lua irâ transitar pela sua Casa VII (sector astrolôgico que 
estimula a sensibilidade nos contactes). E um momento em 
que saberâ melhor conduzir um assunto mais delicado. 
Uma pequena desavença do passade pode ser ultrapassada. 

ÀQLÀRIO - 21/01 A19/02 

Uma boa relaçâo entre a Lua e Mercùrio irâ dar-lhe maior 
acuidade mental, maior destreza, maior capacidade de lévar 
a cabo um bom négocié, um assunto de ordem profissional 
ou financeira. 

PCIXCS - 20/02^20/^ ^ yj. 
Esta semana terâ uma inclinaçâo favorâvel para as artes. 
Procure arranjar tempo para por em prâtica essa sua 
capacidade de se expressar. Telefone a um amigo que jâ 
nâo vê hâ muito tempo. Terâ boas noticias. 

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

1-Vento do Sudoeste; individuo 
rico.de hâbitos requintados.2- 
Tornara ôco;publicar.3- Rama de 
nabo novo; espécie de bananei- 
ra.4-Arremedar;vaguear.5-Guar- 
dei silêncio;planta comesti'vel da 
india.6-Sufixo;cont.de soror;art. 
plural.7- Simb.qui'm.do Actinio; 
caminho ladeado de casas; cen- 
to e um em numeraçâo romana. 
8-Antigo canto,acompanhado de 
müsica;abater.9-Colérico;quarto 
de dormir. 10-Enlaçes;surribar a 
terra das ostreiras para apanhar 
pérolas. 11-Reproduzas; planta 
medicinal do Malabar. 12-Ca- 
rimbeis; habita. ^ 

1-Relative a torn; mau humor. 2- Dispor em camadas; ferro puxado à fieira. 3- 
Antigo instrumente de cordas arabe; colheita. 4- Planta proteâcea; homem 
aperaltado. 5- Gravetos; combinai a mistura. 6- Atmosfera; reza; Santfssima 
(abrev.). 7- Si'mbolo qufmico do Berdio; que ainda nâo esté cozido; adv. de 
lugar. 8- Arma branca, larga e curta; desejaram. 9- Pequena porçâo; fécula em 
p6, extrai'da dos végétais. 10- Ligares; cobrir. 11- Cor de carmim; mascara. 12- 
Ave trepadora; zangaras. 

Soluçâo na horizontal: 

SBJOuj Isjeies -St BÔBpe :sBtiuj| - tt JuduB iseoBq 
-ot BJBLUBO :opBJ| -g JBtBLU iBpBIBg -8 10 iBnj ‘.0\/ -/ SO IJOS ‘JQ -g BJ0OBO 

MeiBQ -g jBJib IJBJILU! -P BOBqB iBÔiqBN -B -iBjipa IBJBOQ -S BUBOBq ISOJBJ. -t 

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 RÂPIDOS. 

HlrflrtLMr^l:fTOilreriLB4h^^l 
13SS Wilson Ave, perto da Jane 
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Agora as 6“feiras o ritmo é jovctn.,--^» 

ÜôSÛ 
por^'^9 

das 21:00 as 24:00 hopas. 

DANCE 
ROCK 

POP 

TECNO 

1 lOUCURA TOTAL 
Corn apresentaçao de Jamie Iria 

MîJSICA 

AAADONNA 
JA NÂO VAX 

SRAVAR COAA 
BRITNEY 

SPEARS 
100% ^^ÙS1CA 

Ç CINEMA } ( Jooos ) ENTREVISTAS } ( BiooRAriAS } 

Top 5 de Portugal 

t AAARSHALL MATHERS LP-CD 

Liz Rosenburg, a porta-voz oficial 
de Madonna, disse em decla- 
raçdes exclusives ao Dotmusic, 
que a autora de "Music" jd nao 
vai graver corn Britney Spears. 

A porta-voz oficial de Madonna, 
Liz Rosenburg, afirmou em exclu- 
sivo ao Dotmusic, que Madonna jd 
nao vai graver um dueto corn 

Britney Spears. "Os 
managers de 
Madonna e Britney 
[Spears] chegaram a 
falar sobre a possi- 
bilidade de as dues 
entrarem em estu- 
dio, mas as coisas 

Top de vendos - Volentim de carvalho 

nao funcionaram. 
Fim da historié", disse Liz 
Rosenburg. Citaçôes que vêm 
contrapor as afirmaçdes de 
Britney Spears, em conferêneia 
de imprensa, durante a sua pas- 
sagem pelo Rio Janeiro para par- 
ticiper no Festival Rock In Rio. 
Spears disse, na altura, que iria 
certamente entrer em estudio 
corn Madonna, estando apenas à 
espera que os managers de ambas 
marcassem uma data. Parece que 
afinal nao vai ser assim, e que nao 
é desta que vamos poder escutar 
em especial dueto "Je T'aime, 
Moi Non Plus", de Serge 
Sainsbourg. 

f. 

ë) 
I' 

MELHOR DE RUI VELOSO-CD MUSICA DOS EX-DESPE E SKA JA ESTA EM CENA 
INFEST-CD 
PAPA I8>(f 

VERY BEST OF UB40 1980,2000-CD 

PLAY-CD 

Os ex-Despe e Siga Nuno Rafael, JoSo 
Cardoso e Sérgio Nascimento sao os respon- 
sdveis pelqs musicas e sons da peça de 
teatro ' O Ultimo a Rir", em cena desde o dia 
18 de Janeiro, no Teatro Villaret, em Lisboa. 
José Pedro Cornes é o ünico actor que 
podemos ver nesta peça, corn encenaçao de 
Adriano Luz e textos da autoria de Luisa 
Costp Cornes. 
"O Ultimo a Rir" é uma peça centrada em 
quinze personagens, todas interpretadas 

pelo actor José Pedro Cornes, que estâo 
relacionadas corn um casamento: o noivo, o 
empregado da conservatoria, o ex-namorado 
da noiva, o condutor da limousine, o padre, os 
pais dos noivos e varias outras pessoas, 
todas corn um ou outro problema. A pro- 
duçao do espectdculo esta a cargo da UAU - 
Produçao de Ideias. 
Esta incursao dos ex-elementos dos Despe e 
Siga no mundo do teatro, vem no seguimento 
da sua solda do grupo. 

A familia Veloso em crescimento 

Brian e Laura, ladeados par Elia e Carlos Veloso, 

na festa de casamento. No passado sâbado, por obra e graça do des- 
tino, matâmos dois coelhos de uma cajada- 
da... 

Ao participarmos na grandiosa festa do Centro 
Cultural Português de Mississauga, no Mississauga 
Convention Centre, tivemos o prazer de ver a 
familia Veloso em festa, numa das salas contiguas 
do espaçoso centro de convençôes. 
O conhecido Carlos Veloso, técnico de electrônica 

e proprietârio da Advanced Electronic, em 
Toronto, estava radiante junto de sua mulher Elia. 
Porquê? 
Porque, no dia 3 de Fevereiro de 2001, o filho Brian 
Veloso uniu o seu destino à jovem e bonita Laura 
Ahola e, acima de tudo, porque na sala, nos braços 
ternos da màe, da avô, ou outros familiares, dormia 
o "sono dos justos" o pequenito Lucas Carlos 
Kenneth Cross, nascido em 29 de Novembre de 
2000, filho da Dori Veloso e do Glenn Cross, o ne- 
tinho do casai Elia e Carlos Veloso! 
O casai Veloso jâ nâo pode dizer a velha frase, "esta 
vida nâo chega a netosi". 
Parabéns, Carlos e Elia Veloso, e o desejo das 

O bébé Lucas Cross no colo da vovô Elia 

Junto dos pais Dori e Glen Cross e do avô Carlos Velaso. 

maiores felicidades para o neto e para os prôxi- 
mos... Sim, é natural que a Dori e o Glenn, tal como 
a partir de agora, o Brian e a Laura, venham a 
aumentar o aglomerado familiar, nâo é? 
Ao jovem casai Brian e Laura, enviamos as nossas 
felicitaçôes. Que a caminhada a dois lhes seja fâcil 
e frutifera. 

O casai partiu em Lua-de-Mel para o México e, 
mais tarde, para a Florida. 

JMC 
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Companhia précisa 
de CONDUTOR corn carta 
de conduçâo AZ ou DZ, 

de preferência e 
PESSOA PARA ESCRITORIO. 

Contacter 
Carlos ou Nancy: 

4^6-762-5503 

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

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

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

Empregado para supermercado. 
TeI.:905-450-1031. 

Motorista e empregado de escritorio. 
Contactar Carlos ou Nancy. 
Tel.:416-762-5503. 

Cozinheira para a area de Mississauga, 
telefonar depuis das 6:00 da tarde.p 
Tel.:905-270-5060. 

Baratas podem 
ser remédio 
contra a Sida 
O corpo das baratas tem substâncias quimicas 
que podem ajudar a tratar a Sida e outras 
doenças, disse um cientista chinés. Entre 
aquelas substâncias figura "um amino-âcido" 
que se revelou jâ "um produto efectivo para 
matar o virus da Sida", garantiu Li Shunan, 
director do departamento de farmacologia da 
Universidade de Ciências Médicas de Yunnan, 
sudoeste da China. Testes laboratoriais feitos 
pelo mesmo investigador revelaram também 
que aquele composto quimico tem menos 
efeitos secundârios que o "azt", o mais con- 
hecido medicamento contra a Sida. Hâ vinte 
anos que Li Shunan anda a estudar as pro- 
priedades quimicas do corpo das baratas, 
inspirado pela tradiçào de uma minoria étnica 
de Yunnan. Segundo disse, hâ muito tempo 
que aqueles bichos sâo usados corn fins medic- 
inais e ele prôprio jâ lhes conseguiu extrair 
um composto quimico que faz bem ao 
coraçâo. 

Barbeiro e Cabeleireira corn experiência 
em corte de cabelo masculino, para 
trabalhar aos Sàbados e Domingos. 
Tel.:416-534-0176. 

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

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

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

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

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

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

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

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

:g: « ^ ^ 

Para nos enviar a sua assinatura, 

oportunidade de emprego ou qualquer 

outra informaçâo: 

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

[l°iMiaSDg info@omilenio.com 
©®i7[f©B(2)S 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Caldeirada à Pescador 
CPtDICnTCS: 
Para 6 pessoas 

3 kg de peixe (mistura de enguias, fataça, 

saboga, etc) ; 3 cebolas grandes ; 

6 dentes de alho ; 2 folhas de louro ; 

750 g de tomate ; salsa ; 2 dl de azeite ; 

600 g de batatas ; 200 g de pâo de 2“ ou 

caseiro ; sal e pimenta 

dOmCCÜO: 
Cortam-se as cebolas âs rodelas e colocam-sé 
num tacho de barro corn o tomate aos bocados, 
os alhos âs rodelas, o louro, um ramo de salsa e 
o azeite. Tempera-se corn sal. Por cima dispôem- 
se os peixes cortados aos pedaços, em camadas 
alternadas corn batatas âs rodelas. As camadas 
de peixe e de batatas temperam-se corn um 
pouco de sal e de pimenta. Tapa-se o recipiente 
e leya-se a caldeirada a cozer em lume brando. 
Para servir, tem-se o pâo cortado âs fatias numa 
tigela, rega-se corn o caldo da caldeirada e dis- 
pôe-se o peixe por cima ou serveuse à parte, mas 
ao mesmo tempo.Se a caldeirada nâo levar 
batatas, acrescenta-se o molho corn um pouco 
de âgua e, neste caldo, cozem-se cotovelinhos. 

SOBBfMfSfl: 

Manfar Celeste 
InCPtDICtITCi: 

100 g de miolo de pào ; 
50 g de amêndoas ; 
250 g de açûcar + 2 colheres 
de sopa de açûcar ; 
5 gemas de ovos ; 
2 claras ; 
1 châvena de fios de ovos 

(OrifECCflO: 
Leva-se o açûcar ao lume corn 1 dl de âgua e deixa- 
se ferver até fazer ponto fraco. Junta-se o pâo embe- 

bido em âgua, espremido e desfeito, a amêndoa 
pelada e ralada e deixa-se ferver um pouco. Batem- 

se muito bem as gemas e as claras corn duas col- 
heres de açûcar. Fora do lume, junta-se o preparado 
de pào e amêndoa ao preparado de ovos e açûcar e 

leva-se ao lume a engrossar até se ver o fundo do 
tacho (fazer estrada). 
Deita-se o doce num prato e enfeita-se corn os fios 

de ovos, dispondo-os em monte. 

Assine e divulgue Nome: 

o MILÉNIO — 
Morada: 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 
C. Postal: 

Tel: ( l 
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Festival Português - Canal 2 

onsigo 24 lloras por dia 

Sanyo MCD-Z190 

Citiien 

'BO."* 
Portable Radio 
/AM/FM/SCMO 
Cassette/ 
Recorder-Player 

General Electric 
$1 ^ 00^ 

m 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

musGST&PST 

Informiaçôes pelo tel: (41S) 5S7-10S8 r; 
Estes radioB estâo à venda nos seauintes locals: 
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: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BBAMPTOK: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMUTONî - 
Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM tONDONi Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift A 

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 

Sanyo DC-CIO 
245 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

125 

Citizen JTR1819 
Portable RadioAM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

®15ll.®® 
CD Portable, Dgital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 
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TOP 10 RETIREMENT PLANNING TIPS 
During this busy time of year, you will 
imdoubtedly hear many üps for retire- 
ment planning. This article provides an 
overview of some top retirement 
planning strategies. 

MAXIMIZE YOUR SAVINGS. 
Contribute as much as you can to your 
RRSP each year. The funds in your 
RRSP grow tax-free, so make the most 
of this opportunity when you can. 

CONTRIBUTE EARLIER IN THE 
YEAR 
Contributing as early as possible in the 
year means your funds have longer to 
grow tax-free. Over time contributing at 
the beginning of the year versus year- 
end could result in additional funds for 
your retirement. 

TRANSFER YOUR EXISTING 
SECURITIES TO YOUR RRSP. 
If you don’t have cash on hand to con- 
tribute, consider contributing another 
financial asset you already own. RRSP 
eligible investments include a wide 
range of securities from shares or debt 
of public traded companies to govern- 
ment bonds. 
Your contribution will be the market 
value of the financial asset at the time of 
transfer. One note of caution, however. 
You are deemed to have sold the securi- 
ty to your RRSP and any accrued capi- 
tal gain must be realized. You will have 
to include the capital gain in your 
income for the year. Capital losses on 
transfer to an RRSP are denied. 

TAKE ADVANTAGE OF SPECIAL 
CONTRIBUTIONS. 
Special payments for loss of employ- 
ment or upon retirement, known as 
retiring allowances, may be eligible to 
rollover directly into an RRSP. If you 
are leaving your employer, consider 
negotiating your final pay settlement to 
include a qualifying retiring allowance. 
This income can be transferred tax-free 
directly to your RRSP. The amount that 
you can rollover to your RRSP is limi- 
ted. 

CONSIDER THE TAX 
TREATMENT OF DIFFERENT 
INVESTMENTS. 
Not all investments are treated equally 
for tax purposes. Interest income is fully 
taxable at your marginal tax rate. While 
capital gains and dividend income from 
Canadian corporations receive preferen- 
tial tax treatment, only 50% of net capi- 
tal gains are taxable. Dividends from 
Canadian corporations receive a tax 
credit that has the effect of reducing the 
taxes payable on the dividend income. 
Consider this when determining which 
investments to hold within your RRSP 
and outside of your plan. 

MAKE USE OF SPOUSAL RRSPs. 
Reduce your overall tax bill in retire- 
ment by contributing to an RRSP for 
your spouse. Contributing to a spousal 
RRSP allows you to receive the tax 
deductions while putting retirement sav- 
ings into you spouse’s plan. This strate- 
gy is best where one of you expects to 

have a larger income in retirement than 
the other. By having two smaller streams 
if income you can effectively reduce the 
total tax paid. 

DEFER TAXES ON YOUR RRSP OR 
RRIF AS LONG AS POSSIBLE. 
Naming a beneficiary of your RRSP or 
RRIF can help defer taxes. When your 
spouse is named as beneficiary, your 
RRSP assets can be rolled into his or her 
plan tax-free. If your financially depen- 
dent child is named as beneficiary and 

is under the age of 18, the funds can be 
used to purchase a term-to-18 annuity 
for the child. The funds are then taxed 
in the child’s hands as withdrawn. 

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

He and his clients may own securities mentioned in 

this column. The views of Richard Bruton do not 
necessarily reflect those of CIBC World Markets 

Inc. This article is for the information of investors 

only and does not constitute an offer to sell or a 
solicitation to buy the securities referred to herein. 

SPLIT CPP INCOME. 
Another way to balance income 
between spouses in retirement is by 
splitting CPP benefits. This strategy 
saves tax when the spouse with the high- 
er income (and hence higher tax rate) 
can move taxable income into the hands 
of the lower income spouse. The 
amount of pension that can be split 
depends on the length of time that the 
couple has lived together. You must 
apply to the federal government to split 
your CPP benefits. 

MAXIMIZE FOREIGN CONTENT. 
Investing in foreign assets is one way to 
diversify your portfolio. The govern- 
ment allows a limited amount of quali- 
fied foreign investments to be held with- 
in your RRSP. While the foreign proper- 
ty within your RRSP was limited to 25% 
for 2000, effective January 1, 2001, the 
limit increased to 30%. There is a 1% per 
month penalty tax on excess foreign 
holdings. 

RRIF VERSUS ANNUITY. 
If you are turning 69 this year, or 
approaching retirement, review the 
options when converting your RRSP. 
RRSPs must be closed by December 31 
of the year in which you reach age 69. 
You have three choices: cash out the 
plan and pay the tax bill; convert your 
RRSP to an annuity; or convert your 
RRSP to an RRIF (Registered 
Retirement Income Fund). 

While not all of these tips are suited for 
everyone, some may help you maîfimize 
your retirement savings. 

Richard Bruton 
Financial Consultant 

CIBC Wood Gundy, a division of CIBC 
World Markets Inc. 

Tel (416) 594-7224, E-mail; 
Richard.Bruton@cibc.ca 

A jovem e escultural 

Micaela vai animar o 
"Dia dos Namorados" 

de Cabral Catering. 

realiza a noite de Sào 
Valentim com um 

requintado e 
delicioso jantar, 

no salao de festas da 
de Cristo-Rei, 

no 3495 
Confederation 

Pkwy, 
em Mississauga. 

Reservas: 905-565-0527 
Além de Micaela. a presença do iatérprete local 

Hermes e balle com o conjunto Mexe-Mexe. 

©S MËlLIrBONËS 
MiKSAIf PIE SIEMPIIES 

48 MESES DE LEASE SEM 

QUALQUER PAGAMENTO DE 

ENTRADA E NÔS PAGAMOS O 

PRIMEIRO MÊS ATÉ AOS ’500.°° 

2001CüEvy VENTURE VAN 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale com 

IPcEdllTd) (£1® 

©Mwüïai 

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

2B0I CHIUV CAVAUEII VIA 

Fecho central, ar condicionadn, 
caixa automâtica, Râdio AM/FM CD... 

/por mès durante le 
I de 48 meses 

20ttt ÇwH» 

IVIi 

1525 Dundas St. East 
Tel: go5-6S5-i4SO 

Cell: 416-81G-5417 
www.aildisononilunilas.com 

20010079 
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CISTERNA INSISTE 
EM NfiO SAIR DA PRAIA 
Na passada semana apareceu ao largo 
da praia de Sâo Roque, em Ponta 
Delgada, uma cisterna à dériva coin 
aproximadamente 25 metros de com- 
primento e 20 toneladas. Pouco 
depois acabaria por se estabilizar, ao 
encalhar na areia da referida praia, 
onde até agora permanece. 
Sem se conhecer ainda a sua 
origem e conteüdo, a enti- 
dade responsâvel pela sua 
remoçâo, a Policia 
Maritima, ainda se encontra 
no local deste a altura em 
que foi avistada. No entan- 
to, a entidade jâ tentou 
desatracar o objecto volu- 
moso por quatre vezes, mas 
sem sucesso. Agora encon- 
tra-se um pouco enterrada 
na areia, devido ao movi- 
mento da âgua, o que tem 
dificultado as operaçôes. 
Ao que tudo indica, segun- 

. do declaraçôes proferidas 
pelo Capitâo do Porto de Ponta 
Delgada, Joâo Teles Ribeiro, ainda 
sâo desconhecidos os materiais que 
estâo no seu interior, "mas apenas nos 
pode indiciar que nâo deve baver 
matérias explosivas, ou carga 

perigosa. Jâ encontramos o selo da 
entidade certificadora do cilindro que 
é dos Estados Unidos. Jâ entrâmes em 
contacte corn ela, afim de nos darem 
a informaçâo disponivel para con- 
cluir-mos a nossa avaliaçâo". 
Segundo se pode constatar, aquela cis- 

terna jâ navega em alto mar hâ muito 
tempo, uma vez que jâ apresenta 
algas acumuladas na sua superficie. 
Uma situaçâo perigosa para a naveg- 
açâo porque o cilindro nâo possui 
qualquer tipo de sinalizaçâo. 

^^y4ûu^uez de autümoaeà no 

dontinente, ^^çotes 

e d^^deiza a fizeços 

sem concozzencia 

d>ob a getâneia 

da dtibéziü IStancc 
tant jiaza si todos 

os sawiços da uma boa 

agâucia da oiagans. 

Os 

paza o CLontinanta, ^jFiadaiza 

a r^çotas jà astâo no mezeado. 

fDaza ^azantiz o s au tug^az nas 

datas pzatfïazidas, contacta zasazva jà na 

^jHxiz ^^•Xzaoad 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J 1X3 
Tel: (416) 534-7515 s Fax: (416) 534-3171 

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

20010077 

Saiba mais sobre as doenças 
A prôxima sugestâo que lhe damos é a cidade médica virtual. Em 
wvcw.cmv.pt, o portai português de saùde e medicina disponibiliza-lhe 
uma série de conteüdos acerca de doenças, sintomas das mesmas, 
bem-estar e saüde. Basta clicar no nome da doença que deseja co- 
nhecer melhor e imediatamente sâo fornecidas as informaçôes. O site 
possui também um conjunto de noticias actualizadas neste dominio, 
elaboradas pela équipa de jornalistas da cidade médica virtual. Aqui 
encontra ainda informaçôes sobre as farmâcias de serviço e as princi- 
pais organizaçôes portuguesas do sector médico. 

MATERNIDADE 

Um "site" dedicado às mâes e aos bébés 
Um site dedicado às mâes e aos bébés. No endereço 
www.abcdobebe.pt estâo disponiveis inümeras informaçôes que podem 
ser üteis às futuras mâes, tais como o manual do bébé, dicas sobre 
vacinaçâo e educaçâo, ou ainda um espaço para a opiniâo dos espe- 
cialistas nesta matéria. Aqui debatem-se temas como o aborto, a 
relaçâo mâe-filho e outros assuntos relacionados corn a maternidade, 
onde cada um é convidado a dar o seu testemunho. Ainda um espaço 
para histôrias e cantigas e um local para a fotografia do bébé mais 
bonito. Se desejar, pode adquirir alguns produtos para a sua crfança 
na loja do ABC. 

EXTRATERRESTRES 
Combate aos segredos de Washington 
Pode ser uma mera coincidência, ou talvez o espelho daquilo que a 
Net verdadeiramente é. Divulgamos-lhe, portante, mais um site de um 
grupo de cidadâos dos Estados Unidos, desta feita preocupados corn 
os segredos que o Governo americano persiste em manter sobre as 
actividades de extraterrestres no nosso planeta. O endereço é 
www.caus.org e os conteüdos disponiveis andam num dificil equilibrio 
entre o ridicule e aquilo que pode, efectivamente, ser verdade. As 
inevitâveis experiências corn ovnis e as reclamaçôes estâo lâ, à sua 
espera. 

LIVROS 
A Bertrand no endereço digital 
Estâ a tornar-se uma referêneia no mundo das livrarias electrônicas 
nacionais. Embora nos deixe algo decepeionados o facto de entrarmos 
na Bertrand sem mergulharmos em livres, à medida que navegamos 
no endereço digital da livraria, sentimo-nos no mesmo ambiente. 
Digitando www.bertrand.pt, depara-se à mesma corn as novidades, 
destaques, tops, recomendaçôes e promoçôes. Depois, hâ as vantagens 
de um endereço na Internet. Daqui destacamos os inquéritos, as agen- 
das, a interactividade, os arquivos de fâcil acesso e tudo o reste. 

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

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

FALAMOS PORTUGUES 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPE 
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SALPe CM 8LA CASA  
COlUNA COM VERTEBRAS, - E DORES 
Ao evoluir dos outros vertebrados, nâo 
sô pelo desenvolvimento da capacidade 
cerebral, mas também pela mudança de 
postura para uma oposiçâo vertical, o 
homem tornou-se um animal racional e 
distinto. Mas se deixou de andar à 
mercê das forças da natureza, e foi 
capaz de modificar essas forças para 
seu proveito, adquiriu problemas asso- 
ciados à sua evoluçào. Ao levantar-se 
do châo e erguer as màos, desafiou tam- 
bém a gravidade, e aumentou o risco de 
cair e magoar o corpo. 
Na sua posiçâo vertical, a cabeça assen- 
ta nas vértebras do pescoço transmitin- 
do o seu peso às vertebras dorsais, lom- 
bares e sacro. O côccix é apenas um 
vestigio de uma cauda desaparecida na 
evoluçào que, apesar de estar atrofiada, 
pode corn facilidade ser pisada numa 
queda, e dar origem a dores incômodas, 
capazes de levar muitos anos sem pas- 
sar. O movimento da coluna vertebral 
faz-se pela flexibilidade dos discos 
intervertebrais, e pelas articulaçôes das 
facetas que unem as vértebras por trâs 
do canal por onde passa a medula. Os 
ligamentos longitudinals, que vâo da 
cabeça ao côccix, unem todas as estru- 
turas vertebrais numa coluna sôlida de 
vértebras e discos comprimidos entre 
elas. Os ossos, ligamentos, e discos da 
coluna, estâo cobertos de filamentos 
nervosos, e por isso, sâo sensiveis à dor. 
Como o tempo nào perdoa, corn a 
idade, e o peso do corpo, esses tecidos 
ficam sujeitos a desgaste, à artrite e à 
dor. 
Quaisquer posturas anormais do tronco 
e pescoço, incluindo defeitos de vérte- 

bras, ou curvaturas anormais da espi- 
nha, podem causar distensôes nos teci- 
dos corn sensibilidade à dor. As formas 
e posiçôes anormais da coluna vào criar 
stress aos ossos, ligamentos e articu- 
laçôes, podendo, corn maior facilidade, 
dar origem a degeneraçâo dos discos e 
facetas. A doença degenerativa pode 
contribuir para dores da coluna, muitas 
vezes iniciadas por esforços, e corn 
tendência a repetirem-se corn facili- 
dade. As barrigas gordas salientes, ou 
as marnas énormes de algumas mu- 
Iheres, sâo factores agravantes dessas 
dores. Algumas vezes, as costas sâo tâo 
fracas e sensiveis, que até mesmo os 
saltos altos dos sapatos podem con- 
tribuir para aumentar as dores. 
As hérnias dos discos lombares sâo 
problemas relativamente frequentes 
que podem causar compressâo do 
nervo ciâtico e, por esse motivo, causar 
uma dor aguda intensa a radiar para 
uma coxa e perna. O seu tratamento 
deve ser conservador, e fazer-se, sempre 
que possivel, corn analgésicos e 
repouso. A operaçâo aos discos deve 
ser reservada para casos em que as 
dores sejam intolerâveis e severas, sem 
indicios de melhoras, depois de ter pas- 
sade pelo menos mais de um mês. A 
operaçâo, embora geralmente dê um 
bom resultado imediato, nâo deve ser 
considerada tratamento definitivo, 
pois, em alguns casos, a dor pode voltar 
e ser cada vez mais dificil de tratar. As 
rupturas de discos acontecem geral- 
mente nas ultimas duas vértebras lom- 
bares, mas, raramente, aparecem nos 
pescoço; nas vértebras cervicais, podem 

comprimir a medula e causar paralisias 
a necessitar cirürgia urgente. 
A grande maioria das dores nas costas 
sâo causadas por distensôes de müscu- 
los, tendôes e ligamentos, résultantes 
de mâs posiçôes, esforços ou acidentes 
no trabalho ou desportos. A falta de 
prevençào, incluindo a falta de treino 
na preparaçâo fisica e vocacional para a 
execuçâo corn segurança dessas activi- 
dades, é a causa mais frequente das 
lesôes. As dores podem levar semanas, 
ou meses, a passar, mas a recuperaçào é 
quase sempre possivel e total. Ao con- 
trario do que outrora se pensava, o 
repouso nâo vai beneficiar a recupe- 
raçào e pode mesmo, em alguns casos, 
contribuir para retardâ-la, ou originar 
dores crônicas. Sô as actividades e 
movimentos nocivos às partes afectadas 
devem ser evitados, e o doente deve 
prosseguir corn actividades sadias e 
exercicios apropriados para melhorar a 
postura, e aumentar a força e descon- 
tracçâo muscular, o que vai facilitar a 
recuperaçào. 
As dores causadas por problemas 
mecânicos da coluna tendem a apare- 
cer na posiçâo de pé, ou sentada, e a 
aumentar com certos movimentos e as 
horas do dia. Quando a dor aparece ao 
levantar de madrugada e hâ dificul- 
dade de movimentos e rigidez no 
corpo, ela tem, quase sempre, uma 
origem reumâtica. Banhos quentes 
matinais e medicamentos analgésicos 
anti-inflamatôrios, podem melhorar o 
sofrimento destas dores renitentes e 
incômodas. Uma dor forte e constante 
que permaneça sem alivio corn o 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

repousar no leito, pode ser causada por 
tumor grave ou infecçâo severa e neces- 
sitar consulta urgente. 
As dores de costas e pescoço, que 
muitas vezes chamam impropriamente 
“dores de rins” sem nada ter a ver corn 
estes ôrgâos abdominais, sâo, na maio- 
ria das vezes, tolerâveis e de curta 
duraçào. Outras vezes sâo severas e os 
analgésicos mais potentes nào as con- 
seguem melhorar. Essa disparidade da 
dor que, em condiçôes semelhantes, 
pode variar entre o quase nada e o tex- 
tremo, pode criar descréditos pela 
genuidade das queixas, ou falta de com- 
preensào pelos sofredores. A negaçâo 
do sofrimento por pessoas, ou organiza- 
çôes, pode contribuir para o apareci- 
mento de depressào a agravar o sofri- 
mento. Quando o exame fisico nào 
consegue explicar a causa dos sintomas, 
as dores podem ter''uma origem 
psiquica, muitas vezes relacionada corn 
problemas pessoais no meio doméstico 
ou do trabalho. Outras vezes a dor, cau- 
sada por problemas fisicos, pode ser 
amplificada por problemas psicolôgi- 
cos, nas proporçôes mais variadas. 
Seja quai for a origem, as dores de 
costas sâo, quase sempre, fruto da civi- 
lizaçâo, do remexer da vida e da luta 
por ela. As vezes essas dores custam 
muito a sofrer, ou a compreender; hâ 
casos em que sô as compreendem quem 
jâ passou por elas. 

Europa ultrapassarâ EUA no “e-commerce” 
"A Europa ultrapassarâ os Estados 
Unidos no comércio electrônico", 
afirmou em Copenhaga Michael 
Dell, o empresârio americano de 
informâtica, fundador da Dell 
Computer. 
No âmbito de uma conferência 
organizada pelo diârio dinamar- 
quês Boersen, sob o tema "Do negô- 

cio ao e-negôcio", Dell foi convida- 
do a intervir nas discussôes sobre a 
evoluçào do e-commerce. Prevendo 
um salto de gigante no volume de 
negôcios via Net, Dell disse que 
sente "muito mais optimismo na 
Europa do que nos Estados 
Unidos". O empresârio acredita 
que o comércio electrônico terâ 

cada vez mais peso na economia 
global. 
Para exemplificar, utilizou o caso 
da sua empresa, em que, segundo 
ele, o resultado das vendas rea- 
lizadas online em 2000 significou 
pouco menos do total de volume de 
negôcios. Para Dell este é um 
cenârio que nâo suscita qualquer 

tipo de düvidas. 
O fundador de uma das maiores 
empresas informâticas do mundo 
aponta os beneficios da Internet 
como a principal causa da evoluçào 
crescente do e-commerce: "taxas de 
transacçâo mais baixas e maior 
rapidez e eficâcia nos contactos 
entre os clientes e os fornecedores". 

SI Glair Diifferin Medical Centre 
S045 □ufferin Street, a norte da Rogere Raad 

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

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

Dr. R M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Português, Italiano, Espanhol 

O horârio do Medical Centre é o seguinte: Fara apontainentOS 

Segunda a Sexta-feira - 8:30 am - 8:30 pm COUtacteni 
Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm (^416) 6S1^12]10 

Outros serviços dlsponfveis oo St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçâo, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

Farmàcia, Dentista, Laboratôrio Médico, ECHO, Holler Monitor, Mamografias. 

e Ingles 

11 

Eqiinto" 

Rogers 

St. Clair 

ACADIA Travel 
Agency em Lenden 

Animcia a peregrinaçâo aos 
Santuarios de Fâtima, Santiago de 
Compostela, Lourdes e Senhora 
do Pilar e opcâo ao Senhor Santo 
Cristo, nos Açores. Saida a 5 de 
Maio e regfresso a 20, ou dos 
Açores a 27 de Maio, ou outra data 
a combinar. 

Informaçôes: 15191432-3797 ou 1-888493-1169 
366 Hamilton Road, london, Dut. N5Z 1RS 
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Quem Sou EuP 
0 que quero realmente da vidaP 
Jà passe! a quadra do Natal em dife- 
rentes continentes, em locals como 
Estados Unidos, Carafbas, China e 
paises da Europa, a maior parte deles, 
em Portugal. Para além da viagem 
no espaço, viajo agora no tempo e 
depois dentro de mim prôpria... 
convosco! 

Quando era criança, pairava no ar, 
numa aldeia a 25km de Coimbra, uma 
atmosfera cheirando a sagrado, o mis- 
tério, corn todos os condimentos da 
fraternidade e do Amor em famüia. 
Era aquele segredo, aquela alegria da 
vinda do Menino Jesus que à meia- 
noite, tal como o milagre de Belém foi 
possivel, era natural que Ele também 
trouxesse os présentes! E nâo se fa- 
ziam comparaçôes, nem se conhecia 
esse sentimento tâo feio da inveja. No 
dia de Natal mostravam-se os “sinais 
de amor” do Menino-Deus, por cada 
menino/a. Todos estâvamos felizes e 
radiantes corn as prendas. 
No meu caso, estava sempre bem des- 
perta, para ver e ouvir a décida do 
Menino Jesus junto do meu sapatinho. 
Nunca o vi e ficava sempre tâo triste... 
Até cheguei a pensar que Ele nâo 
gostava tanto de mim, como eu gosta- 
va dele! 
Acreditei no Menino Jesus descendu 
pelas chaminés, na noite de Natal, até 
aos 10 anos! Que lindo era aquele 
mundo! Aquele segredo sô podia ser 
verdade, tâo grande era o carinho, a 

dedicaçâo e a ternura da minha queri- 
da Mâe! Ela era um pouco do coraçâo 
de Deus na minha vida e mesmo na do 
meu Pai e restante Famüia, Vizinhos e 
Amigos. 
O tempo passou e agora, corn aqueles 
meus olhos de Criança-Mulher, que 
observo eu? 
Nos paises mais ricos e de acordo çom 
as culturas, vejo muitas coisas exterio- 
res, barulho, luzes e... os comerciantes 
esfregando as mâos de contentes corn 
o negôcio. 
Mas lâ estâo as guerras e até as 
desavenças, porque deram mais a este 
do que àquele (quando dâo...). Lâ 
estâo os encontros forçados, sô porque 
fica bem visitar a familia, neste 
momenta. As vezes, ai mesmo, estoira 
a discussâo, porque a tensâo estala no 
encontro que nâo se desejava. E... 
remexem-se assuntos que nâo ficaram 
resolvidos! etc. etc. etc. A fraternidade 
em crise. 
Natal em todos os paises é sobretudo 
compras! E agora aqui é que eu me 
interrogo: quai é o significado de 
Natal? Que temos nos para oferecer 
àquele Menino que por Amor, tomou 
a nossa natureza e sofreu para dar sen- 
tido às nossas vidas? Que mudanças 
operamos dentro de nos? Mas... e dos 
nossos comportamentos compulsivos, 
no Natal e fora dele, quai a razâo? 
Onde começa para cada um de nos o 
excesso e onde termina? Sera que pre- 
cisamos realmente de tudo que com- 

pramos ou... sera apenas que nos con- 
vencemos disso? 
De onde vem na verdade o impulso de 
possuir mais e ser mais do que real- 
mente se é? Sera a nossa insegurança 
perante a oferta? Quando nâo sabe- 
mos bem, corn toda a certeza, o que 
nos faz feliz, nâo temos nenhuma 
alternativa prôpria para contrapor às 
ofertas que chegam de todos os cantos. 
Comparam-se os produtos corn os ou- 
tros, mas nunca nos perguntamos: a 
melhor oferta, é também ela melhor 
para mim? Por nâo se conhecer as 
suas prôprias carências, sera que 
somos vitimas de necessidades artifi- 
ciais, criadas apenas para nos 
poderem impingir novos produtos? 
Constata-se ainda que esta corrida 
para o consumismo é fruto de uma 
îuga da brutal realidade da vida: jâ 
que nâo dominâmes a vida tal como 
séria nosso desejo é ela que domina. 
Muitos de nôs, estâmes convencidos 
que tal como somos, nâo merecemos o 
respeito dos outres. Entâo fazemos 
tudo para parecermos diferentes junto 
deles. Ai, a pessoa refugia-se num 
mundo que compra sô para si. A 
crença mistica no progresse, no mais, 
no melhor e no mais rapide é ainda 
responsâvel por esta sociedade que 
nécessita ganhar mais, para comprar 
mais e muito mais depressa! Parece 
que afinal este movimento de massas 
de amplitude mundial nos diz que elas 
estâo sempre em fuga de si mesmas... 

Por: 
D.“ Lucinda 

Ferreira 

Sera que um 
automôvel muito 
mais potente, um s 
terceiro aparelho 
de televisâo em f 
casa, um refrige- ^ 
rante mais doce etc... etc... é o que nos 
falta para sermos felizes? Mas o pior é 
que corn tanta pressa, perdemos a 
capacidade de aproveitar, de usufruir 
o que temos mesmo ali à mâo... 
Por vezes, a fascinaçào pelo “novo” é 
tâo grande que tudo novo jâ é velho 
para nôs, desde que o possuamos! 
Hein! 
O impulso de possuir, seguir a moda, 
suplantam a necessidade de dar a tudo 
um sentido que dependa do prazer. 
Parece entâo que as pessoas nâo pres- 
cindem de nada que lhes é oferecido, 
pois nâo sabem realmente do que pre- 
cisam e... acreditam nisso. Nâo têm 
alternativas para tanta tentaçâo... Sô 
seremos capazes de reconhecer o ver- 
dadeiro excesso se conhecermos os 
nossos limites dentro dos quais somos 
felizes. 
... e dai me pergunto: quem sou eu 
realmente? O que quero realmente da 
vida? Que preciso para ser feliz? 

As pessoas que desejem entrar em 
contacta corn a D.“ Lucinda Ferreira, 

poderâo fazê-lo por escrito para 
Lucinda Ferreira, R. da Misericôrdia, 

9 - Conchada, 3000-280 Coimbra, 
Portugal 

Comunidade 
COMUNICADOS 

o Congresso Nacional Luso- 
Canadiano informa que é jâ no dia 
14 de Fevereiro de 2001, pelas 15 
boras, no Consulado Gérai de 
Portugal em Toronto, que se rea- 
liza a abertura dos votas (sécrétas) 
enviados por Directores ou 
Delegados das vârias Provincias do 
Canadâ. 
Nessa cerimônia estarào présentes 
um Delegado Oficial do 
Consulado, Directores pela ârea de 
Toronto e nâo sô, elementos da 
Comissâo Eleitoral e ainda a pre- 
sença de Orgâos de Informaçâo 
para os quais o convite aqui fica 
feito. 

Sessâo de Esclarecimento sob o 
tema; "Uma Crise Fabricada", pelo 
Dr. Tomâs Ferreira, na Portuguese 
Canadian Democratic C. Centre. 

A Casa dos Poveiros Varzim Sport 
Clube de Toronto realiza, domin- 
go, dia 11, a sua Assembleia Gérai, 
para apresentaçâo do Relatôrio e 
Contas e Eleiçâo dos Corpos 
Gerentes para 2001/2. 

Sàbado, dia 
-Baile de aniversârio do Asas do 
Atlântico. Jantar e baile corn o 

"Português Suave". 
-Matança do Porco pela la. 
Irmandade do Divino Espirito 
Santa de Mississauga, no salâo de 
Santa Helena. 416-247-5362. 
-Noite de Sâo Valentim no 
Graciosa C. centre. Müsica corn 
Martins Sound Mix. 
-Baile do "Dia dos Namorados", no 
Angrense de Toronto. Jantar, DJ 
Zip-Zip e Otilia de Jesus. 
-Pesta de Sâo Valentim, na Casa da 
Madeira C. Centre, corn jantar e 
müsica corn o conjunto "Oh lâ lâ". 
-A Associaçào Cultural do Minho 
realiza a festa de Sâo Valentim na 
sede corn "Bacalhau à moda da 
Abadia". 416-654-4442. 
-Festa de Sâo valentim da 
Assodaçâo Migrante de Barcelos. 
Jantar e baile corn o DJ Zip-Zip. 
416-530-1662. 

Sabado, dia 17 

-Celebraçâo do Sâo Valentim do 
Amor da Pâtria C. Centre na 
Igreja de Santa Helena. Müsica 
corn o EJ Five Stars. 
-Baile de Sâo Valentim na Casa do 
Alentejo corn o conjunto Sonhos 
de Portugal. 416-537-7766. 
-O Sâo Valentim do FC do Porto 
de Toronto, na sede, corn jantar, 
müsica de dança e cançôes corn 
Nancy Costa. 

Que o Banco Comunitàrio do Portuguese Cj^edit Union paga os melhores 
juros da banca jâ nem é novidade para ningüém! Que todos os depôsitos 
sâo garantidos pelo govemo até 100 mil dôlares cada, também jà toda a 
gente sabe! 

Por isso, hoje vamos falar de empréstimos e começaremos por dizer que 
oferecemos as melhores condiçôes possiveis. 

Quais sâo os seus prôximos pianos?: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

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

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

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

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 
1199 Dundas Street West - Toronto - TeL (416) 533-9245 

0098 
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luz revoltada 
Obrigado a pagar "a 
pronto" mais de dois 
milhôes de contos à 
DGCI, O clube acusa o 
Govemo de 
inflexibilidade, 
reage corn duras 
criticas e faz ameaças 

O Benfica reagiu fortemente à 
decisâo da Direcçâo-Geral das 
Contribuiçôes e Impostos (DGCI) que 
obriga o clube a pagar integralmente 
e a pronto a sua divida, que ascende a 
cerca de 2,2 milhôes de contos, con- 
trariando a sua disponibilidade para 
uma soluçâo faseada da divida. 
Manuel Vilarinho fez sentir publica- 
mente a "indignaçâo" do clube pe- 
rante a decisâo da DGCI ao nâo 
autorizar a proposta do Benfica. 
Depois de salientar que "o Governo 
tem de assumir a sua responsabili- 
dade" no caso das dividas do clube, 
para recordar a recente decisâo do 
ministro das Finanças, Pina Moura, 
ao extinguir a Comissâo de 
Acompanhamento dos Clubes de 
Futebol que, como deixou entender, 
terâ provocado, pela inércia da sua 
actuaçâo, o acumular da divida ao 
Fisco, que se cifra em cerca de 1,8 mi- 
lhôes de contos, mais 400 mil contos 
relatives à Benfica SAD. "O Estado é 
co-responsâvel por ter deixado a situ- 

açâo arrastar-se. Nâo basta demitir a 
comissâo, é precise que o Governo 
assuma as suas responsabilidades 
nesta questâo. Nâo é juste que o 
Governo seja intolérante para quem 
quer cumprir a lei, principlamente 
quando foi a actual direcçâo a denun- 
ciar a situaçâo", disse o présidente do 
clube benfiquista. Segundo a 
direcçâo dos "encarnados", o Governo 
funcionou durante quase très anos em 
regime de "tolerância mâxima", no 
sentido de permitir todas facilidades 
aos clubes, e, no caso actual do 
Benfica, deseja impor um sistema de 
"tolerância minima". Manuel 
Vilarinho referiu ainda nâo estar a 
pedir tratamento privilegiado, e que 
este seu apelo ao Governo nâo signifi- 
ca mais do que uma "reivindicaçâo" 
idêntica à que foi feita "também por 
outros clubes em 1988" e a quai foi 
atendida. E referiu o "momento deli- 
cado que a instituiçâo vive, sobrecar- 
regada corn dividas e corn o 
patrimônio onerado". Para o prési- 
dente do clube da Luz, a soluçâo para 
ultrapassar os problemas financeiros 
passa pelo aumento de capital e pela 
constituiçâo do grupo empresarial 
Benfica. Os "encarnados" pretendiam 
pagar de forma faseada a sua divida à 
DGCI, mas a natureza da prôpria 
divida nâo o permite. O clube foi, por 
isso, informado que teria de a pagar 
integralmente e a pronto, ficando 
impossibilitado de se socorrer do sis- 
tema de recuperaçâo e modernizaçâo 

TRÂNSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 
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empresarial. Referindo-se indirecta- 
mente à participaçâo do Benfica no 
Europeu a realizar em 2004, Manuel 
Vilarinho deixou um aviso: "Corn esta 
atitude intransigente por parte do 
Governo, podem ficar comprometi- 
dos grandes projectos nacionais." 
Também o vice-presidente do 

Conselho Fiscal dos "encarnados" 
solicitara, em declaraçôes à TSF, "o 
apoio do Governo e da prôpria 
DGCI". Joâo Carvalho adiantou que 
"a DGCI tem de ser construtiva e nâo 
dizer apenas que nâo", salientando 
que também "gostaria de solicitar o 
auxilio do Governo para a situaçâo, 
pois era importante que se adoptasse 
uma atitude positiva perante o prob- 
lema". Entretanto, Pinto da Costa 
teve oportunidade, ainda antes de 
conhecer a comunicaçâo do prési- 
dente do Benfica, de dizer que nâo 
percebia como é que "durante très 
anos nâo deram conta que o Benfica 
nâo pagava impostos", e pediu ao 
Ministério das Finanças um inquérito 
à recém-demitida Comissâo de 
Acompanhamento dos Clubes, por 
considerar que esta pode "ter pactua- 
do corn uma situaçâo merecedora de 
penalidades criminais". 

Jogos de 2008 / COI contra 
consideraçôes poHticas 
A Comissâo Executiva do COI 
determinou que a Comissâo de 
Avaliaçâo que inspecciona as cinco 
cidades candidatas a organizar os 
Jogos Olimpicos de 2008 "nâo 
tenha em conta qualquer conside- 
raçâo politica". A Comissâo de 
Avaliaçâo é recomendado especifi- 
camente que apenas considéré os 
factores que tenham a ver "com a 
competêneia das autoridades para 
planificar, organizar e acolher os 
Jogos". Esta decisâo esta relaciona- 
da corn "as questôes politicas que 
podem surgir para certos paises", 
referêneia implicita ao problema 
dos direitos humanos na China, 

mms JûniOR: 

pais cuja capital figura entre as 
cidades candidatas. A Comissâo 
Executiva considéra que "a missâo 
da Comissâo de Avaliaçâo é de 
natureza essencialmente técnica e 
que o seu papel é o de avaliar a 
capacidade de uma cidade candida- 
ta para acolher os Jogos nas me- 
Ihores condiçôes para todos os par- 
ticipantes, prioritariamente os atle- 
tas, assegurando também uma 
audiência o mais ampla possivel". 
Pequim, Osaka, Toronto, Istambul 
e Paris, as cidades candidatas, vâo 
receber a partir de 21 de Fevereiro 
corrente a visita da Comissâo de 
Avaliaçâo do COI. 

Dispensado do FC Porto 
Jà no aeroporto, Rubens 
Jûnior confirma que foi 
«apanhado de surpresa» 
mas nega todos os 
«boatos» que o acusam 
de arrastar Pena e 
Esquerdinha para as 
«noitadas». «Isso é um 
absurdo», comentou. 

«Foi uma surpresa para mim. Nâo me 
sinto culpado de nada, mas tive vârias 
alegaçôes. Sô sei que fui dispensado e 
deixo o FC Porto até ao final da 
época. Vou procurât um clube no 
Brasil para provar todo o meu valor e, 
se eu puder voltar para o Porto, fico 
muito feliz por poder voltar a vestir a 
camisola do FC Porto, pois ainda 
estou em débito corn a torcida». 
Rubens Junior nâo se escusou a 
comentar a alegada conduta extra- 
desportiva, leia-se «noitadas», que 
poderâ estar na origem da sua saida. 

O jogador afirma que estava lesiona- 
do e nem podia jogar nessa altura. 
«Eu nem sequer estava a Jogar. Tive 
seis meses parado, por causa da lesâo, 
e acho um absurdo falar-se que estou 
a ser dispensado por causa de 
'noitadas'. Senâo jâ tinha sido dispen- 
sado hâ seis meses. Estou de cons- 
ciência tranquila, mas os boatos tam- 
bém me incomodam muito». 
«Arrastar Pena e Esquerdinha para a 
noite? Sô posso rir. Èlés sâo maiores 
de idade. Têm filhos, familia e sâo 
donos do seu nariz, por isso, nâo vou 
ser eu a arrastar ninguém para a 
noite. Acho isso um absurdo». «Estou 
muito triste por ser mandado embora 
por causa de boatos que nunca acon- 
teceram e por me ter lesionado, mas 
eu nâo pedi para me lesionar. Mas 
fico contente por nâo ter sido dispen- 
sado por deficiência técnica. Sei quai 
é o meu potencial e que posso brilhar 
noutra équipa». «Se fui bode expi- 
atôrio para justificar derrotas? Talvez. 
Se for isso, entâo espero que o proble- 
ma esteja resolvido e que o FC Porto 
seja campeâo». 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 8 Fevereiro, 2001  ^ 

DESPORTO 

Taça - Sporting vence 
Nacional e ruma aos 
quartos de final 
O Sporting qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal em 
futebol, ao derrotar no Funchal o Nacional da Madeira, da II Liga, por 2-0, 
em encontro de desempate dos oitavos de final. Pedro Barbosa, aos 35 minu- 
tos, e O brasileiro Rodrigo Fabri, aos 78, apontaram os golos dos "leôes", que 
no primeiro jogo, em Alvalade, haviam consentido um empâte a très golos. 
O Sporting, que domingo se desloca assim ao terreno do Famalicâo (II B), foi 
a ültima équipa a garantir o acesso aos "quartos". Jâ 
hoje, duas formaçôes da II Divisâo B, Bragança e Moreirense, haviam 
preenchido duas vagas ainda em aberto, ao vencerem os seus compromissos, 
em atraso, dois oitavos de final. O Bragança surpreendeu o Rio Ave, da II 
Liga, vencendo por 3-2, enquanto o Moreirense afastou o Estoril Praia, tam- 
bém da II B, ao golear por 5-2. 

Programa dos quartos de fînal (domingo): 
Paços de Ferreira (I) - Maritimo (I) 
Famalicâo (II B) - Sporting (I) 
Bragança (II B) - FC Porto (I) 
Moreirense (II B) - Boavista (I) 

NBA / All-Star - Vince Carter 
vai jegar apesar de lesâe 
A "estrela" dos Toronto Raptors 
Vince Carter confirmou que vai 
jogar o encontro de domingo da 
NBA "Ail Stars" - "Jogo de Estrelas" 
da Liga Norte-americana de 
Basquetebol -, em Washington, ape- 
sar de estar lesionado no joelho 
esquerdo. 
"Vou jogar o encontro como se fosse 
qualquer outro jogo “all-star", garan- 
tiu Carter, que adiantou estar e sen- 
tir-se melhor da lesâo no joelho sofri- 
da no passado dia 26 de Novembre, 

num jogo em Chicago. 
"Esta melhor", sublinhou o basquete- 
bolista, embora tenha acrescentan- 
do; "Quando sentir que consign fazer 
qualquer esforço sem sentir dor 
saberei que estou a 100 por cento". 
Apesar da lesâo. Carter é o quarto 
melhor da Liga Profissional de 
Basquetebol Norte-Americana 
(NBA), corn uma média de 27,5 pon- 
tes por jogo. Carter é o lider das 
votaçôes para o encontro de "All- 
Stars" da NBA. 

fÔRMULfl i: 

Chuva condiciona testes 
de Benetten, Prost e 
Arrews ne Esteril 
A chuva condicionou fortemente o 
primeiro dia de testes das très 
équipas, Benetton, Prost e Arrows, 
que escolheram o Autôdromo do 
Estoril para preparar o campeonato 
do Mundo de Formula 1. 
Apesar de nâo ter sido uma con- 
stante, os aguaceiros que a espaços 
foram caindo no Autôdromo do 
Estoril nâo permitiram âs équipas, 
nomeadamente à Benetton e à Prost, 
desenvolver o programa que dese- 
javam corn a Michelin. 
O B201 da Benetton, equipado corn 
motor Renault e apresentado terça- 
feira em Veneza, Itâlia, foi natural- 
mente o centre das atençôes, corn o 
volante entregue apenas ao italiano 

Giancarlo Fisichella, por doença do 
inglês Jenson Button. 
Cumprir o programa idealizado pela 
Michelin e testar o novo motor VIO 
da Renault*sâo os principais objec- 
tives da Benetton, cujo monolugar 
rodou durante a maior parte do dia 
sem problemas, até propulser ceder 
no inicio da ültima volta da sessâo, no 
final da recta da meta. 
Na Prost, cujos monolugares vâo ben- 
eficiar este ano de mortores Ferrari, 
John Walton, responsâvel da équipa, 
mostrou-se incomodado corn o 
"tempo estranho" que se fez sentir no 
Estoril, embora esse facto tenha per- 
mitido testar os pneus de chuva e 
intermédios da Michelin. 

Passapoites falsos 
Udinese abandona ideia 
de cotaçâo na boisa 
A Udinese abandonou temporaria- 

mente a intençào de passar a estar 

cotada na boisa, devido ao seu ale- 

gado envolvimento no escândalo 

dos passaportes falsos, anunciou 

Franco Soldati, présidente do 

clube, da primeira divisâo italiana 

de futebol. 

"Temos confiança najustiça, seja ela 
civil ou desportiva, corn a quai vamos 
continuar a cooperar. Mas é claro que 
todo este alarido compromete, talvez 
definitivamente, a hipotética cotaçâo 
do clube na boisa, cujo processo foi 
iniciado no Verâo passado", disse 
Soldati. 
O anüncio foi feito no dia em que a 
Federaçâo Italiana de Futebol (FIGC) 
convocou o director-geral do clube, 
Pierpaolo Marino, o seu secretârio- 
geral, Sigfrido Marcatti, e os 
jogadores brasileiros Alberto, 
Jorginho e Warley e o paraguaio Da 
Silva devido ao escândalo dos pass- 
aportes falsos, que atinge vârios pais- 
es europeus. A FIGC acusa o clube de 
Udine de ter utilizado jogadores que 
possuiam passaportes portugueses fal- 

sos para contornar o regulamento em 
vigor em Itâlia no que diz respeito ao 
numéro de futebolistas extra-comu- 
nitârios que cada équipa pode inscr- 
ever (cinco no mâximo). 
Apôs o caso ter sido espoletado, a 
Udinese emprestou Warley e Jorginho 
ao clubes brasileiros Grémio de Porto 
Alegre e Vasco da Gama, respectiva- 
mente, enquanto Da Silva deslocou-se 
ao Paraguai para tentar a sua natural- 
izaçâo e Alberto, que se mantém ao 
serviço da équipa italiana, teve o seu 
estatuto alterado para extra-comu- 
nitârio. Além de ter denunciado os 
dois dirigentes da Udinese e os quatro 
futebolistas à Comissâo de Disciplina 
da FIGC, o inspector da federaçâo 
responsâvel pela investigaçâo do caso 
também acusou o clube por "respons- 
abilidade objectiva". "O cluke, os seus 
dirigentes e os quatro jogadores, terâ 
tido condutas ilicitas corn a finalidade 
de conseguir o estatuto de comu- 
nitârio para os futebolistas, mediante 
a utilizaçâo de passaportes falsos 
aparentemente emitidôs pela autori- 
dade portuguesa", référé uma nota da 
FIGC. 

POUPE OtfiHEmO EM TOPAS AS CHAMADAS QUE FfZER COM 
A MAIS SdODA AtTEUKATiVA CANAOiANA EM LONGA DiSTÂNÜtA 
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cada vez que utilizar os serviços da YAK! 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 8 Fevereiro, 2001 

dâassLpicaçâi} 
Equipas 

tBIAinSTA 
2BEHFICA 

J V E D M S P 

4 FC PORTO 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

13 
12 

6 
4 

1 30 

12* 3 

6BELENENSES 
IP. FERREIRA 
B SAIGDEIROS 20 
9FARENSE 20 
10U.LEIRIA 
HMARiTIMO 
12BEIRA-MAR 
13AIVEBGA 
14GUIMARAES 20 
i GAMPOMAIBR. 20 
16 GiL VICENTE 20 
17DESP.AVES 20 
18E.AMAD0RA 20 

12 
10 
10 
R 
9 
7 

20 
20 
20 
20 

2 
il: 
5 
ii 
2 
7 

6 B 
7 5 

4 
5 
6 

37 
34 
37 

3 32 
5 

5 
9 

26 

20 
21 

6 
6 
4 

5 
4 
7 

3 9 
3 5 
2 6 
2 4 

6 25 
6 22 
B 20 
9 22 

10 26 
9 23 
B 15 

12 13 
12 IB 
14 15 

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

'L LLy_ü_ 
PORTUCUeSfl DE fUTCBOL 

^ PRQEISSIOnflL 

Resultados> Piiximaiiniaila 
(20“ jornada) 

Bearista - Est Amadora, 1-0 
V. Guimaries - Aharea 2-2 

Farense-Gil Vicente, 1-1 
Benfica-Uniioteiria3-2 

Belenenses - Beira-Mar, 0-1 
Campomaier. - 0. Avea 0-0 
MariUma - Salgueiraa 0-1 

SporUng-Sa Braga. 1-2 
P. Ferreira-FC Perte, 0-1 

(21“jornada) 
Sa Braga-Boavista 

EsLAmadera-Benfica 
Uniie leiria - Beienenses 
Beira-Mar - Paçes Ferreira 

FC Perte - Campemalarense 
DesaAves-Maritime 
Salgueires-Farense 

Gil Vicente - Vit Guimaries 
Alverca-Snorting 

elhores arcadores 

15 golos 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

HASSAN Nader (Farense) 

14 giolos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

12 golos 

MikiFEHER (Braga) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

IQ gioliDS 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

9 golos 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

® golos 
Carlos LAGORIO (Maritimo) 

noDPiD: 
Figo recusa-se a falar do Barcelona 
Figo negou-se a responder a perguntas 
sobre o Barcelona e chegôu a ameaçar 
abandonar a sala de imprensa do 
Estàdio. Sobre os elogios de Heman 
Crespo, O intemacional português 
deseja trocar de camisola corn o 

argentino. 

O médio intemacional português Luis 
Figo ameaçou abandonar a sala de 
imprensa do Estâdio Santiago 
Bernabeu, caso os jornalistas persistis- 
sem em fazer-lhe perguntas contra o 
seu anterior clube, o Barcelona. «Se 
continuam as perguntas contra o Barcelona, saio 
da sala de imprensa. Vim para falar do Atletico 
de Bilbau e da Lâzio», advertiu o futebolista por- 
tuguês. Figo negou-se a responder a perguntas 

BESULTRDOSDEnRÇA-FEIRA 
Magic 109 Hornets 83 

Hawks 84 Nets 90 

Nuggets 83 Pistons 94 

Pacers 89 Heat 108 

Kings 109 Bucks 118 

Bulls 80 Suns 97 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

©QWQSte  

Milwaukee 89 

1^1 P(g'ïf 

170iB30 

Toronto 85 83 0.B81 

Charlotte 85 85 0.500 

Indiana 81 87 0.438 

Cleveland 80 86 0.435 

Detroit 19 30 0.388 

Atlanta 16 38 0.333 

Chicago 6 48 0.185 

O MILéNIO 

I—LL 
PORTUCU£Sfl DC fUTEDOL 

PROEISSIOnflL 
 1| 

dÂassifticaçào l^jzsuâtados 
Equipas 

2VARZIM 
3RI6AVE 
4NACIGNAL 
SPENAFIEL 
6MAIA 
7VllSETdBAL 
BUNIAOLAMAS 

10 NAVAL 
1UEÇA 
120VARENSE 
13 CHAVES 
14 MARCO 
15ESFINR6 
16FELGUEIRAS 
I7IM0R1AI 
18FREAMUNDE 

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

Bio Ave-Naval, 1-1 
Felgueiras-Marco. 4-0 

Ovaranse - Unlio lamas, 0-1 
laça-Acadimica, 2-3 

imortal-Freamundo,2-0 
Varzim-VILSetiibal,1-0 

Santa Clara - Sp. Esglnho, 2-0 
Nacional-Penafiel.0-2 
Desp. Chaves-Mala, 1-1 

2f ^^^zttaha 

vit. Setiibal - Desp. Chaves 
Mala-Bio Ave 

Naval-Santa Clara 
Sp.Espinha-Naclanal 
Penaliel-Felgueiras 

Marco - Ovaranse 
Uniia lamas-laça 

Académies-Imartal 
Freamunde-Varzim 

sobre o Barcelona, anterior equipa 
do médio português, com quern os 
«merengues» vâo jogar a 3 de Março, 
em Jogo da segunda volta da Liga 
Espanhola. «Haverâ tempo de falar- 
mos do Barcelona», disse o jogador, 
lembrando que antes disso o Real 
Madrid terâ um jogo muito impor- 
tante para Liga dos Campeôes, con- 
tra a Lâzio, na prôxima terça-feira. 
Figo disse também estar desejoso de 
defrontar a Lâzio e sublinhou que 
teria muito gosto de no final trocar 
de camisa com o argentino Hernan 
Crespo. Figo respondeu assim aos 

elogios que Crespo Ihe fez na segunda-feira e 
disse que estes têm ainda maior importâneia por 
partirem de um jogador da qualidade do 
argentino. 

fUTtbOL Dt PMIfl: 

III Europeu - Portugal 
campeâo na final corn 
os anfitriôes 
(Espanha) - Um golo de Nunes, mesmo em cima do 
apito final, garantiu este passado fim de semana o 
titulo europeu de futebol de praia a Portugal, que bateu 
na final a Espanha (4-3), actual detentora do "ceptro". 
Num altura em que a esmagadora maioria dos 2.000 
espectadores que marcaram presença na Praia do 
Inglês, nas Ilhas Canârias, festejavam o golo marcado 
por Setién, que repunha a igualdade (3-3), Nunes 
silenciou os adeptos espanhôis corn o tento que Valeria 
o titulo europeu. 
A Espanha entrou melhor no encontro e adiantou-se no 
marcador logo no primeiro minuto, por intermédio de 
Amarelle. Na resposta, dois golos de Madjer (14 e 24) e 
outro de Hernâni (21) protagonizaram a reviravolta no 
resultado, colocando os portugueses a vencer por dois 
golos de diferença. 
Portugal viu, no entanto, anulada a vantagem depois de 
Amarelle (27) e Setién (35) recolocarem a Espanha na 
corrida à revalidaçâo do titulo europeu. Mas uma 
perda de bola no meio-campo, lançon um decisivo 
contra-ataque construido por Madjer e Nunes, 
concluido pelo segundo, que fechou o resultado. 

^fmÛoto4>ÇMAshi 
Delfinâ Alexandre 

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

Campeonat:a Nacional de Futebol - QQ 
(C2. 

1 MOREIRENSE 
2 VIZELA 
3 FC PORTO B 
4 FAMALÏCÂO 
5 PAREDES 
6 S. JOÂO VER 
7 INFESTA 
8 LEIXÔES 
9 SP.BRAGA B 
lOCANELAS 
11 ESPOSENDE 
12 VILANOVENSE 
13 FAFE 
14 TROFENSE 
15 PEVIDÉM 
16 ERMESINDE 
17BRAGANÇA 
18 LOUROSA 
19SAND1NENSES 
20 GONDOMAR 

JJ IP 

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

18 
17 
17 

19 16 
19 16 
19 15 

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

20“Jornada 
Pevidém - Leixôes 

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

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

Esposende - Vilanovense 
Gondomar - Moreirense 

Ermesinde - Fafe 
Infesta - Sào Joào Vér 

(CIL IftC^IOIQPJ^ JJ IP 

1 OLIVEIRENSE 18 41 
2 SP.COVILHÂ 18 38 
3 FATIMA 18 35 
4TORREENSE 18 32 
5AC.VISEU 18 32 
6SANJOANENSE 18 30 
7 FEÏRENSE 18 28 
8ALCAINS 18 25 
9SP.POMBAL 18 25 
10 ARRIFANENSE 18 23 
11 MARINHENSE 18 22 
12 0LI.BAIRRO 18 22 
13 U. COIMBRA 18 22 
14 VILAFRANQÜEN 18 21 
15CALDAS 18 21 
16AGUEDA 18 16 
17CUCUJÂES 18 13 
18 TORRES NOVAS 18 13 
19 LOtRINHANENS 18 11 

Resultados 
Sanjoanense - Feirense, 2-1 
Vilafranquense - Fâtima, 0-1 
Agueda - Lourinhanense, 1-1 
Oliveirense - Uniào de Coimbra, 5-1 
Sp. Pombal - Alcams, 2-3 
Sp. Coviihà - Caldas, 2-0 
Académico de Viseu - Cucujàes, 3-0 
Torreense - Oliveira do Bairro, 1-0 
Torres Novas - Arrifanense, 3-2 
Folga: Marinhense 

19“ Jornada 
Torres Novas - Marinhense 

Torreense - Arrifanense 
A.Viseu - Oliveira do Bairro 

Sp. Coviihà - Cucujàes 
Sp. Pombal - Calclas 
Oliveirense - Alcains 

Agueda - Uniào de Coimbra 
Vilafranquense - Lourinhanense 

Sanjoanense - Fâtima 
Folga: Feirense 

(CIL s^iincpi^ 

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

JJ IP 

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

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

20“Jornada 
Barreirense - Camacha 

Lusitano de Évora - Orienta! 
Operârio Desportivo - 

Portimonense 
Atlético - Sesimbra 

Micaelense - Estoril-Praia 
Seixal - Machico 

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

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

lanri|3eonat;( I de Futebol - QQQ 
Serie A 

CIL X(^1IJIIPA 

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

Serie B Serie C 

38 
38 
35 
35 
29 
28 
27 
27 
24 
22 
22 
21 
20 
18 
18 
17 
16 
5 

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

CIL IKQITIIIPA 

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

35 
35 
33 
31 
29 
26 
25 
25 
25 
24 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
17 
16 

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

CIL atQOTPA 

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

39 
36 
35 
33 
30 
29 
25 
24 
22 • 

22 
22 
22 
21 
20 
17 
15 
13 
9 

Cesarense - Sào Roque, 3-1 
Mangualde - Anadia, 3-1 
Satào - Estarr^a, 1-2 
Lousanense - Gouveia, 1-1 
Fomos Algodres - Mirandense, 0-1 
Avança - Gafanha, 1-1 
01. Frades - Penalva Castelo, 1-1 
Valecambrense - Guarda. 4-0 
Sourense - Oliveira Hospital, 3-2 

Série □ 
CL HQOTPA JJ IP 

! BENFICA CB 18 46 
2BENEDITENSE 18 37 
3EST.PORTAL. 18 37 
4 PENICHE 18 30 
5FAZENDENSE 18 29 
6 PORTALEGRENS 18 29 
7 PORTOMOSENSE 18 27 
8SERNACHE 18 25 
9 U.TOMAR 18 23 
lOSERTANENSE 18 22 
11 CARANGUEJEIR 18 20 
12MIRENSE 18 20 
13 ALCANENENSE 18 19 
14 BIDOEIRENSE 18 19 
15U. SANTARÉM 18 18 
16ALME1RIM 18 18 
17 FERROVIÀRIOS 18 17- 
18 BOMBARRALENS 18 12 

Portalegrense - Benf. C. Branco, 1-1 
Peniche - Mirense, 1-0 
Alcanenense - Fazendense, 1-1 
Semache - Beneditense, 0-0 
Caranguejeira - Sertanense, 0-0 
Almeirim - Ferroviârios, 1-1 
Portomosense - Uniào Tomar, 1-1 
U.Santarém - Est. Portalegre, 2-5 
Bombarralense - Bidoeirense. 1-1 

Serie E 
CL BQIUIIIPA 

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

37 
33 
32 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
22 
21 
20 
16 
13 

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

Serie F 
CL Ï(^I01IIPA 

1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 ESP. LAGOS 
4 0URIQUE 
5 PINHALNOVENS 
6 ESTRELA VN 
7 FUT.BENFICA 
8 LUS. VRSA 
9 JUV.ÉVORA 
10 ALMANSILENSE 
11 BEJA 
12QUARTEIRENSE 
13 VASCO GAMA 
14 F.BARREIRO 
15 PESCADORES 
16CASTRENSE 
17 PALMELENSE 
18 ALMADA 

39 
39 
33 
29 
29 
28 
27 
27 
25 
24 
24 
24 
23 
22 
20 
19 
13 
II 

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

Nuno Marta, da Porta da Ravessa, venceu o 
XII Troféu RDP-Algarve, a prova de abertura 

da temporada do ciclismo profissional por- 
tuguês, com partida e chegada a Faro. 

O corredor português venceu a prova ao 
"sprint", completando os 140 km do percurso 
em 3:08.19 horas, o mesmo tempo gasto pelo 

lituano Saulius Sarkauskas e por Pedro 
Lopes, ambos da LA ecol/Calbrita/Alpiarça, 

segundo e terceiro classificados. 
Por équipas o triunfo pertenceu também à 

Porta da Ravessa, tendo a LA Pecol sido 
segunda classificada.Participaram na prova 

93 corredores. 

f 

(ICLISI10: 

Troféu RDP/AIg 
triunfo ao "sprin 

BOSTON 4, Priii./iDCLPrilA 3 
COLLMBLiS 2, ST LOUIS 2 

BUrrÀLO 6, NT RÂNOrCS 3 
DETROIT 4, OTTAWA 2 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

[Ë)D^iig;&(3) il2ife[Ë)îi€!rÉ 
 ■ 

OTTAWA ES SB 

TORONTO 54 SI 

BUFFALO ES 5B 

BOSTON sa S7 

MONTREAL 55 44 

COLORAOO 53 79 

VANCOUVER 54 64 

EOMONTON 55 59 

CALGARY 53 50 
MINNESOTA 5E «49 

NEW JERSEY 4, MONTREAL O 
MINNIS01A 4, TAMPA BAT 2 
CALGARY t, SAN JOSE 1 
LOS AxfGElCS 3* CltlCAOO 3 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

RECISTO: 
O Belenenses esteve 8 meses sem perder em casa 
Ao fim de oito meses acabou a invencibilidade do 
Belenenses em casa. O autor de tamanha proeza veio 
de Aveiro, é filho do técnico do Beira Mar e chama-se 
Ricardo Sousa. A équipa do Restelo, a mais brasileira 
de Portugal - apesar de no emblema ostentar a cruz 
das caravelas que descobriram noVOs mundos -, tem 
vindo a fazer excelente época. Espera-se que a derrota 
nào seja prenûncio de uma queda abrupta na tabela e 
que o "onze" tenha força animica para voltar a dis- 
putar os lugares cimeiros. A prova sô ganha corn isso. 
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Pois é, quer queiram, quer nâo, os 
"axadrezados" lâ vào nas calmas do- 
minando os acontecimentos e conso- 
lidando o primeiro lugar dà classifi- 
caçâo gérai. E a procissâo jâ passou 
do adro... 

Por outro lado, corn alguma surpresa 
à mistura, os "putos" do Benfica vào 
"abusando" dos mais maduros e jâ se 
alcandroaram aos postos cimeiros. Se 
os "Bês"- Boavista e Benfica, vào 
somando pontos,' o "B"- Belenenses, 

"borrou a pintura", perdendo 
em casa corn o Beira Mar. 
O trio dos "BBB's" desfez-se por 
agora... 
Alias, esta ùltima Jornada, ter- 
minou corn uma série de sur- 
presas. A jâ mencionada no 
Restelo, no Funchal, corn a 
"queda" do Maritimo ante o 
aguerrido Salgueiros, e em 
Alvalade, a "bronca" maior corn 
o Sp. de Braga a pôr os "leôes" a 
ver très pontos por um 
canudo... Très pontos e, se ca- 
Ihar, a sua condiçâo de 
campeôes. E, finalmente, a ùlti- 
ma "bronca" corn o Paços de 
Ferreira a bâter o pé ao FC 
Porto, por 1-0. Emoçâo a rodos 
até ao apito final! Quem diria 
que os "putos" do Benfica, nesta 
altura, atingiriam a 2a. posiçâo 
na tabela classificativa? Por 
muito tempo? 
De registo, também, a continua- 
da frustraçâo "vimaranense" 
pois, de vitôrias, so uns cheiri- 

nhos passageiros, venham os 
treinadores que vierem. 
No resto, salientar que o ultimo da 
classificaçâo gérai é agora o Estrela da 
Amadora! 
Ajornada 21, que jâ esta à porta, é fér- 
til em jogos de l-X-2 no totobola 
caseiro, como podem apreciar a 
seguir. 
Para começar, um Sp. Braga-Boavista! 
Depuis, E. da Amàdora-Benfica; 
Uniào de Eeiria-Belenenses; Beira 
Mar-Paços de Ferreira; FC Porto- 
Campomaiorense; D. das Aves- 
Maritimo; Salgueiros-Farense; Gil 

Vicente-V. Guimarâes e Alverca- 
Sporting. 
Que tal? 
Temos realmente um naipe de jogos 
"valentes" que, por muito que 
queiramos, ou mesmo por simpatia, 
nâo vislumbramos um dos chamados 
"jogos fâceis", embora depuis da Jor- 
nada realizada surjam, naturalmente, 
resultados lôgicos em alguns deles. 
Mas, antecipadamentè, adivinhar em 
quais a lôgica vai prevalecer, ou o fac- 
tor casa vai influenciar, é que é mais 

73ûh 
nova représentante de vendas 
da ^£ct&€di para a comunidade portuguesa. 

S£aSaa 
Jâ experimentou dar aima às suas festas 

corn a cerveja CARLSBERG? 

De aos sens familiares e amigos cerveja 

geladinha Carlsberg e vai perceher a 

razào de tanta alegria. 

Neste novo milénio ofereça aos sens 

companheiros festivos a cerveja 

que reforça a amizade. 

A.ldi 


