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sem vértebras 

Porque sera que hâ homens (e mulheres!) que 
sào mais crueis que animais? Fruta dos tempos? 
Haverào concerteza muitas explicaçôes sâbias 
para o assunto mas, estou certo, nunca 
satisfarâo a maioria, muito menos os pouco 
esclarecidos. 
Por muito que falem de ideais politicos, 
religiosos e de racismo entre negros e brancos e 
vice-versa, na America, Africa ou Europa, nada 
justifica O atiçar um câo embravecido contra um 
negro indefeso, ou espancar até quase à morte 
um negro, ou ver negros a matar por "dâ câ 
aquela palha" brancos, ou ainda, num reles jogo 
"amigâvel" de futebol, ver africanos a tentar 
"arrumar colegas de profissào" europeus sem a 
mais pequena razâo. 
O rosârio de factos tem imensas contas... 
Sera porque nascemos selvagens e, 
determinadas pessoas, nâo se conseguem 
adaptar ao (dito) mundo civilizado? 
Sera porque em alguns seres humanos (?) a 
parte selvagem é maior do que a parte educada 

pela familia e moldada pela sociedade? 
Ou é porque a dita sociedade influência os seres 
humanos à... desumanidade? 
Se esta sociedade de consumo oferece-nos 
diariamente mil-e-uma-noites de sonhos, droga 
e sexo; se nos usa como um numéro de um 
qualquer pedaço de cartâo de plâstico e nem se 
preocupa corn o ser; se temos dinheiro 
existimos, se nâo o temos nem nos assiste o 
reles direito de pedir ou roubar; se nos dâo uma 
farda da cor dos homens que nos governam 
temos todo o raio de acçâo para usar e abusar 
do poder; se... se... 
Se isto e muito mais é o "pâo-nosso-de-cada-dia", 
é muito natural -julgo!- que alguns homens e 
mulheres se tornem totalmente empedernidos e 
tratem o seu semelhante como... animais! 
Pobres animais nas mâos de certos seres 
humanos! 
Em que ficamos? Hâ alguma coisa que 
justifique tanta violência entre os seres 
humanos? 

Nâo consigo descortinar o quê. Sô se somos 
violentos e criminosos por natureza! Sera? 

JMC 

com os leitores 

Olà, queridos leitores! 
O tempo mantém-se agradàvel e o 
Natal esta à porta. 
Ajuda a esquecer as guerras e os 
terroristas que por ai 
vagabundeiam, sem que Uie 
ponhamos o "oUio em cima", sem 
que consigamos erradicà-los da 
sociedade. 
É a fatidica MOEDA corn duas faces! 

Bom, vamos às 
coisas mais agradâ- 
veis. 
A CASA DAS 
BEIRAS Cultural 
Community Centre 
of Toronto realiza a 
inauguraçâo oficial 
das suas instalaçôes 
prôprias, Sâbado, 
dia 8, corn recepçâo 
às llhOO, entoaçào 
dos hinos, içar das 
bandeiras e 
descerramento da 
Plaça Cornemorativa. Ao meio-dia sera servido um 
Bufete. As 19h00, jantar comemorativo e 
variedades. No Domingo, Natal das Crianças, corn 
snack para as crianças às 14h00. Os sôcios devem 
registar os filhos corn idades compreendidas entre 
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os 6 e os 10 anos de idade, para que recebam os 
présentés de Natal. A sede-social da CASA DAS 
BEIRAS esta situada no 34 Caledonia Road, a 
norte da St. Clair, em Toronto. Informaçôes e 
réservas; 416 604-1125, 530-9889 e 451-6242. 

Sexta-feira, dia 7, o FIRST PORTUGUESE C.C. 
Centre realiza uma Noite de Fados, com a presença 
do "distanciado" fadista RILFIAS. 
O jantar sera servido pelas 19h30. As nossas boas 
vindas ao Rilhas e o desejo de Bom Natal em... 
familia! Info: 416 531-9971/72. 

A CASA DOS AÇORES, em Toronto, realiza de 
novo a jâ famosa "Noite do Chicharro", Sâbado, dia 
8, corn inicio pelas 20h00. 
Domingo, dia 16 de Dezembro, a Casa dos Açores 
apresenta o Natal da Criança, com abertura da sala 
às 15h00 e entrada grâtis. 
Présente o Pai Natal, o Magic Village Puppet Co., 
de Andrew Miranda e Gerome the Gnome, 
oferecendo o seu ABC Book. 
Petiscos e bebidas para as crianças. Registem as 
crianças até dia 13, para que possam receber as 
prendas. Info: 416 603-2900. 

Vai ter lugar na GALERIA ALMADA 
NEGREIROS o lançamento do livro "The Creation 
of the University of the Azores", da autoria do 
Professor Dr. Mariano Teixeira Alves. O 
lançamento serâ terça-feira, dia 11 de Dezembro, 
pelas 17h30. 

A CASA DO BENFICA de Toronto realiza no 
Sâbado, dia 15, com inicio às 20h00, o "Bade do 

Futebol", onde Serâo homenageados os campeôes 
benfiquistas e entregues as respectivas faixas e 
troféus. 
Animarâ o "Balle do Futebol", o conjunto musical 
Mexe-Mexe. A entrada é grâtis. Parabéns aos 
atletas, técnicos e dirigentes da Casa do Benfica 
de Toronto pelas vitôrias conseguidas esta época. 

Severiano da Silva, editor da revista mensal 
"Gente Modesta" enviou-nos a informaçâo de que 
a atribuiçâo dos PRECOM - Comunidade em 
Destaque, terâ lugar num espectâculo no Oasis 
Convention Centre, no dia 28 de Abril de 2002. 
Na altura serâo entregues 5 PRECOM a 
membros da comunidade que se distinguiram 
como Figura Comunitâria, Miss-Luso Ontârio, 
Rancho Folclôrico, Divulgaçào da Lingua 
Portuguesa e Consagraçâo de Carreira. 

O RANCHO EOLCLÔRICO da NAZARÉ 
deseja à Comunicaçâo Social, Clubes e 
Associaçôes, e a toda a Comunidade em gérai, 
votos de NATAL FELIZ è ANO NOVO 
prôspero. 
Milénio, ' FPtv-SIC e CIRV-fm, agradecem a 
simpatia do Rancho Folclôrico da Nazaré. 
Retribuimos os votos e desejos de êxito. 

E assim despeço-me até à prôxima ediçâo. 
Ponha no seu calendârio as opçôes mencionadas. 
Vâ, participe nos acontecimentos comunitârios 
de interesse gérai. 
Lies acontecem por si e para si. 

JMC 
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Sacristâo 
condenado a 
oito anos de 
cadeia 
Um sacristâo madeirense vai passar 
os prôximos oito anos na prisâo por 
pedofilia. 
A sentença do sacristâo da freguesia 
do Arco da Calheta, concelho da 
Ponta do Sol,, foi proferida quinta- 
feira, quando o tribunal do Funchal o 
considerou culpado de sete crimes de 
abuso sexual de crianças entre os oito 
e os 13 anos de idade. 
O pedôfilo, conhecido por 
"Antoninho", tem 40 anos e foi 
considerado também culpado pelo 
colectivo de juizes presidido por 
Jaime Pestana de um crime de 
ofensas à integridade fisica. 
O caso remonta a Fevereiro de 2001, 
altura em que o homem foi detido 
pela Policiajudiciâria por suspeita de 
abusar sexualmente de crianças e viu 
a sua prisâo preventiva confirmada 
pelo tribunal da comarca da Ponta do 
Sol. 
O sacristâo vivia no sitio das Paredes 
com uma tia de 90 anos e uma 
pensâo de invalidez é o seu principal 
meio de subsistência. 
O tribunal condenou "Antoninho" a 
18 meses de prisâo por cada um dos 
crimes de abuso sexual que vinha 
acusado. 

Ot 2002: 
PSD puis abrir crise politica mas perdeu - acusa Guterres 
o primeiro-ministro acusou o PSD de 
ter tentado chumbar o Orçamento de 
Estado de 2002 apenas corn o objective 
de abrir uma crise politica no pais. 
Apôs a votaçâo final global do 
Orçamento de Estado para 2002, 
diploma que aOabou por ser 
viabilizado corn a abstençào do 
deputado independente Daniel 
Campelo, Antonio Guterres 
congratulou-se corn o resultado da 
votaçâo. 
"O debate demonstrou que a oposiçâo 
tinha como ünica finalidade chumbar 
o Orçamento para derrubar o 

Governo", lamentou Guterres, antes 
de contrapor esse comportamento 
corn a ideia de que o executive e o PS 
"procuraram preservar a estabilidade 
politica e o trabalho a favor das 
familias portuguesas". 
Antonio Guterres acusou os sociais- 
democratas de "tudo terem feito para 
provocar uma crise politica e criar 
problemas à economia nacional, numa 
situaçâo de crise internacional". 
"Perdeu quem apostou numa crise e 
ganhou quem apostou na estabilidade. 
Percebo o desespero de quem perde", 
acrescentou o chefe do Governo. 

DROCR: 

Português 
apanhado no 
aeroporto de 
lisboa corn 
12 quilos de 
ecstasy 
Um individuo de nacionalidade 
portuguesa foi detido no Aeroporto 
de Lisboa na posse de 12,330 
quilogramas de ecstasy dissimulados 
na bagagem, informou a Direcçâo- 
Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo 
(DGAIEC). 
De acordo corn a mesma fonte, a 
droga apreendida sâbado ao 
português proveniente da Holanda, 
caso fosse introduzida no mercado de 
consumo, permitiria a 
comercializaçâo ilicita de 41.100 
doses individuals (comprimidos) de 
ecstasy. 
A apreensâo, na sala de bagagens da 
alfândega, resultou do trabalho 
quotidiano exercido nos aeroportos 
portugueses pela DGAIEC, um 
organismo tutelado pelo Ministério 
das Finanças. 

PORTO: No Dia Mundial de Luta Contra a Sida, jovens entregam preservativos às pessoas que 
percorrem a baixa portuense e alertant, que é actualmente o ùnico meio que, quando usado correctamente 

évita a transmissào do virus da Sida, FOTO: FRANCISCO F. NEVES/ LUSA 

MafâM ijto KM iMû ouHMa 

Dezenas de taxistas do Faial promoveram na 
terça-feira, na Horta, uma marcha lenta em 
homenagem a um colega encOntrado morto 
por esfaqueamento domingo na mala do seu 
carro numa ravina na ilha de S.Miguel. 
Tibério Raposo, 52 anos, tinha desaparecido 
na quinta-feira depois de um "serviço" corn très 
clientes. 
O desfile do taxistas ddo Faial, que guardaram 
dois minutos de silêncio, coincidiu corn o 
funeral em Ponta Delgada do taxista. 
Corn faixas prêtas nas suas viaturas,os taxistas 
do Faial decidiram cumprir très dias de luto 
por Tibério Raposo. 
As-’circunstâncias da morte do taxista estâo a 
ser investigadas pela Policiajudiciâria que se 
escusa a revelar promenores alegando "segredo 
de Justiça". 
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No-ta da redacçâo de O MILÉIMiO: 
Recebemos do sr. Nuno Cabral, responsdvel da festa «4o. Jantar dos Amigos de Âgua de Pau», a carta e-mail abaixo 
mencionada* Nâo alteramos o texto nem, naturalmente^ temos a mais pequena opiniâd sobre o ^ 
O sr. José Ma£ra ou algum componente do Rancho da Nazaré têm o direito de resposta se assim 6 entenderem. 

JOSÉ MAFRA, PRESIDENTE DO RANCHO FOLCLÛRICO DA NAZARÉ E SEU 
GRUPOINSULTAM E OFENDEM 700 AÇORIANOS QÜANDO CONVIDADOS 
A lANTAR (de graça) E ACTUAR NOM CONVIVIO ANÜALÜ! 
Pois,infelizmente foi o que aconteceu no 
SâbadOjdia 24 de Novembro, no decorrer 
do Quarto Jantar de convivio que reuniu 
700 pessoas oriundas na sua maioria da 
Vila de Agua de Pau-S.Miguel. 
Eu, Nuno Cabrai, organizador do Quarto 
Jantar de convivio de Naturais e Amigos 
de Agua de Pau, convidei vârios grupos 
entre eles o Rancho Folclôrico da Nazaré 
de Mississauga com seu présidente José 
Mafra, este senhor considerava-o entâo 
um amigo intimo nâo sô meu mas 

também da minha familia até este dia. 
Este encontre nâo sô reune nossos amigos 
e familias anualmente mas também 
angaria fundos para comprar brinquedos, 
bomEons e livres escolares para oferecer 
no Natal as criancinhas da minha Terra 
Natal e financiar um projecto de 
instalaçâo no conhecido Monte Santo da 
Vila de 14 images pintadas em cerâmica 
Regional da Lagoa, com o tema religiose 
“A Via Sacra de Cristo”, dos passes que 
Jesus deu até a sua crucificaçâo. 

Sacrificando parte dos 
fundos angariados ofereci 
3 mesas ao Rancho como 
prova de amizade para 
jantar num total de 28 
pessoas, de facto estavam 
todos eles la a “encher a 
pança” a tempo e horas. 
Pelas 8 horas da noite, o 
Sr. Mafra disse-me que 
parte do grupo queria ir 
embora corn a linalidade 
de visitar a festa do Clube 

Português de Mississauga 
que decorria ao mesmo 

Grupo de Danças Tradiâonais de Agua de Pau de Montreal, em 
actuaçào. Curiosamente, o Mestre José de Frais, que hà trinta anos 

iniciou um grupo em Agua de Pau, é o responsâvel deste grupo de 

Montreal onde dançam os... netos! 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÎS'E MebICINA HOMEOPATICA 

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

Miîf'tjiu’ eiitrcvista corn o Naturbtn Homeopata 
Antônio Medeitos, jâ coin nuiitoi; tvws de cxpericcùi, 
tjue o podeni ajudar mi sohtçdo don snia probleiiM^. 

Nuno Cabrai, Roberto Medeiros (Adjunto do Présidente da 

Câmara da Lagoa) eEduarda Bizarro (tecédeira ponense), na 

FPtv-SIC, em entrevista corn Luis Fernandes. 

tempo e necessitava de ter o 
seu rancho a actuar e eu disse- 
Ihe que o grupo de Montreal 
iria actuar primeiro devido 
que grande parte deste grupo 
é composto por crianças dos 5 
aos 12 anos de idade e que este 
comitiva teria chegado neste 
mesmo dia e teriam que 
regressar nesta mesma noite 
para Montreal, num total de 
mais de 20 horas de pé. 
Pois assim decorreu a noite 
corn um excelente 
expectâculo da parte da 
comitiva de Montreal, quando 
terminaram entrou entâo o Rancho da 
Nazaré e o SrJosé Mafra apoderou-se do 
microfone e exigiu silêncio numa sala de 
mais de 700 pessoas. 
Por coincidência chegara a hora em que a 
comitiva de Montreal teria que se 
apresentar no exterior para partir na sua 
viagem de regresso a Montreal, pois, 
como esta comitiva somava mais de 100 
num total de 2 autocarros complétas, 
muitos deles Naturais da Vila de Agua de 
Pau, pessoas aproximaram-se deles para se 
despedirem uma vez que em muitos casos 
nâo se viam hâ 20 ou até mesmo 30 anos. 
No decorrer da actuaçào do Rancho da 
Nazaré, o Sr. José Mafra teve a ousadia de 
dizer enquanto présente no palco: “...eu 
nunca na minha vida vi tanta falta de 
respeito numa sala!” 
No intervalo de uma mùsica criticou a 
falta de silêncio e afirmou: “...o bar deveria 
fechar quando o Rancho actuasse na sala”, 
mostrou ainda a sua admiraçâo por 
palavras suas : “...é de admirar a 
ignorâneia do povo em meu redor!” mais 
admirado fiquei quando o seu grupo 
aplaudiu-o corn pelo que notei, milita 
orgulho das suas afirmaçôes. 
Neste momenta muita coisa passou-me 
pelo juizo, mas como encarregado pela 
noite tive que repensar o que fazer e dizer, 
porque quem o conhece sabe que nâo vai 
ser uma pessoa como o Sr. Mafra que vai 
ensinar as regras da boa educaçâo aos 
Açorianos. Notei também que este grupo 
estava a actuar corn menos de metade dos 
seus membros, pois a barriga estava jâ 
cheia. 
Aproveitou entâo um intervalo entre as 
suas actuaçôes para anunciar que deu 
instruçôes ao controlador de som para que 
tocasse a ultima mùsica e que pediria 
desculpas sô a mim, Nuno e à minha 
esposa Carmen Cabrai. 
Penso que corn estas afirmaçôes, o nosso 
primeiro instinto é julgar os 
“Continentals”, mas gostaria que esta 
infelicidade nâo nos levasse a julgar estes 
por terem uma “Batata Podre” no seu 
cesto, corn muita pouca ou nenhuma 
educaçâo e muita menos consideraçâo e 
respeito por seu povo, que hâ momentos 
atrâs encheu a barriga a ele, familia e ao 
seu grupo tirando o dinheiro do proveito 

da causa em vigor. 
Pois, n^uito envergonhado perante o nosso 
povo eu dirigi-me ao palco e pedi desculpa 
pelas acusaçôes feitas por esta personagem 
e disse ter muita pena este nâo ter notado 
a coincidência da actuaçào do seu rancho 
com a saida desta comitiva de Montreal. 
No dia seguinte, depois de ter pensado 
muita sobre estas ofensas ao meu povo 
telefonei ao SrJosé Mafi'a e pedi-lhe uma 
carta a desculpar-se sobre os seus actos e 
acusaçôes para mostrar a todos que de 
facto ele nâo quis ofender ninguém, 
decididamente recusou. 
Convideio a consultar os meios de 
comunicaçâo social para divulgar suas 
desculpas,recusou também. 
Também convidei-o a pagar o jantar do 
seu grupo inteiro visto que mais de 
metade do seu grupo jâ teria se retirado da 
sala para ir “gozar” o resta da noite noutro 
lado. Ele pagou! 
Espero que os jornais nâo se recusem a 
divulgar esta triste noticia, porque 
realmente a minha linalidade é alertar a 
nossa comunidade para que pessoas como 
estas nâo vâo arruinar projectos deste 
carâcter, pois como organizador 
orgiühoso estou no Quarto ano a planear 
este encontre de Convivio de Pauenses e 
Amigos em que o dinheiro angariado vai 
para uma causa tâo queridæ FAZER O 
NATAL MAIS FELIZ AS 
CRIANCINFLAS DA MINHA TERRA 
NATAL. 
Ainda tenho esperança que exista um 
bom lado no SrJosé Mafra, Présidente do 
Rancho Folclôrico da Nazaré que o faça 
saber que o que ele e o seu grupo fez estava 
errado. 
Espero que pelo menos sou digno de uma 
resposta e o nosso povo Português de um 
grande pedido de desculpas, porque ele 
ofendeu todo a nossa gente Portuguesa 
em particular os Açorianos visto ele ser da 
Nazaré, Portugal. 
Apelo às pessoas para ajudarem sempre 
causas deste tipo porque corn a Fé que 
tenho em Deus espero que a nossa 
Comunidade se mantenha junta e unida 
e que o amor, oigulho e principalmente o 
respeito ao nosso povo prevaleça sempre! 

assim 
Num Cabrai 
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Armas de loge utilisadas em homici'dios 
em Portugal, tiram a vida a multos ioveus 
Um morto e um ferido em discoibeca Lisboet;a 
Um individuo fez varies disparos na 
discoteca ‘LX’, em Alcantara, Lisboa, 
com uma pistola de nove milimetros, 
calibre de guerra, e matou um jovem, 
ferindo outro cliente. As autoridades 
apontam rivalidades entre grupos e, 
até, entre bairros como a causa mais 
provâvel para o homicidio e jâ terâo 
identificado o autor, prevendo a sua 
detençâo a qualquer momento. 

A inexistência de um detector de 
armas à entrada, imposto por lei, 
impediu que o crime fosse evitado e, 
segundo um responsavel da PSP, a 
discoteca estava equipada com o 
obrigatorio sistema de contrôle por 
video, mas “nào ficou nada registado 
porque nào havia cassete” para 
efectuar a gravaçâo. Herminio 
Antonio Tavares, 19 anos, o mais 

novo de dez irmaos, residente na 
Pedreira dos Hungaros, bairro 
degradado de Miraflores, Oeiras, 
estaria ha menos de uma bora na 
‘LX’, discoteca quase exclusivamente 
frequentada por africanos, quando, 
na sequêneia de uma discussâo, foi 
assassinado, com um tiro ùnico no 
abdomen. O agresser efectuou um 
segundo disparo, atingindo, numa 

virilha, Antonino Vaz Mendes, 35 
anos, morador na Azinhaga dos 
Besouros, Amadora. O ferido foi 
conduzido ao Hospital de S. 
Francisco Xavier, em Lisboa, apos o 
que veio a ser transferido para o 
‘Fernando Fonseca’, a unidade de 
saude da sua area de residência, onde 
se encontrava livre de perigo, 
segundo a PSP. 

Jovem monta a tiro pelo ex-companheiro 
Uma jovem de 19 anos foi atingida 
mortalmente nas costas com um tiro 
de caçadeira disparado por um 
homem de 25 anos corn quem viveu 
maritalmente durante alguns meses 
numa casa alugada na localidade de 
Chança, concelho de Alter do Châo. 

O homicidio, ocorrido em Chança, de 
onde era natural a vitima, Alexandra 
Isabel Aragonês Barradas, terâ 
acontecido por causa de dûmes, uma 
vez que o seu ex-companheiro nào 
suportar uma nova relaçào amorosa 
da rapariga corn um jovem de Alter 
do Chào. 
"Eles conheceram-se hâ cerca de très 
anos e depois, passado algum tempo, 
juntaram-se e foram viver para uma 
casa alugada. Entretanto, as coisas 
nào correram bem e separaram-se hâ 
alguns meses, tendo a rapariga 
conhecido durante este periodo outro 
rapaz residente em Alter do Châo, 

corn quem namorava neste 
momento", contou um popular. 
A vitima e o suposto homicida, este 
natural de Vale da Madeira, concelho 
do Gaviâo, e trabalhador na 
construçâo civil, combinaram um 
encontre para a rapariga retirar as 
suas pertenças do interior da 
residência. "Ela e o pai trouxeram 
uma viatura para carregar as coisas, 
um frigorifico, môveis, entre outras 
artigos, e quando se preparavam para 
irem embora, o o companheiro 
disparou um tiro de caçadeira da 
janela do primeiro andar da casa 
onde viveram", acrescentou o mesmo 
popular que preferiu ficar no 
anonimato. 
Para o pai da jovem, a forma como o 
homicidio foi ccmetido leva a querer 
que tenha sido premeditado. "Penso 
que o rapaz estudou tudo, porque eu 
andei à procura dele para lhe pedir a 
chave de casa e ele andava por ai 

r 

escondido, nào sô à espera da minha 
filha como também do outro rapaz, jâ 
que ameaçou diversas vezes que o 
matava. Nunca esperei que fosse a 
minha filha em vez dele", disse 

emocionado Antonio José Barradas. 
Além dos disparos, o individuo em 
acto de desespero pegou num 
recipiente contendo gasolina, 
despejou-o na caixa da viatura e 
pegou-lhe fogo, que destruiu quase 
por completo todas as pertenças da 
vitima. De seguida, fugiu em direcçào 
a Alter do Chào e supôs-se que fosse 
corn a intençâo de matar o actual 
namorado da jovem, trabalhador 
num restaurante nesta localidade, 
pelo que a GNR local, avisada dessa 
possibilidade, montou um esquema 
de segurança à possivel vitima. 
Sentido-se perseguido, o ex- 
companheiro de Alexandra, segundo 
familiares desta, pediu a um primo 
que mora nessa vila para lhe dar 
boleia para a casa de seus pais, em 
Vale da Madeira. Foi nesta localidade 
que foi interceptado e detido pela 
GNR, sendo posteriormente présente 
ao Tribunal de Ponte de Sor. 

Pais, alunos e 
professores no 

Queen’s Park 
Assistimos a mais uma demonstraçâo 
anti-encerramento de escolas na provincia do 
Ontario, desta feita, em frente do Queen's Park - 
Assembleia Legislativa do Ontario. 

Pais, alunos, professores, politicos e 
interessados em educaçào escolar, 
estiveram présentes, lançando aos 
"quatre ventes" as suas queixas e 
convicçôes. 
O Deputado provincial, Gerard 
Kennedy, demonstrou ao Governo 
da provincia e aos présentés toda a 
sua insatisfaçào perante a atitude do 
Governo em encerrar escolas. 
O Vereador Mario Silva, disse-nos: 
-Tenho apelado à Direcçào Escolar 

para nào aceitar a situaçào, para 
manter as escolas abertas e lutar 
contra esta formula que nào faz o 
mener sentido. 
Hoje, crianças, pais e educadores, 
aqui estâmes para demonstrar ao 
Governo o nosso total desagrado. Se 
nào surtir efeito, a luta vai 
continuar! 
A politica de educaçào do Governo 
do Ontario continua a criar 
polémica e desconforto social. 
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Estreia do Coral infantil 
do lingua Portugnosa, oui Toronto 
Nasceu hâ pouco mais de dois meses 
um grupo coral infantil de meninos e 
meninas das comunidades lusôfonas 
de Toronto, Portugueses, Brasileiros, 
Angolanos, Moçambicanos, Cabo- 
Verdianos, etc., por iniciativa de 
Mariana Rosseto, uma senhora 
brasileira que soube reunir-se das 
pessoas certas para dar vida à ideia. 
No domingo, na sede-social do F.C. 
Porto de Toronto, onde ensaiam, 
deram uma Conferência de Imprensa 
e, também, uma primeira actuaçâo do 
grupo. A propôsito, tivemos a presença 
de Mariana Rosseto e do mùsico 
angolano Ottoniel Makondekwa, nos 

Ottoniel 
Makondekwa 
e Mariana* 
Rosseto na 
FPtvSIC. 

estùdios da FPtv-SIC, onde falaram da 
iniciativa e dos sonhos. Resumimos 
para o O Milénio, o diâlogo corn os 
convidados Mariana Rosseto e 
Ottoniel Makondekwa. 
-Agradecemos o convite do Festival 
Português-TV para falarmos do nosso 
projecto.-Começou por dizer a 
responsâvel Mariana Rosseto.- 
Pretendemos desta forma pôr as 
crianças de lingua portuguesa em 
convivio salutar e a manter a lingua 
portuguesa. Todas as cantigas do Coral 
Infantil sâo cantadas em português, 
nâo importa que sejam oriundas de 
Portugal, de Angola ou do Brasil, de 
Cabo Verde ou da Guiné. Fizémos e 
prosseguimos na recolha de cantigas 
adaptâveis aos nossos jovens. Eles e elas 
estâo felicissimos... 
-E falam mesmo o português? 
Infelizmente os nossos jovens ou nada 
dizem em português ou sabem muito 
pouco... 
-E uma lamentâvel verdade!- 
Confirmou Mariana Rosseto.- Mas aos 
poucos vâo aprendendo e estâo muito 
entusiasmados. Até os pais estâo felizes 
corn a entrega deles! Dâ trabalho mas 
résulta. Nâo podemos sequer admitir 
que as nossas crianças nâo falem o 
português, por pouco que seja! 
-Que nos diz sobre o assunto, o 
também jovem e mùsico, Ottoniel 
Makondekwa? 

-Olhe, estou no Canadâ hâ apenas dois 
anos e nâo me lembro de uma 
iniciativa que tanto entusiasmo criasse 
entre os mais novos. Como mùsico, 
toco instrumentos de corda, sinto uma 
alegria imensa em acompanhar os 
meninos que falam a lingua 
portuguesa. 
-Ensinam ao grupo cantigas e a forma 
de as cantar ou também ensinam 
mùsica? 
-Nâo, por enquanto sô grupo coral. 
Mas pensamos que num futuro 
proximo vamos também dar aulas de 
mùsica.-Rematou corn um sorriso 
esperançado ojovem angolano, 
Ottoniel. 
-E, agora, depois da Conferência de 
Imprensa, que vai acontecer? 
-Bom, vamos abrir oficialmente na 
Festa das Crianças do F.C. do Porto, 
Domingo, dia 16, às 15h00.-Esclareceu 
corn um sorriso bonito, Mariana.- 
Estamos todos corn certo receio mas 
prontos para a luta. Os "minininhos" 
vâo dar que falar. Vocês vâo gostar! 
-Aceitam convites para todos os tipos 
de festa? 
-Claro, é sô contactarem connosco no 
F.C. do Porto, onde ensaiamos e nos 
reunimos. Podem contactar comigo, 
corn o Ottoniel, ou corn a canadense 
Michelle Legrow, que fala tâo bem 
português como qualquer um de nos. 
Pensamos maduramente nesta ùltima 

Mariana, com a camisola “Grupo Kipapo!” - 
Coral Infantil de Lingua Portuguesa de 
Toronto 

frase de Mariana Rosseto. Porque sera 
que os portugueses pouco se 
interessam pela lingua portuguesa e, os 
estrangeiros, gostam de a estudar e 
falar? 
Quem souber que responda. 
Registâmos corn muita alegria esta 
iniciativa da criaçâo do CORO 
INFANTIL DE LINGUA 
PORTUGUESA, uma atitude a todos 
os titulos louvâvel, nâo sô para as 
crianças de lingua portuguesa como 
também para a prôpria lingua de 
Camôes, tâo esquecida por aqueles que 
mais a deviam defender. 
Repare-se: os responsâveis do Coral 
Infantil de Lingua Portuguesa sâo 
brasileiros, angolanos, canadianos e, de 
portugueses, por enquanto, nada ...I 
Parabéns, amigos. ^ 

Domingos Meat Packers Ltd 
Fesiasdo 
Centro Cultural 
Português He 
Mississauga 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. PRÛXINIA FESTA 

Balle dosc^ados 
com o conjiinto 

OHHLâæA 'otrun^s 

INFO: 905-286-1311 

Tel: 14161762-5563 OU 1-866-935-4441 
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NEIIIE PEDRO candidata liberal per aclamaçâo! 
Nellie Pedro, candidata provincial à 
NOMEAÇÀO pelo Partido Liberal 
da Trinity-Spadina, em Toronto, 
devido à desistência de todos os 
outros candidatos na sua zona 
eleitoral, passou a candidata por 
ACLAMAÇÂO. 
Para dar a boa nova, Nellie Pedro e 
membros da sua Comissâo de Apoio, 
deram uma Conferência de Imprensa 
no Café-Restaurante Docas. 
A candidata provincial pela Trinity- 
Spadina, Nellie Pedro, deu as boas 
vindas aos membros da Comunicaçâo 
Social e agradeceu-lhes toda a ajuda 
prestada. 
-Estou extremamente feliz pelos 
ültimos acontecimentos. -Frison 
Nellie, visivelmente alegre.-Os meus 
colegas de Partido mas "adversârios" 
de candidatura, desistiram... Nos 
conseguimos 1600 novos sôcios para o 
Partido Liberal da Trinity-Spadina, 
enquanto os outros candidatos, mal 
passaram de um cento. Restou-lhes 

desistir, claro! Assim, sou a ùnica 
candidata,. por isso mesmo, candidata 
por aclamaçâo. Esta aclamaçâo terâ 
lugar domingo, dia 9, no Graciosa 
Community Centre, às 17h00. 
Estarâo présentes vârios responsâveis 
do Partido Liberal^ assim como, a 
présidente do Circulo Eleitoral do 
Partido na Trinity-Spadina, Sharee 
Ryan e a secretâria, Sarah Fink. 
Convido todos a participar neste 
encontro no Graciosa para 
comemorarmos esta nossa primeira 
vitôria. Nâo é necessârio VOTAR no 
Domingo porque, segundo o Ontario 
Liberal Party Constitution, quando sô 
se encontra um candidate a concorrer 
à nomeaçâo é directamente aceite por 
aclamaçâo. 
Depois, Nellie agradeceu mais em 
pormenor a varias pessoas que a 
ajudaram nestes primeiros passes, 
para além da Comunicaçâo Social e 
da Comunidade, entre outros. 
Antonio Dionisio (Local 183), Mario 
Silva (Vereador), Cristina Marques 
(Comissâo de Apoio), Joe Eustâquio e 
Laurantino Esteves (ACAPO). 
Cristina Marques, Joe Eustâquio e 
Tony Dionisio, ao usarem da palavra, 
"saudaram e congratularam Nellie 
Pedro, lembrando que a maior luta 
vem a seguir...". 
-E, todos juntos, vamos conseguir que 
a Nellie Pedro atinja a meta 
pretendida. Queremos mais 
portugueses na politica canadiana a 
todos os niveis. E se for mulher, tanto 
melhor!-Disse risonha, Cristina 
Marques. 
Em diâlogo aberto, Nellie Pedro, 
contou-nos que a sua candidatura 
motivou o Liberal de Windsor, Oscar 
Vicente, a candidatar-se também. A 
cerimônia terâ lugar em 29 de Janeiro 
de 2002 e Nellie Pedro estarâ présente 
para dar "uma forçinha" ao Oscar. 
Intercâmbio liberal e lusitano! 
Parabéns! 

JMC 

Sônia Mendes eleita 
"Miss Concelhos 
dos Açores 2001" 

A jovem Sônia Mendes, natural da 
Ribeira Grande, foi eleita "Miss 
Concelho dos Açores", num 
concurso que juntou 13 candidatas 
de 12 municipios do arquipélago. 
O espectâculo, organizado pela 
Turismoda, decorreu na discoteca 
"Rock's" na cidade da Horta, e 
contou corn a presença da Miss 
Açores 2001, Nani Barcelos, eleita 
em Abril ultimo na ilha das Flores. 
No final do concurso, Sônia 
Mendes nâo escondia a sua 
satisfaçâo, revelando que "nâo 
esperava esta vitôria", até porque 
outras candidatas jâ haviam 
conseguido melhores resultados 

que ela em concursos anteriores. 
Corn 18 anos de idade, "Miss 
Concelho dos Açores" pretende 
seguir uma carreira no mundo da 
moda, onde, entretanto, jâ 
começou a dar os primeiros passos, 
nomeadamente na ilha de Sâo 
Miguel. 
Além de Sônia Mendes, foram 
também eleitas neste concurso 
para l/a Dama de Honor, Vanessa 
Esteves, de Santa Maria, para 2/a 
Dama de Honor, Sara Goulart, da 
Horta, e ainda a Miss Simpatia 
(Zurita Pacheco), Miss Fotogenia 
(Catarina Teixeira) e Miss 
Informaçâo (Valéria Fortuna). 

BIG Holiday SALE NoU.T.ItoPAT. 
FINE 

(taxes included not added) 

► SB ORFUS < 

LEATHER 
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DIARIAMENTE ATE 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JÂ DE SI BAIXOS 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

Alta qualidade, os melhores modelos aos mais baixos preços! 
Desenhado, fabricado e vendido no local. 

Espaçoso armazém de exposiçâo e vendes. 
Alteraçôes # Arranjos • Medîdas grandes # 

^^lEL^E Wra elegância e conforto 
Malas, cinteoB, chapéus, carteiras, sacos, etc... 

tanws 

S 
l_a.dios’ Rashions 
UMA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISÜ! 

tid 
- dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa 
I maximo em 

classe e 
elegância para 

toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aber ta 

7 dias par semana 
B* Faira. • S* Feira 
daa “lO am • 9 pm 

Sâb. e Dom. 
das iO am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Congresso Nacional luso-Canadiano 

30 anos de Multiculturalisme 
Jà passaram 30 anos 
(8-10-1971) que o Primeiro 

Ministro Pierre E. 
Trudeau anunciou e 
implementou no 
Parlamento Canadiano 
O programa ofîcial de 

Multiculturalismo para 
O Canada. 

"Trudeau,s policy", é tâo relevante 
hoje, como foi hâ 30 anos, diz Art 
Hagopian, Présidente do C.E.C. 
(Canadian Ethnocultural Council). 
Nâo podemos deixar de concluir que 
O Multiculturalismo é sem duvida 
uma importante estrutura da nossa 
sociedade e o seu programa tem 
desempenhado um vital papel na 
criaçâo duma naçâo onde as diversas 
comunidades se respeitam e 
aceitam-se mantendo as suas 
prôprias culturas as quais corn as 
suas raizes fazem parte da nossa 
identidade Canadiana. 
Como Pierre Trudeau disse, "Um 
consciente suporte para liberdade 
de decisâo de cada indeviduo deve 
ser salvaguardado. Se a liberdade de 
escolha esta em perigo para alguns 

grupos étnicos, isso é um perigo para 
todos." 
Apelamos e solicitâmes para que o 
Governo actual e chefes deste pais, 
meditem bem sobre este programa, e 
suportem os seus principios para 
uma justa sociedade fundados pela 
visâo do nosso entâo Primeiro 
Ministro. 
Nos temos obrigaçôes para corn as 
futuras geraçôes e para corn as 
naçôes deste mundo que admirando- 

Mais de anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAPIDez para a familia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TEEl 

PORTUGAl .14' 
Canadà e EUA .07i 2‘ 

S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemanlia, França, ingiaterra e itâiia .08c 

As VAIMTABEIMS QUE TEM EM SER IM0S50 CUEIMTE; 

• Tarifas baixas para qualquer parte do mundo. 
• Nâo hâ minimos mensais. 
• As chamadas sâo directas 24 horas por dia 7 dias por semana. 
• Temos central propria, em 15 minutos poderâ ligar para qualquer parte 
do mundo. 

• Ligue-se a www.rdpid-tel.com e saberâ tudo referente às suas chamadas 
e custos. 

• Se efectuar o pagamento dentro da data especificada na factura 
beneficiarâ de um desconto que automaticamente faz as suas tarifas de 
longa distancia aînda mais baixas. 

• Durarrte a$ horas de expediente nâo hâ mâquinas a responder, existe 
Sempra um représentante, 

• Falamos a aua lingua. “ 

2* a 6'* feira - 9am - 6pm 
• Sâbado e Domingo - lOam 

Telefone là: 1888-219-3528 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

nos seguem a nossa liderança. 
"The Multicultural Policy", tornou- 
se o principio que tem guiado a 
nossa naçâo e do quai podemos 
ganhar força e determinaçâo. 
Acçôes e medidas tomadas em 
resposta aos ataques terroristas de 
11 de Setembro devem ser 
ponderadas e justas - diz Oleh 
Romaniw, Vice-Presidente do 
C.E.C. 
- Louvamos e felicitamos as 
reafirmaçôes do Primeiro Ministro 
sobre este valor e compromisso, de 
dar as boas vindas a todos os povos 
que vêm de toda a parte do mundo. 
Nos podemos também regozijar-nos 
por vêr todos os partidos politicos 
do Ontario condenar todos os 
crimes de ôdio e reafirmarem a 
tradiçâo de tolerância e respeito 
para corn a diversidade e ainda 
encorajar todos os residentes desta 

Provincia tratarem-se sem olhar a 
raças, religiâo e origem étnicas - 
corn generosidade, compaixâo, 
dignidade e respeito. 
Estas declaraçôes e muitas outras 
semelhantes sâo o reflexo positivo 
do Multiculturalismo programa na 
sociedade Canadiana. Ele tornou-se 
um modo de vida, um modo de 
ligaçâo entre todos e uma declaraçâo 
de quem como nos somos uma 

naçâo. E como naçâo ela devederâ 
continuar a ser fortalecida e 
suportada.- diz Mr. Hagopian. 

Notas: 

1) - (C.E.C.)-Canadian Ethnocul- 
tural Council é uma coligaçâo de 
Organizaçôes (como Congressos) 
Ethnoculturais a nivel Nacional 
cujo mandato é promover a 
compreençâo da realidade 
multicultural do Canada. 
2) - Esta informaçâo sobre os 30 
anos de multiculturalismo é uma 
traduçâo para Português da "Media 
Release" que nos foi enviada pelo 
C.E.C. 

Antonio F. Ribeiro 
Director for Toronto 

PRESO 
POR 
ENGANO 

Hull, Quebeque 

Foi preso erradamente 
Como este mundo é câo 
Trinta anos inocente 
Encarcerado na prisâo 

Homens de tanta ciência 
Sem quererem ser desumanos 
Deram conta da inoeêneia 
Sô depois de trinta anos 

Quanto deve ter chorado 
Lastimando a sua sorte 
E muitas vezes desejado 
Até mesmo a prôpria morte 

Antes mil vezes morrer 
Mesmo sabendo a morte feia 
Do que inocente se ver 
Fechado numa cadeia 

Quem à prisâo vai parar 
Inocente triste sina 
Até chega a duvidar 
Da Providência Divina 

Ver-se ali encuiTalado 
Morre mais de uma vez 
De mais a mais condenado 
Por um crime que nâo fez 

Ôh! Dhina Providência 
As vezes nos desamparas 
Dâ aos homens mais ciência 
E ideias mais claras 

Castiga quem rouba ou mata 
Se o faz deliberadamente 
Isenta de forma sensata 
Aquele que é inocente 

Trinta anos de prisâo 
É uma pena comprida 
Se inocente perde a razâo 
E mesmo a noçâo da vida 

Eco AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CABAZ DE NATAL 
PARACONTINENIE, 

MADEIRA E AçORES 

Inscriçôes até 8/Dezemliro 

CAMIA GEBU nuu 
TUDO 0 PORTUGAI 
RECEBENDO Alt 15 OE DEZEMBRO 

VlAGENS 
NAini E JINO NOVO PARA 

PORTUGAl ou OIITROS DESTIHOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CUBA 
Tudo incluido desde $648'® + Tax 

Ontario Registration number 04229761 
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Terceiro aviso de um possivel ata 
terrorista assusta americanos 
Numa altura em que as 
ansiedades dos 
americanos estavam a 
melhorar, a 
administraçâo de Jorge 
W. Bush lançou mais um 
aviso para um possivel 
novo ataque terrorista. 

Este aviso baseia-se no numéro de 
ameaças terroristas que têm chegado 
aos Estados Unidos da América desde 
os atentados de 11 de Setembro e, 
sobretudo, desde o inicio da Guerra 
ao Terrorisme, no Afeganistâo, 
segundo informou o director do 
departamento de segurança db 
Estado, Torn Ridge. O aviso 
"Senhores e Senhoras, estâmes em 

guerra" é o terceiro do género desde o 
dia 11 de Setembro, o que jâ levou a 
populaçâo americana a criticar o 
governo dos Estados Unidos. Os dois 
primeiros avisos coincidiram corn a 
série de ataques corn anthrax 
(corbùnculo) que surgiram na 
Florida, em Washington e na area 
metropolitana de Nova lorque. Estes 
alertas vieram contribuir para que a 
jâ nervosa populaçâo americana, 
entrasse novamente em estado de 
pânico. No entante e por outre lado, 
estes alertas demonstram que o 
serviço de segurança nâo se esta a 
deixar iludir por uma série de vitôrias 
militares que os Estados Unidos estâo 
a conseguir no Afeganistâo, segundo 
informou Ridge. "E ôbvio que quanto 
mais tempo passa, menos nos 
lembramos do que aconteceu em 
Nova lorque é quase très meses. 
Porém, nenhuma distraçâo poderâ ser 
tolerada visto sermos uma naçâo que 
se encontra em guerra", disse Ridge 
aquando do terceiro anùncio de um 
possivel ataque terrorista. 
Ridge informou Bush do elevado 
nûmero de ameaças que chegaram 
aos Estados Unidos na passada 
segunda-feira. 
O governo dos Estados Unidos esta, 
contudo, consciente que esta situaçâo 

poderâ assustar ainda mais a 
populaçâo do pais que nesta altura se 
prépara para as compras de Natal. 
Uma vez que a maioria das lojas se 
encontram em centros comerciais, os 
consumidores vào evitar deslocar-se 
para ir fazer compras, uma situaçâo 
que contribuirâ ainda mais para a 
recessâo econômica que jâ se começa 
a viver por toda a América do Norte’. 
Contudo, este anùncio nâo foi feito 
sem que George W. Bush analisasse 
corn rigor, e rodeado pelos directores 
da sua confiança, o numéro e 
conteüdo de ameaças que chegaram 
ao pais. 
Coincidência ou nâo, o terceiro aviso 
de um possivel ataque terrorista aos 
Estados Unidos surgiu no mesmo dia 
em que Israel acusou a Autoridade 
Palestiniana de responsâvel pela onda 
de ataques suicidas que ocorreram no 
pais no passado fim de semana. Ao 
mesmo tempo, o mundo foi lembrado 
que Osama Bin Laden avisou 
semanas apôs os tentados ao World 
Trade Centre que os 
americanos nâo teriam paz enquanto 
os palestinos nâo pudessem regressar 
em paz à sua terra natal. 
As autoridades fédérais informaram 
que o alerta permanecerâ pelo menos 
enquanto o Islâo célébra o mes do 

Ramadâo até meados de Dezembro. 
Ridge nâo mencionou nenhuma 
religiâo em particular, mas as 
autoridades informaram que se 
basearam nas "observaçôes de vârios 
dogmas religiosos" para poderem 
decidir quando anunciariam a 
possibilidade de mais um ataque. 
A maior preocupaçâo dos Estados 
Unidos da América prende-se corn o 
facto do grupo de Osama Bin Laden - 
Al Qaeda - querer desesperadamente 
mostrar que ainda tem capacidade de 
levar avante um ataque terrorista que 
cause milhares de vitimas mortais. 
Existe também a possibilidade que o 
ataque terrorista de 11 de Setembro 
tenha sido planeado em vârias fases. 
Uma vez sob ameaça, os Estados 
Unidos iniciariam a Guerra ao 
Terrorismo, o que acabou por 
acontecer. 
Neste caso, a segunda fase do piano 
poderâ estar ligada com um novo 
ataque para que convença o governo 
americano que a Al Qaeda tem o 
poder de atacar novamente. 

Ana Fernandes 

Grande tanpanha de Outene 
Nâo perça esta oferta especial e os nasses 

m aasfûaasia 
na compra de qualquer carre 

ou ’Iruck" novo de 2001 e 
em qualquer carro de 
demonstraçâode 2001 

Reduzimos também 
os preços para os 
vendermos rapidamente 

Cavalior 20014 ponas, demonstraçao 
Apenas 

(venda a dinheiro) 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 
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Savimbi o rebelde com 
mais acordos assinados 
Chama-se Jonas Malheiro Sidônio 
Savimbi, nascido no Munhango Bié, filho 
do conhecido pastor Evangelico Loth 
Malheiro. 
Este é o rebelde que dirige a guerra em 
Angola hâ 26 anos, acatando assim o 
velho conselho de Mao Tse Toung de 
desenvolver a guerrilha no interior de 
Angola. 
Lembrar aqui que este homem é um 
expert em guerra de gurrilha formaçâo 
esta que recebeu por parte dos Chineses e 
entre eles esteve também o jâ conhecido 
entre nos o actual Embaixador angolano 
no Canada, Miguel Nzau Puna, isso nos 
anos de 1965. 

O lider da rebeliâo armada que desde 
Julho de 1968, instalou-se nas extensas 
matas do Jerritôrio angolano, donde 
dirige a guerra de guerrilha, seguindo 
assim os pianos de Muangai. 
Algo muito estranho amigo leitor, este 

lider rebelde em 1986 foi recebido pelo 
entâo présidente do Estado Unidos, 
Ronald Reagan no salâo oval da casa 
branca e distinguindo-o como 
"Combatente pela Liberdade". 
Entre muitos outros dados que podiamos 
meter â disposiçâo do leitor ressalta ainda 
a récusa do cargo de vice-presidente de 
Angola proposto em 1995 para Savimbi. 
Mas afinal de contas o que se passa no 
teatro das operaçôes politico-militar em 
Angola? 
O primeiro acordo assinado pelo lider 
rebelde foi logo apôs a realizaçâo do 25 de 
Abril de 1974, onde assinava o acordo de 
cessar-fogo corn os portuguêses, a 14 de 
Junho do mesmo ano um gesto na altura 
entendido por muitos como traiçào. 
O segundo, Savimbi assinava a 
plantaforma de cooperaçâo corn os outros 
dois movimentos FNLA em Novembro 
1974, em Kinshasa, e em Dezembro no 
Luso corn o MPLA numa altura em que a 
guerra civil pairava jâ sobre Angola. 
Terceira, a cimeira de Mobaça, na 
presença de Jomo Kenyata entâo 
présidente do Kenya cimeira esta que 
culmina no acordo de Alvor, assinado em 
Janeiro de 1975, onde se seguiram muitas 
outros como a Conferência de Nakurü, 
realizada também no mesmo ano tida 
como a ultima esperança para uma 
soluçâo pacifica para o caso angolano. 
Ainda outra através dos esforços da OUA 
o conhecido encontro de Kampala, 
seguido pelos acordos em 1989 de 

Gbadolite, de Bicesse em 1991 que contou 
corn as presenças do Secretârio Gérai das 
Naçôes Unidas, na altura Javier Pires de 
Cuellar, do Présidente da Organizaçào 
Unida Africana, Joweri Museveni, do 
Secretârio do Estado Americano, James 
Baker, do Ministro Russo dos Negôcios 
Estrangeiro, Eduard Chevarnadze e do 
Présidente de Portugal Mârio Soares, 
vindo uns anos depois o conhecido "pente 
fino", protocole de Lusaka em 1994. 
Mas afinal porquê a guerra em Angola 
até os dias de hoje? O que é a guerra de 
guerrilha? Hoje, o rebelde de ontem, é 
chamado terrorista, porquê? Estas e 
outras você vai saber na proxima ediçâo 
corn alguns depoimentos de pessoas 
afectadas pelos maus tratos deste homem, 
Jonas Malheiro Sidônio Savimbi. 

MM 

Incopetência no caso Boavista 
A promessa de Eduardo dos Santos, no jâ 
sofrido povo para a construçào de 20 casas 
por dia, no Zango, 30 dias depois nenhuma 
ainda foi erguida. 
Este caso polémico que deu muito que falar 
chegando até mesmo ao conhecimento da 
comunidade internacionaJ, trata-se das mais 
de 13 mil familias desalojadas do morro da 
Boavista, que o governo através da sua força 
militar removeu as familias, na sua maioria 
deslocados de guerra para o Zango, 
municipio da Viana. 
Hoje, estas mesmas familias encontra-se ao 
abandono, sujeitas a viver em tendas, 
esperando corn dor e sofrimento, a 
promessa do chefe de estado angolano. 
E falando da incopetência, que é a doença 
mais grave dos dirigentes angolanos, 
importa dizer que a mesma jâ gerou para a 
guerra, mais de 1 milhâo de mortos e 400 
mil deslocados corn existência de 7 mil 
crianças-soldados, corn menos de 18 anos, 
das quais 14.000 sofrem de deficiências 
devido â guerra. 

A f esta 
do 
orgulho 
Parabéns em definitive 
estâo os angolanos, pela 
uniâo, camaradagem e 
espirito de irmandade 
de mais um aniversârio 
de Sualy, filha do 
Embaixador angolano 
no Canadâ. 
Mais do que um 
aniversârio foi a junçâo, 
o casamento perfeito 
entre as cidades de 
Toronto, Ottawa e 
Montreal. Os angolanos 
uniram-se mostrando 
que é possivel 
ultrapassarem qualquer 
divergência nâo 
importando a tribo, 
religiâo ou partido, 
estava em causa a 
angolanidade, por isso 
parabéns. 
O nosso obrigado ao 
jovem Semedo pelo 
acolhimento do quartel 
general de Toronto 
comandado pelo Beto, 
um abraço fraternal ao 
Joâo Ligio e o Kwenda 
pelo calor empreendido 
naquela cidade capital. 
Nâo menos importante 
vai aqui aquele puxâo 
de orelha a Sualy como 
prenda de aniversârio e 
que de facto saiba 
assumir a sua 
r e sp on s ablidad e, 
primando pela 
valorizaçâo da nossa 
cultura, seguindo o 
exemplo dos sens pais 
que a estôria saiba 
contar muito bem. 
Parabéns Sualy, 
parabéns Ottawa, por 
ter lançado a primeira 
pedra, no sentido de 
unir cada vez mais os 
angolanos. Orgulhoso 
estou e deixo aqui estas 
palavras soltas para a 
jovem Sualy: 
Sô quem nada procura 
estâ isento de enganos. 

MM 

Num pais onde as receitas 
do petrôleo se situam à volta 
dos 3 mil milhôes de dôlares 
anuais, 62,5% da populaçào 
vive em absoluta pobreza, 
59% nâo tem acesso à âgua 
potâvel e 76% nâo tem acesso 
a cuidados médicos. 
Querem mais? Sim, fiquem 
sabendo que Angola a nivel 
do ranking mondial 
encontra-se na segunda 
posiçào corn a pior taxa de 
mortalidade infantU, 29,5% 
das crianças morrem antes 
de atingir os 5 anos de idade. 
O governo aplica 31% do Produto Interno 
Bruto em gastos militares, a esperança de 
vida da populaçào é de 42 anos. O Sida vem 
dar também o seu contributo num pais jâ 
quase perdido, estudos feitos mostram que 
desde 1997 a 2001, os numéros subiram de 
19% para 32,8’A de mulheres prostitutas 
contaminadas pelo HIV. 

Estes sào apenas alguns nùmeros frios e 
impressionantes que permitem uma 
pequena avaliaçâo do estado do pais. 
Traduzindo em miüdos, o que serâ o future 
de Angola? 
Eu, autor desta pâgina, peço desculpas por 
dedicar esta ediçâo por aquilo a que chamo 
"O Livre dos Numéros". 

MM 
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Soldados americanos 
mortos par engano 
Dois soldados norte-americanos 
morreram e cerca de 20 ficaram 
feridos quando um bombardeiro B- 
52 dos Estados Unidos falhou o alvo. 
O incidente deu-se a norte da capital 
do regime taliban, Kandahar (Sul do 
Afeganistâo), anunciou a cadeia de 
televisâo CNN. 

Além das baixas norte-americanas, 
estima-se que vârios combatentes da 
Aliança do Norte também tenham 
ficado feridos no bombardeamento. 
Os 20 soldados feridos foram levados 
para o hospital improvisado pelos 
«Marines» na sua base prôxima de 
Kandahar. 

Moscovo assina contrato 
corn nova turista espacial 
A agência aeroespacial 
russa assinou esta semana 
um contrato corn um 
jovem milionârio sul- 
africano sobre a sua 
participaçâo, enquanto 
turista, numa missâo a 
bordo da Estaçâo Espacial 
Internacional (EEI), a 
realizar em Abril, 
informou a agência. 
Mark Shuttleworth, de 28 anos, deverâ 

tornar-se o segundo "turista 
do espaço", depois do norte- 
americano Dennis Tito. 
Este ultimo esteve a bordo 
da EEI entre Abril e Maio 
ültimos, segundo a AFP. 
Shuttleworth deverâ chegar 
à EEI a bordo do vaivém 
russo, Soyouz, para uma 
missâo de cerca de dez dias, 

em que sera acompanhado por um 
astronauta russo e um outro italiano. 

Comunidade I 
Sàbado, dia 8^^ ^ j 
-Excursâo do Madeira Club a Cullen Garden. Réservas com Olivia I 
Abreu, pelo telefone: 416 531-5397. | 
-Testa do "Natal da Criança", da Comissâo de Nossa Senhora da Luz, 1 
na Igreja de Sâo Mateus, pelas lÔhSO. Animaçâo corn Sarah Pacheco e j 

I o 5 Stars. Pai Natal, prendas e presépio vivo. | 
I -Festa de Natal e jantar do Asas do Atlântico S. & S. Club, corn | 
I présentes para as crianças e baile corn Os Panteras. | 
I -Festa natalicia anual, na Local 183, dos "Union Stewards and Health | 
I and Safety Representatives". Inicio às 18h00. Confirmaçôes pelo | 
I telefone: 416 241-1183. | 
I -Baile do sôcio na sede-social da Associaçâo Migrante de Barcelos, corn | 
I inicio às F5h00. Concertinas, cantares ao desafio e muito mais. Info: | 
I 416 530-1662. | 
I -"Brasil, Usina da AJegria", na Casa do Alentejo, corn o compositor e | 
I cantor Saldanha Rohm, com müsica Forrô. f 
I -A Casa Cultural de Vila do Conde célébra o Natal das Crianças, na | 
I sede do clube, corn o Pai Natal a distribuir as prendas às crianças. | 
I -Baile do Caçador no PCC of Mississauga. Baile corn os "Oh-Lâ-Lâ". | 
1^ -Baile, corn o Ey Açores, no Lusitânia de Toronto. | 
I -Baile no Angrense de Toronto, corn o conjunto Asas do Ritmo. | 
I ^ -No Graciosa C. Centre, baile com os Sequência. * 
i ■ I 

I Sabado, dia 15 
I -Festa de Natal das Crianças", iniciativa conjunta da Casa do Alentejo 
^ e da CIRV-fm, corn inicio às I5h00. Inscrevam as crianças na Casa do 
I Alentejo. Info: 416 537-7766. 
j -Festa de Natal das Crianças do Arsenal do Minho de Toronto, às 
I I9h30. Info; 416 532-2328. : 
I -Natal da Criança do Amor da Pâtria no salâo da Igreja de Santa 
I Helena. O Pai Natal darâ prendas às crianças. Info; 416 656 9481. 
I - Festa do Natal da Irmandade Portuguesa do Divino Espirito Santo da 
i Parôquia de St. Catherine of Siena, com inicio às I9h00, no salâo da 
j Igreja de St. Joseph, 65 Curzon St, atrâs da Igreja da Leslie St, em 
I Toronto. Pai Natal, présentés para as crianças, bingo, Cabaz de natal, 
I petiscos e animaçâo a cargo do "Duo Universal". i 

I i 
Domingo, dia 16 

I -Natal das Crianças no Madeira Club, corn inicio às 14h00. 
I Os sôcios devem inscrever os filhos, contactando Olivia Abreu, pelo ■ 

telefone: 416 531-539Z | 
I -Festa da Criança no FC Porto de Toronto, corn apresentaçâo do Coral | 
i Juvenil de Lingua Portuguesa de Toronto, corn inicio às I5h00. 
I Info: 416 536-2921. I 

Terrorïstas podem 
desencadear 
Tchernobil" 
As centrais nucleares podem ser alvo 
de acçôes terroristas 
Os terroristas podem utilizar os 
residuos nucleares importados ou 
armazenados na Russia para 
desencadear uma "segunda 
Tchernobil", afirmaram os ecologistas 
russos, lembrando as medidas de 
segurança insuficientes nos locais de 
armazenamento. 
A importaçâo de residuos nucleares 
na Rüssia "aumenta o numéro de 
alvos que podem interessar aos 
terroristas", disse à AFP um 
responsâvel da Greenpeace na Russia, 
Vladimir Tchouprov. 
"O risco é especialmente elevado 
durante um transporte de residuos, 
atravessando o territôrio russo", 
afirmou Vladimir Sliviak, da 
organizaçâo Ekozachtchita 
(Ecodefesa), acrescentando que se os 
terroristas conseguissem apoderar-se 
de um carregamento, tal poderia 
provocar uma catâstrofe "semelhante 
à de Tchernobil". 
"Além disso, existem dùvidas no que 

concerne à segurança do 
armazenamento" dos residuos 
nucleares na Rüssia, afirmou um 
outro responsâvel da Greenpeace, 
Ivan Blokov. 
"Os locais de armazenamento sâo, 
muitas vezes, guardados por pessoas 
que nào estâo conscientes do perigo 
que representam os residuos 
nucleares", sublinhou Sliviak. 
"Os atentados de 11 de Setembro nos 
Estados Unidos mostraram que, para 
os terroristas, a vida humana nào vale 
absolutamente nada", comentou a 
Greenpeace em comunicado 
publicado recentemente. 
Os ecologistas russos protestaram por 
diversas vezes contra a importaçâo de 
combustiveis nucleares usados pela 
Rüssia, autorizada pelo Parlamento 
em Junho passado. 
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Boa demonstraçâo 
da NIODA portuguesa 
A jovem estilista, Odete Barreiro, 
minhota de raiz, representou Portugal 
no Smirnoff Fashion Awards'2001. 
Foi uma das cinco finalistas, 
deixando no ar cheirinho de 

modernismo, irrequietismo e audacia. 
Odete Barreiro, representou muito 
bem Portugal. No certame, que teve 
lugar nas Docas de Toronto, os nossos 
companheiros da FPtv-SIC, Luis 
Esgaio e Jorge Costa, colheram 
imagens e as impressôes da jovem 
estilista portuguesa, o mesmo 
acontecendo aquando da sua visita 
aos estüdios da FPtv e à redacçâo de 
O Milénio, onde foi entrevistada por 
Luis Fernandes. 

L.F. - Odete Barreiro, como surgiu 
esta oportunidade para participar na 
17® ediçâo do concurso internacional 
Smirnoff que desde 1991 jâ foi ganho 
duas vezes pelo Canada? 
O.B. - Tudo começou hâ cerca de 
treze anos quando decidi nâo 
continuar corn o meu curso de 
administraçâo porque era muito 
Jovem quando optei pelo curso. Foi ai 
que me comecei a interessar em 
algumas escolas de moda e concorri 
para uma do Porto. Fui uma das 
seleccionadas e jâ estudo moda hâ 
très anos. 
L.F. - Uma vez que é estudante do 
curso teve a oportunidade de se 
envolver em vârias iniciativas. Como 
surgiu o convite para participar neste 
certame que se estâ a realizar em 

Que rico Natal!!! 
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£ verdade amigo leitor. 
Em Artnova Furniture Plus compra agora 
e pode pagar em 3 ou 6 meses, 
ou SÔ no ano 2003! 
Mobllias dos mais variados estilos, 
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a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 2003!!! 

ARTNOVA Furnit:ure Plus, 
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Toronto? 
O.B. - Durante o curso, temos a 
oportunidade de concorrer a vârios 
concursos. Eu participei no 
Portomodas do quai sai vencedora, o 
que me levou a querer participar 
noutros certames. Em Setembro 
passado, voltei a participar noutro 
festival destinado a demonstrar 
apenas novas criaçôes do quai 
também sai vencedora. Neste caso, o 
prémio era vir representar a colecçâo 
ao Canadâ. E ôbvio que nâo pensei 
duas vezes e desloquei-me corn a 
intençâo de poder dar o meu melhor. 
L.F. - Inspirou-se em alguma estilista, 
em particular? 
O.B. - Eu gosto de criar o meu 
prôprio estilo. No entanto, nos 
ültimos dois anos houve nomes que 
foram tipo “apoio”, ou seja, verifiquei 
como trabalhavam e em que se 
inspiravam. Eu tentei organizar o 
meu trabalho baseado no método 
deles. Eu admiro imenso a Maria 
Ganbinda entre outros, embora nâo 
siga propriamente a mesma 
modelaçâo e design. Eu exploro 
tecidos diferentes, coisas novas que 
estâo numa fase experimentalista, 
apesar de jâ estar numa fase mais 
comercial. 
L.F. - Segundo o comunicado de 
imprensa da Smirnoff, a Odete 
Barreiro gosta de criar vestuario para 
mulheres sofisticadas. Poderia nos 
explicar este conceito? 
O.B. - Quando comecei a desenhar, 
nâo tinha a minha ideia, a minha 
visâo baseada nesse conceito. 
Inicialmente, quis brincar corn o 
vestuârio. No entanto, eu baseio-me 

numa imagem de reciclagem, ou seja, 
em peças corn um aspecto um bocado 
degradado. A minha intençâo era 
que qualquer mulher - mesmo sendo 
sofisticada - conseguisse vestir a 
minha roupa e se sentisse bonita, corn 
charme. Por isso, essa ideia estâ um 
pouco mal explicada: é para mulheres 
sofisticadas e nâo sô. Quero que 
qualquer mulher se sinta bem na 
minha roupa. Eu uso uma linha tipo 
de blazer que jogo corn essa tal saia 
que vem de peças reutilizadas. 
L.F. - Esse blazer também faz parte 
da sua criaçâo? 
O.B. - Sim, eu trabalho muito a linha 
dos blazers para senhora e vou além 
daquilo que normalmente um blazer 
caracteriza. Isto deve-se ao facto de 
querer equilibrar um bocadinho a 
minha colecçâo. Eu pego em tecidos 
que sobraram, vou criar uma linha 
que depois contraste corn o blazer 
para dar equilibrio â colecçâo. 
L.F. - Quai a importâneia das cores 
numa colecçâo? 
O.B. - As cores têm muita 
importâneia. Eu costumo usar os 
falsos pretos que sâo o azul marinho, 
alguns verdes, cores secas e escuras 
porque me ajudam a contrastar corn 
cores nâo-garridas, mas que têm uma 
certa cor notâvel. Numa coordenada, 
contraste padrôes corn o vermelho ou 
um laranja, embora nâo as use como 
base. Jamais colocaria uma sô peça 
laranja ou sô vermelha. 
L.F. - Como tem sido a receptividade 
do publico ao seu estilo? 
O.B. - Eu estou a lançar-me agora, 
por isso tudo é muito momentâneo. 
Como tive oportunidade de^ 
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► participât no Portugal 
Fashion, iniciei uma fase mais 
comercial e mais directa ao 
püblico. Recebi ôptimas criticas 
e tive mulheres interessadas na 
minha colecçâo. 
L.F. - Os $115.000 dôlares de 
prémio atrairam-na a este 
festival ou motivou-se mais pela 
oportunidade de participât 
neste evento? 
O.B. - Eu nâo posso dizer que o 
dinheiro nâo ajuda porque os 
jovens querem enveredar pelo 
mundo da moda, mas desejo 
imenso poder mostrar o meu 
trabalho. 
L.F. - Como estilista, que 
obsevaçào é que pode fazer da 
sua profissâo para jovens que 
neste momento estâo a pensât 
seguir o seu curso? 
O.B. - E uma profissâo muito 
linda, mas carissima porque 
gastâsse imenso dinheiro, mas 
compensa imenso a nivel de 
satisfaçâo pessoal, de 
conhecimentos e amizades que 
se fazem e da oportunidade que 
se tem para estudar. A moda 
nâo possa sô pelo fazer: hâ um 
estudo que envolve imensas 
coisas desde o dinheiro, tecidos 
à prôpria empresa. Nada pode 
falhar, mas no fim compensa. 
L.F. - Quai é o critério de 
escolha das modelos? 
O.B. - Para mim, têm que 
apresentar um ar ou uma 
imagem forte. Eu tento ter 
modelos de cor e uma vez que quero 
transmitir uma imagem forte corn a 
minha roupa, tento nâo ter 
manequins que passem uma imagem 
muito jovem. 

Odete Barreiro regressou a Portugal, 
feliz e esperançada. Feliz pelo que 
conseguiu e esperançada de que esta 
saida ao Cahadâ lhe abra outras 
portas. Odete Barreiro persegue o 
sonho de lançar os seus trabalhos no 

mundo, de ver o seu nome nos 
circuitos dos acontecimentos da 
moda internacional. Juventude e 
talento nâo lhe faltam. Précisa da 
paciência necessâria para saber 
esperar pelo golpe de asa, pelo seu 
momento. 
Parabéns, Odete Barreiro, pela 
simpatia e capacidade de bem 
apresentar o estilo prôprio e Portugal. 

AF/JMC 

A prenda de Natal 
mais natural... 
Dê mais conforte aos sens corn FPtv-SIC 
Que bom estar no conforto do Lar 
e ver e ouvir Portugal, por 
intermédio da FPtv-SIC! 
Neste NATAL dê a quem mais 
estima, a "Caixinha Mâgica" que 
os leva direitinhos ao Sistema de 
Cabo Digital da Rogers, para 
poderem disfrutar da regalia de 
ver os jogos do BENFICA em 
casa e da Taça de Portugal, o 
programa desportivo "Linha 
da Frente", a telenovela 
"Ganância", o Herman José, 
os marcianos, programas 
culturais e de medicina, 
noticiârios, passatempos, 
etc. 
Corn um sô "click", 
Portugal e o mundo 

na sua sala de estar. 
No NATAL dê a 
quem mais estima - 
comece por si 
prôprio!- a 
^ programaçâo da FPtv-SIC. 

Q / Visite a Loja Rogers mais perto 
—de si. Adquira a caixinha. 

Monte no seu televisor e, 
depois, peça à Rogers para 
activar o seu sistema. Fâcil, 
barato e benéfico! 
Lembre-se que o telefone 

B.ogers, é: 1 
888 - 764 - 377L 
Esteja connosco corn 
" mesmo prazer corn 
que estâmes 

convosco! 

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

VisiteJoeda Costa, 
représentante poituguêsda 
Àddison on Bay, esaiba porque 
é que mais de 7000 clientes 
preferem os sens services 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chace da nova carrinha "cozinhada” 

com Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Torente 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone; 416-964-3211 
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Uma pedra valiosa 
A Universidade de Waterloo 
esta mais rica. 
Geologistas da Universidade de 
Waterloo descobriram uma pedra 
especial nas pedreiras de José Melo - 
Allstone Quary, e adquiriram-na e 
"transplantaram-na" no novo edificio 
da universidade -Center For 
Environmental and Information 
Technology, ainda em construçâo. 
Dado O tamanho e peso da pedra foi 
necessirio extrai-la, transportâ-la e 
montâ-la no local exacto antes da 
obra ficar compléta. 
José Melo, proprietârio de Melo's 

• • Î!,. 
. L- . 

Lean Worry e José 

Melo, junto da 
obra. 

Landscaping e Allstone 
Quary, disse-nos no local: 
-Jâ trabalho nestas coisas hâ 
29 anos consécutives. 
Participei durante 26 anos em 
varias exposiçôes de jardins e 
Fontes na Royal Winter Fairs e 
Toronto Home Show, onde me 
preocupei em dar o melhor de 
criatividade, onde aceitei desafios 
importantes em espaços limitados, 
mas esta ultima experiência 
ultrapassou tudo. 

Para conseguir esta pedra 
monolitica, especial, fizémos 
14 tentaivas... Sô à 14a. 
tentativa conseguimos esta 
magnifica espécie para a 
Universidade de Waterloo. 
Um trabalho dificil e de muito 
risco. Transportâ-la e montâ-la 
foi um trabalho de 
especialistas... 
Lamentavelmente, devido às 
chuvas, as terras nâo estào tào 
seguras como desejariamos e o 
guindaste treme um pouco 
quando eleva a pedra. Assim, 
nâo tem o impacto que 
desejâvamos dar aos "media" 
présentés. 
-E ali o lugar da pedra? 

Ciltu zzasqudLta 
0§ 
«AVCIRCNSE 
n°« Apresenta . . . 

2' feira, 31 de Deiembro de 2001 às 19 fieras 
corn müsica de DJ Hazard Praia 

“o 
D 0 

Qo 

JJ 0^41 mm 
A. 

• 

Venha saborear as especialidades destai^ 
casa coin a Ementa de Réveillon: G 

  U) 

3 garrafas 
por mesa de 

10 pessoas 

Marque iâ a sua mesa! 
A meia-noite 
1 garrafe de 
Champagne 
por mesa 

/^aldo Verde 
Bife coin cogumelos 
Batata Assada e Végétais 
Fruta e Café 

CLhutzascluaiza 

iAveiRENSe 

BUFETE COMPOSTO DE: 
Lagosta, Santola, Camarâo 
e Ameijoas, Bolo-Rei, Frutas 
e pastelaria variada. 
Nâo faltarâ a 
ESPECIALIDADE DA CASA: 
Frango e Leitâo à Bairrada 

José Melo na companhia do PraJessoriAUm 
Morgan na Universidade de Waterloo, 

' WÊt ^ 

-Sim, ficarâ ali para sempre, no local 
das "Ciências da Terra". Como ocupa 
dois andares, cada degrau da 
escadaria terâ uma pedra diferente, 
tudo servirâ de estudo e de atraeçào 
turistica... 
-Quando estarâ a obra compléta? 
-Em 2003!-Garantiu, José Melo. A 
seu lado, o Geologista Professor Dr. 
Allan Morgan, confirmou a 
inauguraçâo • para 2003, ainda sem 
data confirmada. A volta de José 
Melo, nâo sô os jornalistas e 

José Melo. 
Ao fundo a pedra. 

p. 1184Bl00rSt.W. 0 
^ em Toronto o°c 
{iblocoaW.daDuHerin) p 

T. 416.538.3197 
F 416.538.9415 0^ 

oC 
0 0 

& 
c 

curiosos, como também o seu pessoal 
especializado e a jovem e activa 
Vereadora de Schomberg, Lean 
Werry, uma ajuda preciosa nesta 
campanha. 
Esta pedra especial foi descoberta 
nas pedreiras de José Melo, em 
Bigwood Township, a norte do 
French River, perto de Sudbury. 
Com um sorriso maroto, José Melo, 
também nos disse: 
-Espero que parte da pedra para a 
escadaria do edificio onde estâ a 
pedra grande também seja das 
minhas pedreiras. Jâ que deu tanto 
trabalho que venha também o lucro! 
O frio era intenso. Por isso, café e 
bolos nâo faltaram para os visitantes. 
O café quentinho foi uma "pedra no 
charco"... 
Parabéns, José Melo. Depois de 
muitas Medalhas de Ouro em feiras 
e exposiçôes, chegou a consagraçâo 
de uma vida de trabalho e arte, corn 
esta pedra preciosa em minerais e 
antiguidade, em tamanho (30 pés de 
altura) e em peso (23 toneladas). A 
Universidade de Waterloo, corn esta 
pedra, terâ mais visitantes 
interessados, mais estudiosos à sua 
procura. 

JMC 

Socialistas 
favoritos 
As expectativas quanto a uma 
vitôria do PS nas eleiçôes do dia 
16 sâo grandes. Muito superiores 
se comparadas corn o PSD. Mas 
Durâo Barroso pode ter mais a 
perder se nâo vencer as 
autârquicas. 

Aos olhos dos portugueses, o PS 
tem vantagem sobre o PSD na 
expectativa de vitôria nas 
autârquicas. De acordo corn o 
Barômetro de Novembre da 
Marktest, 46 por cento acham 
que é o partido de Guterres a 
vencer, contra os 20 por cento 
que acham que sâo os sociais- 
democratas. E no Grande Porto 
que mais pessoas pensam que o 
PS vai ganhar (61 por cento). 
Relativamente ao PSD, é no 
interior e litoral norte que a 
expectativa é maior, corn valores 
em torno dos 25 por cento. 
Quanto aos restantes partidos, 
apenas um por cento dos 
inquiridos acham que serâ o 
CDS e é infimo (0,2 por cento) o 
nùmero dos que pensam que vai 
ser a CDU. 
Comparando corn o Barômetro 
anterior, nota-se que as 
expectativas se mantêm quanto a 
uma eventual vitôria do PS e 
desce o nümero dos que pensam 
que serâ o PSD a celebrar a 
vitôria no prôximo dia 16 - hâ um 
mês eram 28 por cento os que 
acreditavam que os sociais- 
democratas irâo vencer. 
Registe-se, por outro lado,^que os 
portugueses dividem-se bastante 
quanto ao conceito de vitôria nas 
eleiçôes autârquicas: 46 por cento 
pensam que ganha que tiver mais 
votos e 42 por cento fazem as 
contas pelo nùmero de câmaras. 
Os inquiridos neste Barômetro 
têm uma opiniâo vincada sobre o 
"dia seguinte" às eleiçôes e as 
suas consequêneias, tanto no 
Governo como no PSD. Ora, se 
os sociais-democratas perderem, 
65 por cento acham que a 
liderança de Durâo Barroso sairâ 
fragilizada, contra os 19 por 
cento que têm opiniâo contrâria. 
Mesmo entre os eleitores sociais- 
democratas, 61 por cento pensam 
que o présidente pode sair 
prejudicado. 
Mas o Governo de Antônio 
Guterres também nâo sai 
incôlume caso os socialistas nâo 
vençam as eleiçôes. 
Ou seja, se os socialistas sairem 
derrotados, quase metade dos 
inquiridos é da opiniâo de que o 
Executive socialista sairâ 
enfraquecido deste embate 
eleitoral. 
Mais de metade (54 por cento) 
dos que sâo eleitores do PS tem 
esta opiniâo. Esse nümero é 
curiosamente mais pequeno (47 
por cento) entre o eleitorado do 
PSD. 
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Uma trotinete revolucionària 
A invençâo que segundo o seu criador 
vai revolucionar o transporte urbano, 
um dispositive semelhante a uma 
mâquina de cortar relva que se 
mantém sempre em pé, foi 
apresentada na segunda-feira na cadeia 
de televisâo norte-americana ABC. 
O engenho, criado por Dean Kamen 
corn a denominaçâo de Segway, nome 
ainda nâo definitive, é o primeiro meio 
de transporte no quai o passageiro 
mantém-se em equilibrio e estâvel, 
através de uma combinaçâo de 
giroscôpios e um computador. 
A locomoçâo faz-se de forma simples, o 
utilizador pôe-se em cima do engenho, 
que tem apenas duas rodas, uma 
plataforma entre estas duas e um 
guiador de trotinete. 
Em repouso, o Segway mantém o 
equilibrio por si prôprio. 
Uma vez na plataforma, "se pensar 
avanço, avança. Se pensar reçue, 
recua", explicou Kamen perante as 
câmaras de televisâo, fazendo uma 
demonstraçào das potencialidades do 
novo veiculo. 
Sem travées e sem atingir grandes 
velocidades, o engenho movimenta-se 
apenas segundo a posiçào do corpo, 
avançando ou recuando através da 
aeçào dos giroscôpios, que o fazem 
tomar determinada direcçâo. 
Os primeiros modèles foram jâ 
encomendados pelos Parques 
nacionais norte-americanos, a cidade 

policia. 
O Segway sô deverâ estar disponivel 
para o grande püblico dentro de um 
ano, corn um preço aproximado de 
3.000 dôlares (675 mil escudos), 
precisou Kamen. 
Dean Kamen considéra que a sua 
mâquina vai substituir o carro no 
espaço urbano. 
"Os carres sâo bons para fazer grandes 
trajectos", mas nas cidades nâo vale a 

Fado e bacalhau em 
tempo de Natal 
No salâo nobre do Europa Catering, 
em Toronto, teve lugar uma noite de 
fado e bacalhau. 
Aliâs, em tempo de Natal, fado e 
bacalhau "casam" muito bem. 
Foi uma realizaçào da Academia do 
Bacal)iau de Toronto, a ultima de 2001, 
que juntou muitos amantes do fado e, 
claro!, do bacalhau na bonita sala de 
festas. 

Rui Gomes e companheiros tiveram 
que arranjar mais umas mesas extra 
para acomodar todos. 
Ainda bem. A Academia do Bacalhau 
de Toronto tem sabido cativar 
amizades e interesses por isso merecem 
o respeito dos fiéis amigos do fiel 
amigo! 

Para além da animaçâo das comadres e 
compadres, nâo faltou a mùsica do 
Tropicalissimo DJ e, no fado, da Rosa 
Marques, do Porfirio Ribeiro, da Otilia 
de Jesus, do Joâo Catalarrana e do 
Floriano Rodrigues, bem 
acompanhados por Gabriel Teves e 
Tony Melo. 
Uma festa em grande do compadrio 
bacalhoeiro na despedida ao fiel amigo 

em 2001. Corn Gaviâo 
de Penacho e tudo! 
Até p'rô ano, disseram 
os compadres e 
comadres uns aos 
outros. 
E para chegar a 2002 sô 
falta uma lasquinha de 
bacalhau! 
O que vale é que por 
tradiçâo o NATAL tem 
como refeiçâo 
obrigatôria uma 
"pratada" de bacalhau 

corn batatas e grelos. E um fio de azeite, 
claro. Razâo pela quai os compadres 
nâo sairam do salâo altas horas a 
"choramingar" porque falta pouco para 
a confraternizaçâo natalicia corn o 
fielissimo amigo. Um aperto de 
bacalhau e até p'rô ano. Bom Natal e 
bom ano para todos! 

pena andar corn "duas toneladas de 
metal" para nos deslocarmos, explicou. 
Steve Jobs, fundador e présidente da 
sociedade informâtica Apple, declarou 
que "assim que as pessoas virem o 
Segway nâo sera muito dificil 
convencê-las a construir as cidades em 
funçâo deste conceito. Isso acontecerâ 
naturalmente". 
A sociedade de Dean Kamen, Deka 
Research and Development 
Corporation, acaba de construir um 
vasto local de produçâo capaz de 
fabricar 40.000 Segway por mes até ao 
final do prôximo ano. 
Dean Kamen declarou â revista Time 
que a mecânica da trotinete, que 
représenta um investimento 
aproximado de 100 milhôes de dôlares, 
segundo a revista, movimenta-se â 
medida do ser humano, corn um 
"giroscôpio que fuheiona como um 
ouvido interno, um computador qué 
age como um cérebro, motores que 
funcionam como müsculos, rodas que 
andam como pés". 
O curriculo de Dean Kamen, 50 anos, 
alimenta as especulaçôes: 
ainda estudante, inventou a bomba de 
insulina pessoal. Fez fortuna ao vendê- 
la a üm fabricante de material médico. 
E dono e dirige a Deka Research and 
Development, companhia sediada em 
Manchester, New Hampshire, 
especializada em descobrir cérebros 
voltados para a inovaçâo. A empresa 
desenvolveu a iBot, primeira cadeira 
de rodas todo-o-terreno. 
A empresa de Kamen foi diversas 
vezes galardoada, tendo jâ merecido a 
prestigiada Medalha Nacional de 
Tecnologia. O Inventor foi descrito por 
John Doerr como "uma mistura de 
Henry Ford e Thomas Edison". 
O fenômeno Ginger tomou tais 
proporçôes nos Estados Unidos, que 
Kamen viu-se obrigado a vir a püblico, 
em 12 de Janeiro, para dizer que nem 
todas as personalidades citadas como 
estando a apoiar o seu projecto 
estavam de facto envolvidas e que o 
invento em causa, embora prometedor, 
nada tem de tâo revolucionârio como 
alguns estâo a fazer crer. 
(O endereço www.segway.com mostra 
mais sobre o novo veiculo.) 

Convivio e 
Espirito 
Santo no 
Lusitânia 
de Toronto 

No passado Sâbado, o salâo do 
Lusitânia de Toronto animou-se 
corn as tradicionais Sopas do 
Espirito Santo, numa noite 
extremamente agradâvel e bem 
passada. 
Nos cantos laterals do salâo 
testemunhâmos os muitos 
artigos Jâ expostos para o 
também tradicional CABAZ DE 
NATAL do Lusitânia. 
A recolha de artigos prossegue 
para que os Cabazes de Natal 
possam ficar bem recheados. 
Depois, na festa de Natal, 
Sâbado, dia 22 de Dezembro, os 
Cabazes de Natal serâo 
sorteados pelos présentes. 
Façam jâ a vossa réserva: 416 
532-3501. 
Boas festas! 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 

um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as 

reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (4161533-2439 940 lansdowne Aw. 
Raül (4161330-6295 Building #24, Toronto, Ont. 
Pageiï 372-2428 M8H469 
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Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu t:radicional 

PARTIDAS DE TORONTO A 20,21 E 27 DE JANEIRO DE 2002 
POR ÜMAOÜ DÜASSEMANAS. 

TENHA UMAS MERECIDAS FÉRIAS NAS AREIAS ESCAIDANTES DA 
REPüDLICADOMINICANA! 

RMiitr* 
H^PV 
ItAOtlUtS 

Visite a Happy Traveilers na Gaieiia Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont, em Toronto 

. 

I casa OROpiDEa | 
YOUR FAMILY CLOTHING STORE 

325 Central Parkway W. 
Teresa and Tony Mississauga 905-6151402 

David Costa 
& Associates 
Lawijerfij Aàvogados 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

Tel: 416-535-6329 

,^)ecotaBota 
' FINE JEWELLERY & GIFT 

Américo Amaral 802 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

"A cerveja dos 
portugueses" 

Clïia de extras* Ptaleada 
6 Cf aub, aliiii. wlieels, wheel laies, deep 

W wild., amdm/cd, air cond.. sbilt m Die 

Black. 4.7 Iv8, auto, security group, anispii 
MHHHHIHBH dif, tied liner, over head cor^. alun, 
wheels, log latr(is, nuise, B steering, pear view dimming minors, power windows, 

power tieafed. told away mirrcrs. power lotiis 8 much more 

2001 Sebring LXI Coupe 
' 2 Î ' Ijiy ksiss. Î! r • Vi • 4 sK ' Ucraic • au»! sici ' 
ai«« sms • «.'lie' sea's • sae'SB .'sot • aateassa 

Mpateie.'njro.'sais 

94 Mazda MX3GS 
<6cj/l'5spd'Loâded' 

•Power sun roof' 
96 Blazer LT 

fjIlytoatW* rleate'CD Aos preços dos carros novos devem acrescentar-se a 

licençfi, frété, ADM, PDE e todas as taxas 

IIÎ3016^ St. ¥iest iNf Eiiifc^rst 
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Siîjtiinaidb) raai.irkiifrfiMTiiifii MTaillll 

([an, i£ü(ajtr(ifô dlai Chiite^)) 
Estes preços estarâo em vigor até o 

dia 15 de Dezembro, 2001, 
enqucuito houver em armazém. 

^ i# 

clementines 
prcc^uct of morocco 
or Spain- 

3Wtoa8 cokëpüef 
jMke or * 
sectte 

broccoli «ff-’j 
product;^t*ihp^iÿ 

round ôv< 
‘^^■s.üra.; select 

oryo\aê:sàm 

["foast 
Or^AM^i ■ 

RICHMOND ST E. 

FRONT ST. 

siaai37aimxM3!;g; 17o1«7f>ici« 

SÂ0 - canta ilMAllA RODRIGUES 

EXTRA 

As grandes homenagens à saudosa AMALIA 
continuam. Agora, de Montreal, chega-nos a gravaçâo 
da nossa e magnifica artista SAO que, feliz e 
impregnada de emoçôes, registou urn punhado de 
cantigas da DIVA DO FADO. A SÀO, à laia de 
introduçào, escreveu um tema intitulado, "p'ra ti..." 
Nào posso ouvir o vento / sem te ouvir a meu lado / um 
certo arrepio da alma / por seres nossa Amalia / a força 
do passado. Foste màe da patria querida / aquela que 
foi regina / por todos aclamada / vai agora, vai 
cantando / com os olhos no céu rezando / o que os 
poetas jâ deixaram. Voz intensa, voz cuidadosa / 
sempre foste aquela rosa / que enfeitava os altares / vai 

agora, vai cantando / com a mesma voz rezando / o que 
foi O teu fado! Depois, um rosârio de fados de Camôes, 
Alain Oulman, Carlos Gonçalves, Ary dos Santos, 
Pedro Homem de Melo, Amadeu do Vale, Frederico 
Valério, Alexandre O' Neil, Sidônio Muralha, Henrique 
Lourenço e da propria Amâlia. -Produçào de André Di 
Cesare e realizaçào de Carlos Ferreira. Na guitarra 
portuguesa Viriato M. Ferreira e, a orquestra de Daniel 
Piché, a completar o ramalhete de instrumentes. 
Trabalho gravado nos Estüdios Star, em Montreal. 
Muito bom. Agradecemos à promotora Duke Barbosa, 
em Toronto, o envio do novo CD de SÀO, uma grande 
voz portuguesa em terras do Canada. 

5-year /100,000 km 
comprehensive 5-year/100,000 km 

limited powertrain and 5-year unlimited km' 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year 7100,000 km** 

KIA Uo\Mntc\A 
416861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

starting MSRP of a MY2002 Rio RX-Vis Licença, imposlos, frété, PDE e seguro sao extra. Dealer 
podera vender mais barato, Preços podem alterar sem aviso. Veiculo podera nao corresponder à 

fotografia. "hipotese de algumas restriçôes. Contacte o dealer para mais informaçôes. 

96 horsepower 

1.5 litre, 4 cylinder, DONC engine 

60/40 split folding rare seats 

5 speed manual transmission 

Dual Airbags 

Steel side-door impact beams 

AM/FM stereo 

Desde ^ Ja e altura de todos terem 
um carro bem feito 
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(a vida nem sengpre 
da para rir^ astar 
com PPTV-SIC é 
indispensavel para 
manter o bom htimor) 

Acompamie FPn^SlC. 24 hoias por dia 
Para mais deiallies Hgue para CimHiit 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

"O TOP DOS TOPS ESTÂ NO FPTV-SIC" 

A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

A ROGERS CARIE INFORMA QUE 

0 PERfODO GRATIS DA RECEPÇAO 
DA PROGRAMAQAO FPTV-SIC 

TERMINA NO PRÙXIM0 
DIA 15 DE DEZEMDRO 

Um sonho tornado 

A melhor prenda de Natal! 

visite a loia 
ROGERS VIDEO 

mais perte de si, 
levante a 

Caixa Digital 
e mande activer 

0 novoCanal 
Festival PertugnOs 

TV-SIC 

O ROGERS 
Digital Cable 
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WWW. 
SITES 

Natal 
natal.sapo.pt 
Porque para o Natal jâ nâo falta assim tanto, 
sugerimos-lhe um site onde pode encontrar 
tradiçôes, pratos gastronômicos especiais, 
sugestôes para compras, histôrias e contos, 
e ainda um espaço para deixar uma 
mensagem natah'cia. 

MÙSICA 
philipsclasslcs.com/andreabocelll 
Se é fâ de Andrea Bocelli, este é um bom 
site para si. Aqui encontra tudo sobre o 
cantor italiano, desde a sua biografia até às 
entrevistas mais recentes. Destaque ainda 
para os seus diversos albuns, onde poderâ 
ouvir alguns excertos dos temas mais 
conhecidos de Bocelli. 

Internet ronba 
tempe à televisâe 
A Internet encontra-se de tal forma 
integrada nos hâbitos de vida dos 
norte-americanos que nem mesmo 
o cenârio de colapso generalizado 
do ebsusiness, anunciado pela 
sequência de falências de projectos 
comerciais online a que se assistiu 
no decorrer de 2001 e pela 
crescente desconfiança entre os 
consumidores relativamente à 
segurança das transacçôes e 
pagamentos corn cartôes de crédito 
na Rede, se mostra capaz de 
ameaçar a sua popularidade. Esta a 
primeira conclusâo a retirar de um 
estudo realizado pelo Center for 
Communication Policy da UCLA, 
Universidade de Los Angeles, 
publicado esta terça-feira nos 

Todos 
ganham! 

no 

Durante um curto espaço de tempo, sempre que abrir 
uma nova conta à ordem, uma poupança ou um crédito 
pessoal no SottoBank, receberâ um cartâo para raspar e 
ganhar um prémio surpresa. Todos os cartôes têm um 
dos seguintes prémios: uma conta a parzo no valor de 
$500, um cachecol, um gorro ou uma caneca. Como vê 
é s6 raspar e ganhar! 

Toronto 
1106 Dundas Street West 

Toronto, Ontario 
M6I 1X2 

Tel: 416-588-8597 

1502 Dupont Street 
Toronto, Ontario 

M6P 3S1 
Tel: 416-533-7686 

Brampton 
135 Main Street North 

Brampton, Ontario 
L6X 1M9 

Tel: 905-457-9090 

SOTTO 

Hamilton 
281 Barton Street East 

Hamilton, Ontario 
L8L 2X4 

Tel: 905-521-5635 

K 4 XTIZ' 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Estados Unidos. 
Para além de um significativo 
aumento do numéro de 
utilizadores, por comparaçâo corn 
os indicadores do ultimo ano, os 
numéros revelados por este estudo 
apontam também para um 
aumento substancial do tempo de 
utilizaçâo. De' acordo corn o 
documente, cerca de 73,2 por 
cento dos norte-americanos 
possuem jâ acesso prôprio à Net, 
contra 66,9 por cento em 2000, 
sendo que o tempo médio 
despendido corn a navegaçâo 
aumentou de 9,4 para 9,8 horas 
semanais. 
Partindo de uma amostra de 2006 
indivlduos, igualmente repartida 

entre utilizadores e nâo 
utilizadores, os investigadores 
da UCLA procuraram 
identificar as relaçôes entre a 
utilizaçâo da Internet os padrôes 
de comunicaçâo e 
comportamento, hâbitos de 
consume e indices de confiança 
dos sujeitos nos diversos media, 
bem como os eventuais efeitos 
psicolôgicos. 
\ mais intessante das conclusôes 
alcançadas prende-se corn a 
relaçâo que se torna 
reconhecivel entre a uiilizaçâo 
da Internet e o tempo dedicado 
à televisâo. Segundo é revelado 
por este estudo, cada norte- 
americano que navega na Rede 
gasta em média 4,5 horas menos 
por semana a ver televisâo. 

Algimiâs restriç'ôes jwdcrâo ser aplicidas. O dejxSsito a pnizo é fwr 12 ineses e a taxa de juro é de 1.75% ao ano à data da publicaçâo deste ani'mcio, ^wdendo ser 
alterada sem aviso prévio. O juro sera pago anualineme. A oférta expira a 19 de Fevereiro de 2002, podendo ser aherada ou terminada etn qualquer momento sem aviso 
prévio. Dejxisito nii'ninio para novos clientes: Ï30 (conta à ordem ou Itivestor). Depôsito tm’nimo para clientes existeiues; $2.500 (o dinheiro terâ que vir de outra 
instituiçlo Inianceira). A présente olérta nâo é cunuilativa corn outras oferras. 

enquanto o 
despendido 
actividades 
praticamente 

tempo por si 
corn outras 
se mantém 
inalterado. A 

ünica actividade social nos lares 
americanos que se altera 
significativamente em resultado 
do uso da Internet é o tempo 
gasto a ver televisâo confirma 
Jeff Cole, responsâvel pela 
investigaçâo. 
Sâo indicadores no minimo 
surpreendentes num pais em 
que cada adulto permance, em 
i^ùiiia. de^fai hoi^s^emajiaiiaem liüsiiNfaïcII 
Jukebox 7 
Este software de gestâo de 
müsica digital permite 1er e 
reproduzir müsica em vârios 
formates digitais. 
O MusicMatch Jukebox 6 
oferece também a possibilidade 
de pesquisar müsicas na 
Internet para acrescentar à 
playlist. A versâo 7 apresenta 
algumas novidades face âs 
versées anteriores como uma 
maior facilidade na gravaçâo de 
CDs e uma melhoria ao nivel da 
informaçâo sobre as müsicas e 
os artistas, através da 
funcionalidade Super Tagging. 
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Nova versao do 
vfrus "Badtrans" 
A nova versâo do virus 
Badtrans começou a atacar 
esta semana, Por toda a 
Europa milhares de sistemas 
foram deitados abaixo por 
aquele que ocupa, segundo a 
Trend Micro, o topo na lista 
dos virus mais perigosos. O 
verme chega por e-mail. 
Os fïcheiros contaminados 
surgem normalmente com 
extensôes .Doc, .Mp3 ou 
mesmo através de fïcheiros 
.Zip. A estas extensôes sâo 
acrescidas as .Pif ou .Scr que 
serâo executadas pelo 
Windows e fazem propagar 
o virus. 

TV digital 
tei^restre e redes 
UIVITS em foco 
O 11.° Congresso da 
Associaçâo Portuguesa para o 
DesenvoKimento das 
Comunicaçôes, com o tema 
"Odisæia nas comunicaçôes 
2001", s^iido da gala 
Europrix quepromove a 
criatividade em produtos 
multimedia, que foi presidido 
por Nc^eira Leite, debateu 
questôœ como a preparaçâo 
das redes UMTS, a televisâo 
digital terrestre, a ültima fase 
de liberÿizaçâb da rede fixa e 
as relaçôes entre os sectores 
dos media e as tdecomunicaçôes. 

Primeiro Congresso 
Virtual da Saude 
A DirecçâoTIeral de Saüde 
assinou um protocole com a 
Oni tendo em vista a 
organizaçâo o primeiro 
Congresso Virtual da Saüde, 
a decorrer entre i de Março 
e 7 de Abril dû proximo 
ano, que convida todos os 
profissionais ao debate 
através da Net. 
A partir de Janeiro proximo 
serâ possxvel consultar toda 
a informaçâo necessâria à 
participaçâo nos trabalhos 
deste congresso, bem como 
sobre os temas propostos, 
datas das sessôes, e painéis 
de especialistas em 
www.congresso.clinicaviva.pt 

O Terravista 
O Terravista lançon esta 
semana um novo canal, o 
Giros, dedicado ao 
entretenimento online. Aqui 
épossivel enviar ftrtogralias, 
votar e eleger as figuras 
femininas e mascidinas mais 
giras para o ranking do canal. 
O concurso esta aberto a 
todos os que se queiram 
candidatar ao top 123. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Neste période procura aeçào em tudo o que faz. Desejo 
de movimento. Aproveite esta fase para iniciar novos 
projectos, se nao o fizer vai sentir-se inùtil e com um 
elevado grau de frustraçâo. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Serâ através dos seus recursos que voeê ira exprimir-se durante 
este periodo, definindo-se a si e aos outres. Poupe exibicionismos 
desnecessârios e use as suas capacidades materiais para 
proporcionar alegria e prazer àqueles que estâo à sua volta 

OÊMEOS - 21/05 A 20/06 Jt 
E possivel que sinta agora ùma maior ansiedade, nervosisme 
ou indecisào. Deve tentar arrumar as suas ideias, 
aproveitando o periodo de maior interiorizaçào que agora 
atravessa. As suas relaçôes corn outras pessoas poderào nâo 
ser caracterizadas pela maior honestidade e clareza. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

A Lua em bom aspecto corn Neptune é um momento de 
harmonia, de bem-estar interior, de tranquilidade, de 
segurança, de intuiçôes mais précisas, percepçôes mais 
profundas, de aspiraçôes. Corn a Lua em bom aspecto corn 
Neptune terâ um momento positive, feliz e simpâtico. 

LEàO 22/07 A 22/08 

Pode envolver-se nesta altura corn grupos de pessoas que têm 
uma visâo mais aberta da existência. Este é um bom momento 
para expandir a sua vida social e a sua relaçâo corn o grupo, corn 
amigos e relacionamentos. 

ViROEM - 23/08 A22/0! r^2/o^ 
TT 
V 

Optimo momento para reflectir sobre si e meüiorar o seu auto- 
conhecimento. Talvez em resultado disse décida modificar 
algo no seu aspecto, na sua postura, na sua imagem e encontre 
um maior equilibrio dentro de si. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Este é um periodo de crescimento e de optimisme tanto a 
nivel do seu mundo interior como do exterior. Poderâ ligar- 
se a amigos com quern faz uma viagem ou corn quem 
colabora num projecto. Terâ a oportunidade de fazer viagens 
fisicas ou mentais através de leituras. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Periodo propicio à recoüia e introspecçâo. A compreensào 
lôgica e racional das coisas nâo lhe basta, existe uma 
necessidade de sentir a vida corn todas as suas emoçôes e a um 
nivel mais profundo. Epoca de preocupaçôes financeiras. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Tenderâ a isolar-se possivelmente por uma maior necessidade de 
melhor explorar o seu mundo interior. Contudo, procure afastar 
os pensamentos obsessives que nâo üie trazem tranquilidade. 
Tente arranjar uma ocupaçâo para se distrair e afastar essa 
angüstia 

^^^CAPRICORNIO -22/12 A 20/01 M 7 A 
Sente neste momento que consegue trabalhar de forma mais 
rentâvel, eficiente e ordenada. Poderâ ter de fazer pequenas 
viagens no âmbito da sua profissào que lhe irào trazer 
bénéficiés "a curto ou longo prazo. E possivel que se sinta nesta 
altura insatisfeito sem saber porquê. 

ÀQLÀRIO - 21/01 A19/02 

Nesta altura a comunicaçào corn os outres poderâ nâo ser a 
melhor escolha. Tente reflectir sobre si prôprio, fazendo um 
bom exame de consciência. 
Por vezes devemos pôr tudo em causa, todos e até nos prôprios. 

PEIXES - 20/02^20/03 
TT 

Neptune em bom aspecto corn Mercürio faz corn que sinta fé 
suficiente nas suas capacidades de efectuar muitas coisas por 
todos aqueles que fazem parte da sua vida e a quem voeê ama. 
Agarre todas as oportunidades que lhe surjam para auxiliar um 
amigo.  

Émbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

HORIZONTAL 

l.-Minnta;rocar. 2-Cariz; 
cldade da antiga Babild 
nia.3~Separa;estacar.4- 

Lacrar ;iBomice. 5-Mdxima ; 
ave palmipede.6-Surri- 
bar.7-Vagabunda.8-Bos- 
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ve.lho. 10~Adoqar;oprl- 
mxr . 1 i-S lmb . quliH. dû a- 
aierlcio;devora. 12-Asso 
reou;invulgar. 
VERTICAL 

l~Abrev.de faculdade; 
frota.2“Embaraçar;pa- 

trao.3~Escavar;tocar a 
bola do bilhar duas ve— 
zes coæ o taco.4-Desi~ 

  qullibrado mental;flo 
metâlico.S-Inflamaqdo arcicular;consoante dupla.6-Igualdade 
em farma'cia;solo;pronorae pessoal. 7-Letra grcga;filttara;suf i- 
xo . Sütensilio dom^s tico ; arrebatar. 9-tran.spirara; planta lenho- 
sa da famllia das conspostas. 10-Afastai;rezar.i1-Preposicao; 

prddio . 12-Exc.reniento; reza . ’ 

SOI.UCAO NA HORIZONTAL 
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toeis, Con\e,ntàrios, Pedidos Musicais, 
E-mail. musîcajovem©ya,hoo,.,com 

MIJSICA JC CINéMA TT J0GO8 X CNTREVISTAS NOTiCIAS 

MORREU GEORGE HARRISON 

George Harrison, o mais jovem dos Beatles, 
morreu aos 58 anos, na cidade de Los 
Angeles, nos EUA. Hâ quatro anos que 

lutava contra o cancro. A noticia da morte do ex- 
Beatle chegou à Associated Press pela voz de um 
amigo do müsico. 
O ex-Beatle morreu na quinta-feira, à uma e meia 
da tarde, em casa de um amigo, em Los Angeles. 
Corn George Harrison, e além de Gavin De Becker 
(seu amigo de longa data que contactou a 
Associated Press) estavam também a sua esposa, 
Olivia Harrison, e o seu filho Dhani, de 24 anos de 
idade. 

A VIDA DE GEORGE HARRISON 
1943-2001 
A GUITARRA 

George Harrison dedicou-se à guitarra desde muito 
jovem. Fascinado por este instrumente, ouvia os 
seus mùsicos preferidos, como Cari Perkins ou • 
Buddy Holly com autêntica devoçâo, procurando 
apurar o seu dominio das seis cordas. Teve urna 
importante ajuda; um colega de escola em 
Liverpool que dava pelo nome de Paul McCartney. 
Este era mais velho que Harrison e reconheceu o 

ÀLL 8TÂR A SERVICE 
The wedding specialist 

Dry Ice, indoor Fire Works, 
Sound & Lighting 

Eric Moniz 416-717-2346 
Wt. 

4«r*^ 
«^erlcnioiftltirotmall.com^ 

seu invulgar talento com a guitarra: cada nota que 
George tocava era importante para a melodia. 
Através de McCartney, Harrison foi introduzido 
nos The Quarry .Men (banda fundada por John 
Lennon) quando tinha apenas 15 anos. Mais tarde, 
jâ com Ringo Starr na bateria, nasceram os Beatles. 

NOS BEATLES... 

A histôria do quarteto de Liverpool é sobejamente 
conhecida. Surgiram em 1962, e entre 1963 e 1966 
foram o assunto de conversa mais popular do 
mundo. Os anos da Beatlemania foram uma 
importante aprendizagem para Harrison, nao so 
musical mas também empresarial, o que viria a ser 
util mais tarde na sua vida. George aprendeu a 
esperar pelo momento certo: nos primeiros anos 
dos Beatles nunca teve hipôtese de publicar uma so 
cançâo que tivesse escrito. A qualidade e 
quantidade produzidas pela dupla Lennon- 
McCartney eram mais que suficientes para os 
albuns da banda. Mas a partir de 1966 surgiram . 
oportunidades que Harrison soube agarrar, 
estabelecendo-se como um compositor de valor e 
nao apenas como “o guitarrista dos Beatles”. No 
album “Revolver” escreveu dois temas, e nos 
trabalhos seguintes do quarteto passou a escrever 
regularmente, chegando mesmo a assinar a autoria 
de um single, “Something”, entre outros clâssicos 
como “While My Guitar Gently Weeps” e “Here 
Comes The Sun”. 

"ALL THINGS MUST PASS” 

Os liltimos anos dos Beatles foram importantes 
para que Harrison formasse uma reputaçâo sôlida e 
ganhasse confiança nos seus temas. Quando o 
grupo se separou no principio da década de 1970, 
George Harrison estava pronto para o futuro: nâo 
se retirou da cena musical, nem entrou em 
depressâo ao pensar que nada séria como antes. 
Bern pelo contrario, lançou de imediato um album 
a solo cujo titulo dizia tudo o que lhe ia na aima 
quanto ao fim do mais importante capitulo da sua 
carreira: “\11 Things Must Pass”. Este album de 
1971 é ainda hoje considerado a obra-prima de 
Harrison. Foi produzido por Phil Spector, o criador 
da técnica “Wall of Sound” que, embora tenha 
caido em desuso pelas suas excentricidades, era na 
altura considerado um dos melhores do mundo na 
sua area. 
O som do album era majestoso como se esperava 
de Spector, que conseguiu encontrar o perfeito 
contexte para a voz de Harrison, que nâo s'endo tâo 
popular como as de Lennon ou McCartney tinha 
uma força e expressividade prôprias. Deste album, 
que escalou as tabelas de vendas até ao primeiro 
lugar, saiu ainda um single que séria nümero um: 
“My Sweet Lord”. No entanto, este feito (Harrison 
alcancou notoriedade a solo antes dos seus ex- 
colegas) séria parcialrnente ensombrado por um 
processo movido contra Harrison pelo editor (que 
viria a ganhar em tribunal) de “He’s So Fine”, uma 
cançâo de 1962 incrivelmente parecida corn “My 
Sweet Lord”. 
Posteriormente, Harrison orgamzou o primeiro 

grande concerto de "rock aid”, dois espectâculos no 
Madison Square Garden de Nova lorque cujas 
receitas reverteram a favor do esfomeado povo do 
Bangladesh. Depois, voltou a concentrar-se na sua 
carreira a solo, mas curiosamente sem repetir o 
sucesso do seu âlbum de estreia. “Living In The 
Material World”, o seu segundo âlbum, começou 
por ser bem recebido, mas a produçâo mais 
discreta que a de “Ail Things Must Pass” fez com 
que passasse ao lado das grandes vendas. Mesmo 
assim, todos os trabalhos de Harrison encontravam 
sempre um seguro nümero de fàs à sua espera, 
mesmo que nâo possuissem a qualidade genial que 
antes se ouvira. Os pontos altos da carreira de 
Harrison durante os anos seguintes foram 
“Somev/here In England”, âlbum de 1981 lançado 
apôs o assassinate de Lennon e que incluia o 
tribute “All Those Years Ago”, e em 1987 o âlbum 
“Cloud Nine”, que marcou o seu regresso ao 
primeiro lugar de vendas com o single “My Mind 
Set On You”, uma versâo de uma antiga cançâo 
gospel de Rudy Clark. 

O CINEMA 

Entretanto, Harrison formou a produtora 
Handmade Films, lançando-se assim no cinema. 
Mas nem por isso deixou de se dedicar à müsica 
acima de todas as coisas: em 1988 fundou o 
supergrupo The Traveling Wilburys, com Bob 
Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne e Tom Petty. Com 
os Wilburys, Harrison redescobriu o prazer de 
tocar com co-compositores cuja qualidade é 
inquestionâvel, um privilégie que nâo 
experimentava desde os Beatles. Desta colaboraçâo 
nasceram dois âlbuns muito bem sucedidos, até 
que a trâgica morte de Roy Orbison tornou 
impossivel a continuidade da banda. Harrison 
acabou por passar a década de 1990 mais 
preocupado corn a sua produtora de cinema do que 
corn a sua reentrada nas tabelas, e nâo voltou a 
lançar nenhum âlbum desde “Cloud Nine”. 

“ALL THINGS MUST PASS” 
30 ANOS OEPOIS 

Até que, chegado ao novo milénio, George 
Harrison terâ feito um balanço da sua carreira, e 
descobriu que o titulo do seu primeiro album a solo 
ganhou novos sentidos, tâo fortes como o original. 
Assim, para comemorar os trinta anos de “All 
Things Must Pass”, George Harrison resolveu 
reeditar o seu melhor trabalho, acrescentando 
alguns temas novos como bonus. Em “All Things 
Must Pass”, colaboraram com Harrison nomes 
como Eric Clapton, Ringo Starr e Phil Collins, 
entre muitos, mesmo muitos outros mùsicos 
excepcionais, o que so séria de esperar de um 
produtor como Spector. Numa altura em que estâ 
comprovado o actual interesse publico no trabalho 
dos Beatles, torna-se obrigatôrio redescobrir uma 
das obras-primas dessa epoca. 

soon 

George Harrison morreu em Los Angeles, nos 
EU.A, aos 58 anos de idade, vitima de cancro. 
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(AD) VENTOS DE FIIRIA 
Chega a esta altura do ano e, 
irremediavelmente, nos sentimos 
envoltos pela magia do Natal. Penso 
que, para todos nos, era o dia mais 
desejado da nossa infância e, quer 
queiramos quer nào, as memôrias 
rodopiam em piôes de excitaçâo dos 
sentidos: embrulhos coloridos, 
luzinhas a piscar, müsicas celestials, 
narinas bêbedas de aromas apenas 
sentidos nessa época. Por muitas juras 
que façamos de que para o ano sera 
diferente; para o ano tentarei 
organizar-me e preparar tudo corn 
antecedência; para o ano nâo deixo 
compras para a ultima bora; para o 
ano nào me deixarei envolver por esta 
correria diabôlica, - tudo juras a 
invocar o santo nome de Deus em vào 
- acabamos sempre por ser engolidos 
pelo consumismo que nâo nos dâ 
tréguas. Afinal o que é hoje a ùltima 
hora, quando os centros comerciais, 
junto às bugigangas do Halloween, 
exibem jâ as decoraçôes do Natal 
num convite a sair duma corrida e a 
entrar noutra antes que se perça o 
fôlego e se esgote o dinheiro de 
plâstico. 
Sâbado passado, precisei de me 
deslocar a um centro comercial para 
fazer umas compras que nada tinham 
que ver corn a quadra natalicia. Nem 
sequer sai de casa na designada hora 
de ponta. Mal me apanhei na Bloor 
Street, maldisse logo a hora em que 
tinha tornado a decisâo de sair. O 

transite era um desafio à paciência de 
qualquer urn, a lembrar as bichas de 
verâo para as praias da Costa da 
Caparica, mas sem o console de um 
mergulho nas âguas no final da 
maratona. Feito o percurso no triple 
do tempo em que é habituai, dou 
imensas voltas pelos corredores do 
parque de estacionamento, na 
esperança de encontrar um lugar 
vazio. Nada! Fico de atalaia, espiando 
os que carregam sacos de compras e 
sigo-lhes o passe em direcçâo ao carro 
que vai sair . Outres, mais afoitos, 
antecipam-se. Interiormente, solto 
uns palavrôes, que a raiva nâo 
domina os côdigos natalicios. 
Finalmente, consigo o meu 
rectângulozinho, mas jâ estou 
demasiado irritada. Decido-me a 
entrar e a procurar o que quero. Mais 
um teste, uma prova de pericia 
conduzir o carro de compras por 
entre o emaranhado de gente que se 
atropela nas alas das prateleiras, 
debitando sorrisos amarelos e vénias 
desconchavadas cada vez que proféré 
mais um “pardon me”. Cada vez mais 
irritada, sinto-me incapaz de fazer 
apelos à minha tolerância, toldada 
por caixas de bolas, vêlas, pinhas, 
luzes, postais, chocolates e celofanes 
apelativos de embrulhos jâ 
preparados para quem nâo tem jeito 
ou tempo para os fazer. A irritaçào a 
subir em crescendo, enquanto o 
propôsito que ali me levara desce até 

se calar num pianissimo de 
desistência por falta de paciência. 
Saio e respiro fundo. Entro para o 
carro, sento-me e, por entre as 
baforadas de um cigarro, 
começo a dissecar toda 
aquela fùria. Trato-a corn 
pinças, delicadamente, nâo 
vâ ela erguer-se da mesa da 
minha anatomia mental e 
voltar-se contra mim. 
Reflicto e torno a reflectir. 
Afinal ainda estamos s6 a 
um de Dezembro. Nào se 
trata ainda da grande noite, 
quando a lista previamente 
elaborada vai crescendo, 
crescendo, e falta sempre 
mais um presentinho 
esquecido numa ruga de 
amnésia. E repito outra vez: ainda 
faltam vinte e quatro dias. Ao pedaço 
de calendârio vêm agarrados os 
resquicios do latim aprendido no 
liceu: adventu. Os sinônimos bailam, 
numa dança de encaixe nas janelinhas 
da folhinha de Dezembro: vinda, 
chegada, primeiro tempo do ano 
litürgico, preparaçâo para a vinda de 
Cristo. Agora sim, tudo se baralha 
ainda mais, porque este azedume de 
sâbado nâo rima corn preparaçâo 
alguma, muito menos corn a vinda 
daquele que aprendemos ser o 
Redentor. Se jâ estou assim agora, que 
acontecerâ quando a data estiver mais 
prôxima? 

Fecho os olhos e faço por recuar à 
infância, onde vou buscar a energia 
duma inocência e pureza que ainda 
nâo conheciam o stress. Acarinho a 

criança que tenho dentro 
de mim e deixo-a derramar- 
se, como um banho 
retemperador a massajar 
cada fibra da minha 
ansiedade. Ando pelos 
bosques atapetados de 
musgos de silêncio. Perco- 
me em labirintos de 
presépios encastelados em 
flocos de ilusâo. Tropeço 
em miniaturas de casinhas 
iluminadas por candeias de 
desejos acalentados 
durante o ano. Vejo sorrisos 
desenhados em rostos de 

crianças ingénuas que acreditam em 
omnipresenças do Pai Natal. Tento 
entrar no cenârio, forçando a entrada 
à minha condiçâo de adulta 
mascarada de criança, que quer trocar 
as voltas ao tempo e brincar ao faz de 
conta. O mago da fantasia finge que 
nada percebe e deixa-me ficar, de 
olhos fechados, acariciados pelas 
estrelinhas da varinha de condâo. 
- Are you leaving? - pergunta-me uma 
voz vinda dum carro que nâo fazia 
parte do cenârio. 
- Yes! - respondo, dando voz à chave 
da igniçào, que me devolve à 
realidade, depois da terapia do 
regresso retardado pelo sonho. 

Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento f 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, xt:, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os espedalistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham com 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

OUtREnOS fflZER o MESnO POR Si! 

Judiciâria e Marinha 
interceptam Haxixe 
O haxixe apreendido dava para a 
confecçâo de mais de quatro 
milhôes de doses. Uma rede de 
trâfico de haxixe foi desmantelada 
na sequência de uma acçâo 
conjunta entre a Policia Judiciâria e 
a Marinha. No total foram detidos 
doze suspeitos, seis dos quais 
ficaram em prisào preventiva, e 
apreendido haxixe suficiente para a 
elaboraçâo de 4.230.000 de doses. 
“A droga vinha de Marrocos, 
transportada numa embarcaçào 
semi-rigida e destinava-se, em parte, 
ao mercado nacional”, segundo 
declaraçôes do inspector-chefe Joào 
Figueira, da Direcçâo Central de 
Investigaçào ao Trâfico de 
Estupefaciantes (DCITE), sector da 
PJ responsâvel pela planificaçâo e 
execuçào da acçâo. A investigaçào à 
rede começou hâ cerca de seis 
meses, quando a DCITE começou a 
seguir os movimentos de elementos 
suspeitos, dois quais eram jâ 
conhecidos dos ôrgàos de policia 
criminal. Um deles estava mesmo 
em liberdade condicional, também 
num processo de trâfico de droga. A 
PJ apercebeu-se dos movimentos da 
embarcaçào, o semi-rigido de 13 
metros, e foi solicitado à Marinha o 
seguimento do barco em causa, 
uma lancha râpida equipada corn 

dois motores de 150 cavalos cada 
uma. Esta é uma questâo que 
permanece oficialmente em segredo 
para nâo prejudicar futuras 
investigaçôes, mas o Correio da 
Manhà sabe que a Marinha exerceu 
vigilância quer corn meios ôpticos 
quer corn meios electrônicos. 
Os suspeitos dispunham de alguma 
sofisticaçâo, recorrendo a GPS em 
ligaçâo corn meios râdio, a partir do 
quai era controlado o movimento 
da lancha râpida. Os traficantes 
eram na sua maioria de Lisboa e 
Setùbal, além de um ucraniano e 
um marroquino. A intercepçào da 
rede ocorreu numa noite do fim-de- 
semana passado, corn a PJ a cercar 
uma praia de falésia na zona de 
Odeceixe, onde a lancha, vinda de 
Earache, em Marrocos, veio a 
desembarcar a droga, para ser 
transportada depois por uma 
carrinha. 
A PJ deixou que o desembarque se 
realizasse e quando o semi-rigido se 
afastou, os inspectores desceram a 
falésia prendendo os individuos que 
se encontravam na praia. O semi- 
rigido foi interceptado pela Policia 
Maritima de Sines, na altura em 
que ia ao encontro de outra 
embarcaçào para se reabastecer de 
combustivel. 
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SAüDE 

SAÛDE EM SUA CASA 

DIABETES: DOENÇAS NUMA SÔ DQENÇA 
Quem pôs o nome, que parece estar 
no plural, e chamou diabetes à 
doença caracterizada por uma 
grande vontade de beber âgua, e 
urinar corn maior frequência uma 
urina doce, parece ter adivinhado 
que a diabetes, embora seja 
considerada uma sô doença, é de 
facto duas doenças corn 
caracteristicas distintas. As duas 
diabetes sâo diferentes nas suas 
origens, caracteristicas hereditârias, 
idade de aparecimento, e nas formas 
do seu tratamento. Sô têm em 
comum originarem um aumento 
acentuado de açùcar no sangue que, 
ao atingir um certo valor, pode 
aparecer na urina e, se nâo forem 
tratadas corn disciplina, podem 
causar outras doenças. 

A diabetes tipo I, também 
conhecida por diabetes dependente 
de insulina, foi chamada no passado 
diabetes juvenil por aparecer 
geralmente em crianças ou 
adolescentes. Mas, nem sempre; 
também pode aparecer em adultos, 
jovens ou idosos, embora raramente. 
Tipicamente, é o jovem adolescente, 
entre os dez e os quinze anos de 
idade, que aparece no consultôrio 
médico, ou nos serviços de urgência, 
bastante doente, sentindo-se fatigado 
e corn perça de peso recente, a 
queixar-se de sede intensa, e ao 
mesmo tempo a beber e a urinar corn 
maior frequência. A anâlise da urina 
mostra açùcar; e a do sangue, para 
além do grande excesso de açùcar, 
pode mostrar outras anomalias de 
origem metabôlica. 

Na diabetes tipo I, o 
pâncreas, um ôrgào abdominal 
localizado por detrâs do estômago, 
deixou de fabricar insulina: a 
hormona necessâria para que as 
células do corpo possam receber, e 
utilizar como fonte de energia, o 
açùcar glucose proveniente da 
digestâo e conversâo dos hidratos de 
carbono nos alimentos. A glucose que 
nâo pode ser usada pelas células 
acumula-se no sangue e, como nâo 
existe insulina, a administraçâo desta 
hormona, sob a forma de injecçâo, é 
a ùnica possibilidade de tratamento 
da doença. Antes da descoberta da 
insulina por Banting e Best em 1921, 
estes diabéticos nâo conseguiam 
sobreviver por muito tempo depois 
do aparecimento da doença. Sô cerca 
de dois por cento dos pais destas 
crianças e jovens diabéticos sâo 
também afectados por diabetes. 

A diabetes tipo II, também 
conhecida por diabetes nâo 
dependente de insulina, foi chamada 
de diabetes da maturidade por 
aparecer geralmente depois dos 
quarenta anos de idade, na maioria 
das vezes em pessoas gordas. Cerca 
de quinze por cento dos pais destes 
doentes sâo também diabéticos, e hâ 
uma grande frequência da doença 
em outros membres da familia. Este 

capazes 
ôrgâos e 
metabôlico 
dos 

as 
defeito 
células 

tipo da doença pode ser tratado corn 
dieta e, se necessârio, corn 
medicamentos por via oral. Sô um 
nùmero limitado de doentes 
nécessita de insulina para obter um 
bom contrôle da doença. Neste tipo 
de diabetes, que é dez vezes mais 
frequente que o tipo I, o pâncreas nâo 
deixou completamente de 
fabricar insulina; ô que vai 
causar a acumulaçâo de 
açùcar no sangue é 
geralmente a resistência 
das células do corpo ao 
efeito da insulina. 

Em ambos os tipos 
de diabetes existe um 
estado de deficiência 
energética das células: um 
problema metabôlico que 
afecta todos os tecidos do 
corpo e pode dar origem a 
numerosas doenças 

de afectar muitos 
sistemas. Este 
pode afectar 

nervos periféricos e causar 
sensaçôes estranhas, dores 
articulares, atrofias musculares e 
enfraquecimentos, ou originar perça 
de funçôes corporais, entre as quais a 
visâo, a funçâo renal, a erecçâo 
sexual do homem, e o esvaziar do 
estômago. O corpo fica mais sujeito a 
infecçôes, sobretudo as das vias 
urinârias causadas por bactérias. e as 
da vagina causadas por fungos. A 
diabetes, principalmente quando 
associada â hipertensâo arterial: a 
tensâo alta, é a maior causa de 
doença dos rins, coraçâo, cérebro, 
olhos e pernas. As arteriolas e 
membranas de filtraçâo dos rins sâo 
muita vezes afectadas, e os coâgulos 
formam-se corn mais facil idade nas 
artérias. As tromboses, responsâveis 
por ataques de coraçâo, acidentes 
cerebrais, e gangrenas dos membros 
inferiores, sâo muitas vezes trâgicas 
complicaçôes dessa doença que 
afecta todo o corpo. 

As complicaçôes da diabetes, 
comuns a ambos os tipos da doença, 
sâo responsâveis por dez por cento 
das estadias em hospitais, vinte e 
cinco por cento de casos em que os 
rins deixam irreversivelmente de 
funcionar, e de cinquenta por cento 
de todas as amputaçôes das pernas. 
Estas complicaçôes sâo também a 
maior causa de cegueira permanente. 

Hâ vinte anos, a diabetes 
afectava apenas très em cada cem 
pessoas; hoje, a sua incidência e 
complicaçôes estâo a aumentar, cada 
vez mais, na Asia e na América; 
também estâo a aumentar na Europa, 
mas corn menor progressâo da 
ocorrência. A diabetes, juntamente 
corn a hipertensâo arterial que afecta 
cerca de quinze por cento da 
populaçâo mundial, sâo as causas 
mais frequentes de prcblemas 
cardiovasculares. Estas doenças, se 
forem detectadas cedo e tratadas de 

forma apropriada, podem reduzir 
imenso os gastos na saùde, diminuir 
o nùmero de hospitalizaçôes, e 
aumentar o tempo médio de 
sobrevivência. O fumo do tabaco e 
colesterol elevado: problemas que 
aumentam quatro a oito vezes mais o 
risco de doenças cardiovasculares, 

sâo muito mais perigosos 
em doentes diabéticos. 

Perante esta situaçâo, 
o que é que podemos fazer 
para evitar tantos cegos, 
déficientes de tromboses, e 
amputados? — 
Desgraçados por falta de 
saber, ou por negligência! 
O que poderâ ter maior 
impacto na reduçâo dessas 
calamidades, é a instruçâo 
adequada do doente; ou 
melhor: a 
consciencializaçâo de toda 
a populaçâo. A diabetes é 

uma doença social e global que afecta 
pessoas, familias, estados, 
continentes! A sua detecçâo, o mais 
cedo possivel, pode evitar 
complicaçôes; e a instruçâo do 
diabético é fundamental: sem ela, 
nâo é possivel um controlo adequado 
da doença! Todo o diabético deve 
conhecer, o melhor possivel, as 

origens, efeitos, e complicaçôes da 
sua doença; deve manter uma dieta 
rigorosa e disciplinada, e nunca 
descurar o tratamento, verificando o 
nivel de açùcar no sangue corn 
anâlises periôdicas regulares, para 
um controlo adequado da doença. 

Para uma boa educaçâo é 
necessârio um grande esforço 
pessoal, social, econômico e politico. 
Com o avanço dos cuidados médicos 
e longevidade da populaçâo, 
aparecem mais necessidades, e corn 
elas a preocupaçâo dalguns politicos 
em travar as despesas na saùde. Os 
governantes mandam os sens 
contabilistas estudar o problema e 
fazer a poupança pelo ordenamenfo 
dos cifrôes, justificando-se na 
economia, ao reduzirem o nùmero de 
serviços e camas hospitalares 
conforme as necessidades do 
orçamento. O pior é que muitas vezes 
nâo reparam nas necessidades 
humanas dos doentes! Sera que esses 
politicos nâo vejam que a saùde da 
economia esta na riquez^ da saùde, e 
os cifrôes sem compaixâo podem ser 
pobreza! O investimento na saùde: o 
melhor bem de qualquer pessoa, ou 
sociedade, dâ prosperidade; e nâo hâ 
maior valor do que a vida, sâ, feliz, 
corn eficiência! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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804 DUPONT ST. ESHAW ST. 
EM TORONTO 

Cirv Radio 
là estarà consigo. 

(4161531-2401 
0 rei dos materias de construçâo civil anuncia que no 
Sâbado e Domingo, 8 e 9 de Dezembro de 2001 nâo pagarâ 
taxas no qne comprar para constrnir e reparar a sna casa. 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAU 
IGO S4 HORAS POR DIA 

iNrORMAÇOES: 
416.537.1088 

Est:es radios estâo f WÇMnK^ Cn5(D© ©©gJCtoSDÎi'ë©© 
TORONTO: Viseu Electric - 89G College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd, Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON; - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON; Acadia Travel 36(i Hamilton Rd. 

•^Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-ni3 
*160.*'* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 00* 
Cassette/Recorder Player " 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$0Q 00* 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$125,00* 

General Electric 

*55.*® 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CLASSIFICADOS 

I companhia de retalho. Contacte Mike: | 
i ^-is-y^B-TooQ I 

I Condutor que taie Inglês e Português para I 
I armazém de distribuiçâo. Area da Dupont. | 
I 4^B-533-35BS | 

Canto r/a corn experiência (URGENTE) 
para grupo musical. 
Tel.:416-725-5318. (DEMO TAPE) é 
necessârio. 

Pessoal para venda de sistemas de 
alarme corn ou sem experiência. 
Contactar George. Tel.:905-502-8288. 

Empregado de mesa com experiência 
para restaurante Português. 
Tel.;416-538-3197. 

Pessoa para tomar conta de senhora de 
idade durante o dia e algumas vezes â 
noite. Tel.:416-489-4414. 

Pessoal para balcào de talho em Part- 
time. Tel.;416-533-7667. 

Condutores voluntaries para 
distribuiçâo de refeiçôes das lltOOam 
Até 12:30pm. Tel.:416-469-5211. 

Pessoal corn experiência em rebocar 
paredes corn cimento. Contactar 
Carlos. Tel.:416-722-8103. 

Pessoal para limpeza corn experiência. 
Tel.:416-885-3801. 

Acordeonista. Tel.:905-949-5917 ou 
905-826-7304. 

InCREDltnTES: (Para 4 pessoas) 

* 3 frangos pequenos 
125 grs de manteiga ou margarina 

* 6 cebolinhas 
7,5 dl de natas 
1 colher de sopa de farinha 
1 Itmào 

* 3 gemas de ovos 
sal e pimenta 

COnPECCÂO: 
Cortam-se os frangos em bocados e temperam-se com 
sal e pimenta. 
Num tacho derrete-se a manteiga ou margarina, 
introduzem-se-lhe os frangos e as cebolinhas e deixam- 
se cozer corn o tacho tapado, tendo o cuidado de nâo 
os deixar tomar demasiada cor. 
Polvilham-se os frangos corn a farinha, mexendo para 
ficar bem espalhada, e regam-se corn as natas. 
Deixa-se ferver durante 8 minutas. 
Retiram-se os bocados de frango e colocam^se no prato 
de serviço. 
A parte dissolvem-se as gemas no sumo de Hmâo e 
junta-se este preparado ao molho. 
Deixam-se cozer as gemas rapidamente, corn o lume 
brando e passa-se o molho através do passador sobre 
os frangos que jâ estâo no prato de serviço. 

Sobremesa: 

Queijadas de Sintra 

Venda em bénéficié das crianças 
A conhecida casa de moda Moka Collection, da estilista 
lusocanadiana Zâlia, esta oferecendo um grande especial para 
colaborar corn as crianças mais pobres e que necessitam 
casacos de Inverno. 
As familias portuguesas que tenham casacos usados que jâ nâo 
sirvam aos filhos que façam a entrega dos casacos na Moka 
Collection, no 1448 Dundas Street, junto da Dufferin, em 
Toronto. 
Telef: 416 5884)779. 
Em compensaçâo, as familias que entreguem casacos para 
crianças carecidas, caso queiram, poderâo adquirir roupas da 
colecçâo de 2002, corn 20% de desconto. O especial de Natal da 
Moka Collection -colecçâo 2001- estâ corn descontos de 50%. 
Ajudem as crianças levando casacos de Inverno para distribuir 
nas agências comunitârias: Parkdale Public Health Centre, 
Alexandria Park Community Centre e Woodgreen Red Door 
Shelter. 
Dê mais calor a uma criança neste Inverno oferecendo-lhe um 
casaco usado! 

I Assine e divulgue Nome: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: 

InCREDIEHTES: 
^ 2 colheres de (sopa) rasas de farinha de 

trigo 
* 12 queijos frescos pequenos 
*■ 500 grs de açûcar 

24 gemas 

PflPfl fl riflSSfl: 

200 grs de farinha de trigo 
1 ovo 
75 grs de manteiga 
sal e âgua q.b. 

(OnPECÇflO: 
Pftgfl fl riflSSfl: 

Amasse a farinha corn a manteiga, junte o ovo, 
uma pitada de sal e um pouco de âgua, vâ 
amassando até obter massa segura e moldâvel; 
bata muito bem, faça uma bola e deixe a 
repousar 30 minutes. 
Corn o rolo estenda a massa de modo que fique 
corn 2 mm de espessura e forre as formas de 
queijadas, e acerte os bordos. 
Coloque as formas num tabuleiro e encha corn o 
creme e leve a cozer em forno quente durante +- 
30 minutas. 

flCOPfl O CREME 

Batem-se muito bem os queijos frescos desfeitos, 
corn as gemas e o açûcar, acrescentando a 
farinha para dar consistência. 
Encha as formas jâ forradas corn este creme. 
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Impasse e discérdia entre os mais interessados 
dos loges de futebol da la. 1I6A portuguesa 
Dâ-nos a sensaçâo que os clubes 
deixaram de realizar os simpâticos 
Campeonatos de Tiro aos Pratos para 
passar aos torneios de tiro aos "dishes"! 
E, claro, a COMUNIDADE continua a 
ter "as costas largas". Todos lutam para 
ter O futebol "em favor da comunidade", 
passando por cima da grande 
realidade, o infimo pormenor do lucro. 
A grande verdade é que sem o futebol 
muito menos gente ira aos clubes, bares 
e restaurantes. 
Porque nâo pensam friamente no 
assunto, deixam de se degladiar uns aos 
outros e entrem no jogo em que todos 
ganham -mesmo que seja poucoi, sem 
azedumes? 
Em terrenos pantanosos é dificil e 
perigoso jogar! 
Desde o tempo da "pedra lascada" que 
alguém tem de ser primeiro, alguém 
tem de ser mais forte, alguém tem de 
ser mais feliz e, por tabela, nascem as 
contestaçôes. E dos livros... 
Que diabo, entendam-se e deixem-se de 
"bolas fora" e "penalidades" que nâo 
dâo lucro a ninguém. 
Isto vem a propôsito do diferendo que 
opôe a Hollywood Nights Sports Inc. e 
os clubes e bares da comunidade 
portuguesa que, normalmente, 
oferecem aos seus sôcios e clientes, 
respectivamente, os jogos semanais da 
la. Liga do futebol português. Segundo 

o que ouvimos, a primeira detém os 
direitos de exclusividade por isso exige 
dos clubes e bares uma determinada 
quantia para usarem o seu sinal e 
poderem passar os jogos o que, os 
segundos, por varias razôes 
apresentadas nâo estâo de acordo. 
Assim, a Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontârio - 
ACAPO, apôs a Hollywwod Nights 
Sports Inc. ter interposto uma acçâo em 
tribunal contra os clubes e bares que 
deram os jogos sem o "tal pagamento 
devido", sob a liderança do seu 
Présidente do Conselho de Présidentes, 
Joe Eustâquio, realizou uma 
Conferência de Imprensa na Cervejaria 
Downtown, para aclarar a situaçâo 
perante os Orgâos de Informaçâo de 
lingua portuguesa. Na mesa, com toda 
a correcçâo, Joe Eustâquio e Eduardo 
Vieira, que apresentaram as suas 
razôes, aqui e ali, interrompidos por 
perguntas ou acusaçôes. 
Muito se falou, apontou o dedo, 
ameaças e recùos, mas pouco ou nada 
ficou definido quanto à razâo de uns e 
de outros. Todos defendem a "sua 
dama" e pouco mais... 
Para uns é tudo ilegal, para outros nem 
por isso... 
No proximo dia 6 de Dezembro, no 
Tribunal de Toronto, haverâ mais 
noticias, possivelmente mais 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQjQETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

[416)534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - [416)534^5520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefono: 416-534-5520 

consentâneas corn os interesses naturais 
de cada uma das partes ou, pelo menos, 
em relaçâo a uma delas. No final da 
Conferência de Imprensa, registâmos 
depoimentos de Eduardo Vieira 
(Hollywood Sports Inc.), Joe Eustâquio 
(ACAPO), Tony do Vale, Tony 
Cordeiro e Frank Antunes, os très 
ültimos, ligados a Sports Bar. 
Começâmos o registo de opiniôes corn 
o représentante da ACAPO, Joe 
Eustâquio. 

JMC - Vamos ao fundo da questâo; o 
que se passa entre a Aliança e o 
Hollywood Inc.? 
J£. - Eu sou da opiniâo que este é um 
triste dia que nunca deveria ter chegado 
a este ponto. No momenta que um 
processo legal é apresentado em 
tribunal, um grupo ou um individuo 
tem que se defender. A acçâo que a 
Aliança esta a representar é para 
defender os direitos e o privilégio de se 
poder mostrar os jogos da I Liga 
portuguesa de futebol. Entendemos 
que séria importante informar a 
comunidade e a comunicaçâo social 
sobre um assunto de extrema 
importância para todos os portugueses 
que nâo sô indica e détermina o futuro 
de muitos comerciantes, como também 
resolve a questâo de no futuro se ter a 
oportunidade de ver o campeonato 
português nas nossas casas ou em casas 
portuguesas de comércio. 
JMC - Durante esta conferência de 
imprensa, surgiram très perguntas: 
sobre o envolvimento da Aliança neste 
assunto, sobre a vossa opiniâo quanta â 
legalidade ou ilegalidade deste sinal 
sobre o quai a Hollywood Inc. diz ter 
direitos e se vâo ou nâo levar esta 
questâo até ao fim. O que tem a dizer 
sobre estes très pontos? 
JJl. - Em primeiro lugar, a Aliança 
envolveu-se devido ao facto de os 
primeiros oitenta a noventa 
comerciantes que foram abordados 
corn esta moçâo serem clubes e 
associaçôes membres da Aiança. O 
assunto foi, alias, apresentado em 
reuniâo do Concelho de Présidentes e 
os prôprios clubes foram unânimes no 
voto a favor da Aiança representar este 
grupo. Dai o nosso envolvimento. 
Quanto ao segundo ponto - a 

legalidade ou ilegalidade do contrato -, 
sô em tribunal é que sera resolvido. 
Finalmente, a nossa permanência até 
ao fim nesta questâo, acho que desde o 
momento que o processo foi 
apresentado em tribunal, o assunto esta 
completamente fora do nosso contrôle e 
nâo temos outra alternativa, senâo 
continuar. 
JMC - Para quando estâ agendada a 
prôxima audiência em tribunal? 
JJR - No dia 6 de Dezembro sera 
decidida a validade do contrato, assim 
como sera decidido se o grupo dos 
primeiros dezasseis comerciantes terâo 
o direito de transmitir legalmente os 
jogos da I Liga portuguesa de futebol. 
No entanto, creio que toda a situaçâo 
nâo sera resolvida em breve. 
JMC - E caso para dizer que é pano 
para muitas mangas... 
J.E. - Sem dùvida que se trata de uma 
situaçâo muito complicada. Temo que 
seja uma situaçâo que nâo se resolva 
muito antes do final deste contrato que 
a Hollywood Inc. tem para a época de 
2001-2002. 

JMC - Obrigado. 

A seguir registâmos as palavras de Tony 
Cordeiro, Frank Antunes e Tony do 
Vale, gente ligada aos Sports Bars e às 
transmissôes do futebol português. 

JMC - O futebol tem o poder de atrair 
toda a gente e vocês foram 
contestatârios. Quai é a vossa opiniâo 
apôs esta conferência de imprensa? 
F. A- Desde jâ e como sôcio do Euro 
Sports Bar, gostaria de dizer que nâo 
tenho absolutamente nada contra o Sr. 
Eduardo Vieira, mas gostaria de frisar o 
seguinte: se, na verdade, ele tem o 
contrato que prova a compra dos 
direitos legais da Sports Tv e, 
consequentemente, se pode, exigir um 
montante aos bares e clubes 
portugueses pela transmissâo dos jogos 
de futebol, porque razâo é que nâo 
estipulou no contrato que a Sports Tv 
estava proibida de mostrar os jogos 
para a comunidade portuguesa? Ora, 
se eu vou ter que pagar cerca de très mil 
e quinhentos dôlares pelos jogos, esta 
situaçâo obrigar-me-â a aumentar os 
preços no meu estabelecimento ou a 
cobrar dinheiro à porta aos meus^ 
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► clientes, para fazer face às despesas. 
Nesta situaçâo, os meus clientes vâo 
desistir de ver o jogo no meu 
estabelecimento e vâo vê-lo em casa, 
uma vez que têm acesso a estes jogos via 
antena parabôlica. O que nào percebo 
é O motivo pelo quai o Sr. Eduardo 
Vieira exige um pagamento da nossa 
parte pela transmissâo desses jogos e 
nâo o faz a todos os portugueses que 
têm uma parabôlica em casa. Se, 
realmente, ele conseguir exigir à Sports 
Tv a proibiçâo de transmissâo de jogos 
para o resto da comunidade e nos 
deixar a nos a exclusividade desses 
jogos, eu jâ nâo me oponho. Neste caso, 
os clientes têm que se dirigir aos 
estabelecimentos para ver os jogos e nos 
conseguiremos recuperar parte desse 
dinheiro para fazermos face às 
despesas. Se eu, por outro lado, for 
obrigado a aumentar o preço dos meus 
produtos e se os meus clientes tiverem 
acesso a estes jogos em casa, a situaçâo 
ai vai representar a minha ruina. 
JMC - Tem aJgo mais a acrescentar? 
T.C.- Apenas aquilo que sempre disse 
ao Sr. Eduardo Vieira; quando ele tiver 
um receptor que apanhe os jogos e que 
mais ninguém tenha acesso a eles, eu 
apoio-o na sua decisâo. Agora, nos 
sermos obrigados a pagar por este 
receptor para termos a transmissâo dos 
jogos quando outras pessoas têm acesso 
a esses mesmos jogos através de um 
cartâo falsificado ou seja lâ através de 
que meio for, nâo faz sentido, nem esta 
correcte. 
JMC - E ou nâo é legal? 
T.V.- Eu nâo percebo como é que uma 
pessoa pode receber o sinal dos Estados 

Unidos para o Canada, ou seja, ter um 
sinal aberto para transmitir apenas 
duas horas de futebol. O que acontece 
nas restantes horas? Como é que o pais 
pode autorizar uma situaçâo destas? 
JMC - Vâo levar esta lu ta até ao fim? 
FA.- Eu creio que sim. Pelo menos 
temos disposiçâo para isso. Nào vamos 
ficar muito satisfeitos se tivermos que 
pagar pela transmissâo dos jogos. No 
entanto, a situaçâo no estado em que 
esta actualmente é que nào podemos 
admitir. O Sr. Eduardo disse na 
conferência de imprensa que nào tinha 
nada a ver corn as pessoas que têm o 
serviço em casa apenas corn o 
comércio, mas nos sô temos a perder 
corn essa situaçâo. 
JMC - Obrigado pelo esclarecimento. 
-Nos é que agradeçemos, disseram em 
unissono. 

Passamos ao depoimento de Eduardo 
Vieira, a parte acusadora. 

JMC - Eduardo Vieira, segundo nos é 
dado observar, existe um grande 
problema entre a sua firma e os clubes 
e bares da nossa comunidade. Quai a 
origem deste problema? Porque razâo 
existe? 
E.V. - Eu penso que nâo existe 
problema nenhum quando uma pessoa 
investe milhares de dôlares em alguma 
coisa e depois deseja tirar “frutos” do 
seu investimento. O problema que 
existe aqui é que hâ pessoas que nào 
querem pagar pelo serviço do quai 
tenho todos os direitos e que esta 
directamente ligado à transmissâo dos 
jogos de futebol da I Liga. Esta é a 

origem e o problema em si, mas creio 
que esta confusào rapidamente se 
resolverâ. 
JMC - Entretanto, nesta conferência de 
imprensa ouviu-se que o sinal que o 
Eduardo adquiriu como exclusivo é 
ilegal. Como interpréta isto? 
E.V. - O meu sinal é legal e 
completamente diferente daquilo que 
as pessoas estâo a receber. Eu tenho 
outro receptor que requer um 
equipamento diferente para que possa 
funcionar como deve ser. O Digi- 
network nâo é legal no Canada, mas 
este receptor nâo estâ relacionado corn 
o Digi-network. Quando comprei os 
jogos de futebol, comprei-o através dos 
serviços de outro satélite que transmite 
pura e simplesmente os jogos de 
futebol. 
JMC - Na sua opiniâo, vai prosseguir 
corn este processo em tribunal, como 
foi anunciado na conferência de 
imprensa, ou preferia encontrar uma 
soluçâo mais pacifica que resolvesse o 
problema de todos? 
E.V. - A minha intençâo nunca foi 
levar ninguém a tribuned. Se entrei 
corn este processo em tribund contra 
alguns clubes e bares comunitârios, foi 
devido aos maus tratos que recebi 
perante a noticia que tinha todos os 
direitos sobre a transmissâo dos jogos 
de futebol. Sou da opiniâo que se as 
pessoas fossem rrfais unidas e quisessem 
resolver as coisas por bem, tudo poderia 
ser resolvido da melhor maneira. 
JMC - Portante, nào hâ soluçâo neste 
momento para além da que dépende do 
juiz? 
E.V. - Sim, absolutamente. Nâo hâ 

soluçâo porque agora também se 
envolveu a Acapo e creio que a soluçâo 
dépende mesmo de tribunal. 
JMC - Obrigado. 
E.V. - Eu é que agradeço. Apenas 
quero dizer que neste momento e por 
intermédio do juiz, os bares estâo 
proibidos de mostrar os jogos no 
Canada. Vai chegar a um ponto que as 
pessoas vâo ter que tomar uma decisâo. 
Eu tenho os meus direitos e as pessoas 
sâo livres para pensarem da maneira 
que quiserem. Alias, hâ pessoas que 
mencionaram a RTF. Eu nunca 
mencionei esse canal, nâo hâ referência 
ao mesmo no contrato e quando falo na 
Liga portuguesa de futebol, refiro-me 
aos meus direitos, independentemente 
dos jogos que a RTF passa para as 
pessoas que têm o serviço em casa. 

Cada um que tire as ilaçôes quç 
entender, 
A posiçào, tipo "braço de ferro", é 
assim: "Nos vamos até ao fim em defesa 
dos clubes e bares, até porque fomos 
forçados a tal por intermédio da queixa 
contra nos em Tribunal. Mais, ainda. 
Estamos prontos para ficar, legalmente, 
corn o futebol português, na prôxima 
época.", palavras de Joe Eustâquio, da 
ACAPO. 
"Através de um contrato legal, eu estou 
a receber o sinal da NSSK, nada mais. 
Nada tenho a ver corn a Diginetwork 
nem corn os cartôes que eles vendem a 
particulares. Paguei o exclusivo e, 
naturalemente, quem quiser dar os 
jogos tem de pagar a sua parte! Nada 
mais.". 

JMC / Ana Fernandes 

3 DECORATED MODEL HOMES Ninguém tem tanto para 
oferecer como FANDOR 
HOMES, no Meadows of 
Fletcher's Creek (norte da Bovaird Drive), em Brampton. Faça a sua escolha 
na mais fina selecçâo de casas separadas ou semi-separadas de Brampton. 

*Espectaculares cozinhas, salas de estar estilo familiar, 
entradas elegantes e muito mais. 

*Paredes em tijolo, fachadas em pedra e algumas com 
varandins e janelas espaçosas. Veja para acreditar! 

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés 

905-456-1424 
Prices subtect to chsnge without notice. E& O.E. Hluslrstions ere srtlsTs concept. 

Mon. - Thurs. 1 pm - 8 pm, 
Sat. & Sun. Hoi. 11 am - 6 pm. 

Closed Fridays 



28 
DESPORTO 

Quinta-feira, 6 Dezembro, 2001 
O MILéNIO 

Pinto da Costa também 
parte para o ataque 
Pinto da Costa lamenta os «custos» da Democracîa 

Pinto da Costa, lamentou 
os «custos» da 
democracia referindo-se 
à permanência da 
Direcçào da Liga quando 
a maioria dos clubes 
pretendem a sua 
demissâo. 
O présidente do FC 
Porto justificou a sua 
posiçào referindo-se ao 
que foi definido pelos 21 
clubes présentés em 
Coimbra na reuniâo do 
designado «G-18», onde 
foi concluido, «por 
todos», que «a Direcçào 
da Liga nâo esta a  
funcionar e o ünico 
caminho viâvel é sua demissâo». 
Mesmo assim, o dirigente, antigo 
présidente da Liga de Clubes, 
«respeita» a legitimidade do 
organismo liderado por Valentim 
Loureiro, dada a forma como fol 
eleito. 
«E a democracia. Tem coisas ôptimas 
mas também tem os seus custos. 
Como esta a situaçâo, sô durarâ mais 
alguns meses, teremos de aguardar, 
pois, fora do futebol, esperamos por 
ela muitos mais anos», afirmou Pinto 

da Costa. 
O lider portista nâo se 
coibiu a reportar-se à 
actual Liga corn boa dose 
de ironia. Segundo ele, o 
fütebol português «esta 
num bom momenta, pois 
tem uma Liga que o 
dirige corn uma Direcçào 
muito actuante e estou 
convencido de que ainda 
antes do novo ano vamos 
ter apresentaçào das suas 
contas que nos foram 
prometidas a 19 de 
Outubro. Estamos no 
bom caminho, sobretudo 
nos ültimos dias, nos 
quais a Liga tem dados 

bons motivos para confiar nela». 
No mesmo registo humoristico, 
Pinto da Costa referiu-se ainda à 
polémica levantada pela arbitragem 
de Isidoro Rodrigues no Sporting- 
Boavista. 
«Toda a gente viu que Isidoro 
Rodrigues nâo foi feliz na sua 
arbitragem, mas depuis das reacçôes 
do Boavista... olhe, se nâo bebesse 
âgua, depuis de ouvir aquilo tudo, 
ficava convencido de que tinha 
bebido demais», declarou. 

Kabul vive «derbp 
seis anos depois 
Hâ seis anos que o Sabawon, um 
dos clubes corn maior tradiçào na 
capital afegà, nâo media forças corn 
o rival Shaeen no Estâdio Azi sem 
que o jogo fosse interrompido. 
Apôs a fuga dos taliban, o recinto 
viveu novamente um «derby» real 
no domingo passado. 
O estâdio contou corn apenas 
algumas dezenas de espectadores, 
entre os quais se viam muitos 
jornalistas estrangeiros, jovens 
entusiastas que nâo paravam de 
apoiar a sua équipa e os agora 
inevitâveis «mujaidines» corn as 

suas «kalashnikov» ao ombro. 
Mas desta vez nâo se sentiu o clima 
de terror entre as pessoas, que na 
era dos taliban eram obrigadas a 
assistir a execuçôes pûblicas 
durante os intervalos, enquanto os 
jogadores tinham de vestir calças 
para nâo ferir a moral islâmica. 
Mas tudo isto ficou para trâs e no 
Azi apenas se assistiu à prâtica do 
futebol. Apôs disputada partida, o 
Sabawon acabou por impor-se ao 
Shaeen, por 5-4. No entanto, o 
resultado foi o que menus contou, 
pois o dia era de festa. 

Boavista batido 
em Manebester 
Manchester United (Inglaterra), 3 - Boavista (Portugal), 0. 
Jogo da segunda jornada do Grupo A da segunda fase da Liga dos 
Campeôes de futebol, disputado em Manchester, Inglaterra. 

Marcador: 
1- 0, Ruud van Nistelrooy, 32 minutos 
2- 0, Laurent Blanc, 55 
3- 0, Ruud van Nistelrooy, 63 

^ûZ tamfiû âünitado, adquLza um baâde 
de 20 àitzos de sunw de 

Fresh Juice 21.99 
ÏÏV 

pez apenas (hzanco ou tinta). 

fOaza obtez esta Oifïezta especiaù, oisiteni poz ifïaeoz 

uma das âojas mais pezta de si, distzibuidozas de 

GRAPPOLO D’ORO. 

Mondial Wines - 98 Crockîord Bîvd., 
Scarborough (416) 752-1616 

Borselîino & Son - 261 Nairn Ave., 
Toronto (416} 651-2241 

Fiera Nova - 1224 Dundas St East Unit 28, 
Missisauga (905) 277-0302 

National Wine Consultants - 447 Speers Rd. 
ünit#7, 

Oakvîiie (905)339-1278 

Sams importing - 65 Milburn Road, 
Hamilton (905) 561-5071 

Buon Vino - 365 Franklin Bivd., 
Cambridge (519) 326-0677 

Leamington Produce - 231 Talbot St., 
Leamington (619) 326-0677 

* Algumas restriçôes 
poderâo ser impostas. 
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Calendârio da fase final do Mundial2002 
Jâ se conhece o calendârio da fase final do Mundial 
de Futebol 2002 que se disputa entre 31 de Maio e 
20 de Junho na Coreia do Sul e no Japâo. 
31 de Maio: França-Senegal em Seul; 
1 de Junho: Uruguai-Dinamarca em Ulsan (Cor); 
Alemanha-Arâbia Saudita em Sapporo Qap); 
Irlanda-Camarôes em Niigata (Jap). 

2 de Junho: Paraguai-Africa do Sul em Busan (Cor); 
Espanha-Eslovénia em Gwangiu (Cor); 
Argentina-Nigéria em Ibaraki Qap); 
Inglaterra-Suécia em Saitama Qap). 

3 de Junho: Brasil-Turquia em Ulsan (Cor); 
Itâlia-Equador em Sapporo Qap); 
Croâcia-México em Niigata Qap). 

4 de Junho: Coreia do Sul-Polônia em Busan (Pol); 
China-Costa Rica em Gwangiu (Cor); 
Japâo-Bélgica em Saitama Qap): 

5 de Junho: Estados Unidos-PORTUGAL em 
Suwon (Cor); 

Alemanha-Irlanda, Ibaraki Qap); 
Rùssia-Tunisia, Kobe Qap). 

6 de Junho: França-Uruguai em Busan (Cor); 
Dinamarca-Senegal em Daegu (Cor); 
Camarôes-Arâbia Saudita em Saitama Qap). 

7 dejimho: Espanha-Paraguai em Jeonju (Cor); 
Argentina-Inglaterra em Sapporo Qap); 
Suécia-Nigéria em Kobe Qap). 

8 de Junho; Africa do Sul-Eslovénia em Daegu 
(Cor); 
Brasil-China em Seogwipo (Cor); 
Itâlia-Croâcia em Ibaraki Qap). 

9 de Junho: Costa Rica-Turquia em Icheon (Cor); 
México-Equador em Myagi Qap); 
Japâo-Rùssia em Yokohama Qap). 

10 de Junho: Coreia do Sul-Estados Unidos em 
Daegu (Cor); 
PORTUGAL-Polônia em Jeonju (Cor); 

Tunisia-Bélgica em Oita Qap). 

11 de Junho: Senegal-Uruguai em Suwon (Cor); 
Dinamarca-França em Incheon (Cor); 
Arabia Saudita-Irlanda em Yokohama Qap); 
Camarôes-Alemanha em Shizuoka Qap). 

12 de Junho; Africa do Sul-Espanha em Daejeon 
(Cor); 
Eslovénia-Paraguai em Seogwipo (Cor); 
Suécia-Argentina em Myagi Qap); 
Nigéria-Inglaterra em Osaka Qap). 

13 de Junho: Costa Rica-Brasil em Suwon (Cor); 
Turquia-China em Seul (Cor); 
Equador-Croâcia em Yokohama Qap); 
México-Itâlia em Oita Qap). 

14 de Junho: Polônia-Estados Unidos em Daejeon 
(Cor); 
PORTUGAL-Coreia do Sul em Incheon (Cor); 
Bélgica-Rùssia em Shizuoka Qap); <■ 
Tunisia-Japâo em Osaka Qap). 

Jardel acredita na reviravolta frente 
ao AG Milan 
Mario Jardel quer ver Alvalde cheio. 
O goleador sportinguista Mario 
Jardel mostra-se confiante para hoje 
e espera recuperar, em Alvalade, a 
desvantagem de 0-2 de San Siro, 
sofrida na primeira mâo da terceira 
eliminatôria da Taça UEFA. 

«E um jogo crucial e acreditamos 
que vamos passar a eliminatôria. 
Éspero, juntamente corn os meus 
companheiros, fazer um bom jogo, 
no quai os golos serâo 
fundamentals», começou por dizer 
Jardel, enquanto considéra que para 
O Sporting, «uma équipa cada vez 
mais confiante», atingir o seu 
objective, tem de ser «atrevido e ter 
atitude de campeâo». 

Jardel realçou ainda a importância 
que o «12.° jogador» terâ em 
Alvalade, pelo que ostentou um 
autocolante com o novo «slogan» 
lançado pela SAD leonina: «Nâo 
fique em casa, apoie o Sporting!» 
«Estou aqui para pedir a todos os 
sportinguistas que compareçam na 
quinta-feira. Mais que nunca os 
adeptos sào importantes», sublinhou 
o brasileiro. 

Alteraçôes à quinta 
eliminatôria da Taça 
de Pertugal 
A Federaçâo Portuguesa de Futebol 
(FPF) divulgou as alteraçôes dos jogos 
da quinta eliminatôria da Taça de 
Portugal. 
Os «grandes» jogam todos no mesmo 
dia (12), tal como estava inicialmente 
previsto. 
O FC Porto é o primeiro a entrar em 
acçào, frente ao Santa Clara, às 16 
horas. O Sporting recebe o Farense 
pelas 18 horas, enquanto uma hora 
depuis inicia-se o Boavista-Alverca. O 
Benfica é o ùltimo a jogar, corn o 
Maritimo, no Estâdio da Luz, às 21 
horas. 
Os jogos de desempate, caso sejam 
necessaries, estâo previstos para dia 19 
deste mês. 
Lista dos jogos alterados: 

Dia 5 (quarta-feira): 
Ac. Viseu-Penafiel 

Dia 11 (terça-feira): 
Belenenses-Sacavenense 
Sanjoanense-Académica 

Dia 12 (quarta-feira): JL A 
Vila Real - Beira-Mar 
Estarreja - Caçadores das 
Taipas 
FC Porto - Santa Clara 
Sporting - Farense 
V. Setübal - Paços de Ferreira 
Boavista - Alverca 
Benfica - Maritimo 

Music & Video 

Queres o melhor da 
müsica moderna 

portuguesa neste lado do 
Atlantico, em CD ou K7? 

416-539-0536 

e rish 
Market 

yua pecxatui 
Tem Sempre Pei»e Fresco e Congelado, 

Marisco e Bacalhau 

Lagostas Vivas e Camarâo Fresco 

DESEJAHOS A IODO$ 

3635 Caujthra Rd 
(a sul da Burnhamthorpe) 

MISSISSRUGH (905) 270-3198 
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Resiiltaiio» Mimaiitiada 
(13®jornada) 

rCPiitB-Farense,2-0 
MariUim-SparUng,0-2 

Salgueiras - Baavista 1-1 
Balanenses - Gil ricenta. 1-0 

Vanim-P.FaiTeira,0-3 
Baira Mar - V. Guimarâes, 0-0 

Mvarca-Umâaleiiial-I 
Benfica-Santa Clara 2-1 
V. Satûlial - Sp. Braga 0-0 

(14“jornada) 
Farense-Belenanses 

Snarling Braga - Balra-Mar 
VItirla Guimarâes - FC Parta 

Paças Ferreira-Banfica 
Uniâaleirla-Salgueiras 

011 Vicente-Ahierca 
Santa Clara - VItârla Setûbal 

Sperting-Varzlm 
Baavista-Maritime 

6 golos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
HUGO HENRIQUE (Setûbal) 

Vanderlei da Silva "DERLEP' (Uniâo Leiria) 

^0! W 

PORTUCUCSfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

dâassltfïlcaçâû l^^suâtados 
Equipas 

iSCADEMieA 13 32 
2NACI0NAL 13 30 
3DAMPQMAI0RIH 12 22 
4P0RTIM0NENSE 12 21 
3CiUUiES 13 ZI 
BAVES 13 19 
79VARENSE 12 13 
8EST.AMAD0RA 12 18 
9NAVAI 12 11 
10 MOREIRENSE 13 16 
IIESPIMHO 13 14 
12 UNIAO LAMAS 13 14 
131E8A 12 12 
14MAIA 12 10 
15 818 AVE 12 9 
16 OLIVEIRENSE 12 9 
nPEHAPIEI 12 8 
18FELGUEIRAS 3 3 

Penafiel - Bia Ave, 3-1 
Naval-Oniâa lamas. 1-2 

Mereirense - Chaves. 3-0 
L Amadera - Ac. Ceimbra. 0-3 

0liveirense-Maia.2;l 
Ovarense - laça. 2-1 

Partimenense - Campemaiar, 2-1 
Felgueiras - Sp. Espinha, 1-3 

Nacianal - Desp. Aves. 2-0 

fDzôxinta ^^^cznada 

Uniia lamas-Penafiel 
Snerting Espinha - Naval 

Chaves-Felgueiras 
Oesnartiva Aves - Mereirense 

Campamaiar. - L Amadera 
Mala-Partimenense 

laça - Oliveirense 
Ble Ave-Ovarense 

Académica - Nacianal 

Eauipas 1 P 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

 BBOnVISTABIB 11 
9 FLAMENCOS 11 

^^lOACÜIO 11 

■■ 1MICAELENSE 
2 MADALENA 
3 PRAIENSE 
4 SANTIAGO 
5ANGRENSE 
6FAYAL 
7STJLNT0NI0 

29 
22 
18 
17 
16 
16 
13 

8 
6 
5 

l\^suâtados 
Angrense - Santa Anténia. 1-0 

SanOage-Aguia.4-1 
Fayal-Flamengas.1-0 

Micaelense - Baavista Bib. 5-1 
i-Praiense,2-1 

V 

% 

W' 
) 

fDwxima ^oznada 
Àguia-Santa Antânie 
Flamengas-Santiaga 

Bibeirinha - Fayal 
Praiense-U. Micaelense 

Madalena-Angrense 

Jvrnal 
Miléni(S^ 

O seu semanârio 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu t;radicional 

WIMTERKST 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

Repûblica Dominicana 
Partidas de Toronto a 20, 21 e 27 de Janeiro de 2002, 

por uma ou duas semanas. 

:ecidas férias nas areias escaldantes da 
lüblica Dominicana! 

Happy 
s na 
opping 

Centre, 
na Dufferfn e 
Dupont, em 

Toronto 
Hoppv 
iŸaoeU&ŸS 

QS 4 y 

FERNANDA E CRISTINA TêM 
PARA vos UM SERVIÇO 

COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 
QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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Verstappen pode 
Hsaltar» para a Minardi 
Verstappen tinha contrato assinado 
corn a Arrows. 
Pressionado pela vontade de Tom 
Walkinshaw em contar corn Heinz- 
Harald Frentzen, o holandês Jos 
Verstappen pode ser obrigado a 
mudar para a Minardi, mesmo 
depois de ter rubricado contrato corn 
a Arrows para 2002. 
Os actuais rumores na Formula 1 
dào conta de que o holandês Jos 
Verstappen pode ser forçado a rumar 
à Minardi em 2002, sendo colega de 
équipa do malaio Alex Yoong. 
Verstappen foi confirmado para a 
prôxima época na Arrows ainda em 
Agosto, mas na Formula 1 os 

contratos jâ nâo sâo o que eram. 
Corn Frentzen sem équipa e o 
brasileiro Enrique Bernoldi 
praticamente confirmado na équipa 
inglesa a reboque do seu 
patrocinador, a suiça Red Bull, 
Verstappen constitui uma excelente 
opçâo para o dono da Minardi, Paul 
Sttodart. 
Dada a possibilidade, o australiano 
nâo se fez de rogado: "Temos muito 
respeito por Jos e séria muito bom 
ter um piloto corn a sua experiência 
na nossa équipa", disse. 
A ünica hipotética tâbua de salvaçâo 
para Verstappen poderâ ser um dos 
contornos estranhos desta troca corn 

Frentzen. O «forreta» Walkinshaw 
nâo quer pagar a clausula de rescisâo 
constante no contrato do holandês - 
um milhâo de dôlares, 220 mil 
contos - e pretende que seja Frentzen 
a fazê-lo, encargo que o alemâo 
parece nâo querer suportar. 

Confirmado GP de Portugai de 
Motociciismo em 2002 
Max Biaggi e companhia vêm ao 
Estoril. 
A Federaçâo Internacional de 
Motociciismo (FIM) confirmou a 
realizaçâo do Grande Prémio de 
Portugal de velocidade, no 
Autôdromo do Estoril, a 8 de 
Setembro de 2002. 
A prova lusa serâ a 11“ do 
campeonato, num total de 16 

circuitos. 
No entanto, a realizaçâo do evento 
dépende da homologaçâo do 
Autôdromo do Estoril, tal como 
acontece corn mais 10 circuitos. 
A ediçâo de 2002 do Campeonato 
de velocidade abre no Japâo, a 7 de 
Abril de 2002, para encerrar na 
Espanha, corn o GP de Valência, a 
3 de Novembre do mesmo ano. 

Milâo de Rui Costa sem Inzaghi 
A équipa italiana chegou a Portugal, sem 
Inzaghi e Serginho, mas corn a presença 
do «capitâo» Maldini. 
O AC Milan sabe que a eliminatôria 
frente ao Sporting ainda nâo esta 
decidida, como revelou Rui Costa: «Serâ 
um erro da nossa parte se pensarmos em 
sô defender a vantagem que trouxemos 
de Itâlia. 
Vamos ter algumas cautelas defensivas. 

uma vez que jogamos contra um 
adversârio forte, que ataca muito bem. 
Mas nôs também vamos procurar o 
nosso golo, para garantir a eliminatôria.» 
Em relaçâo ao valor individual da équipa 
do Sporting; «Vamos ter uma atençâo 
especial a Jardel, Niculae, Joâo Pinto, 
em suma, a todos os jogadores que 
jogarem do meio-campo para a frente, 
porque podem desequilibrar». 

iiFrangoi) surpresa derruba «Dragâo» 
FC Porto lutou, mas sem resultados. 
O FC Porto teve uma noite infeliz 
nas Antas. Os «dragôes» foram 
sempre mais perigosos, mas Sionko, 
corn a ajuda de Paulo Santos, deu a 
vitôria ao Sparta Praga (1-0), na 
segunda ronda do Grupo C da 
segunda . fase da Liga dos 
Campeôes. 
Os portistas entraram bem na 
partida e começaram logo a 
pressionar. No entanto, a partir do 
primeiro quarto de hora a formaçâo 
checa começou a cortar os espaços 
ao adversârio e acabou por 
equilibrar a partida e manter o nulo 
até ao intervalo. 
Na etapa complementar, Octâvio 
Machado apostou em Paulo Costa 
para o lugar de Pena. Corn a 

alteraçâo, os anfitriôes tornaram-se 
mais agressivos e, finalmente, 
conseguiram criar desequilibrios. 

perante a bem organizada defesa 
checa. 
Quando parecia que o FC Porto 
estava muito perto de chegar à 
vantagem, aos 75 minutes, Sionko 
acabou por garantir os très pontos 
para o Sparta, na sequência de um 
remate de cabeça que Paulo Santos 
nâo conseguiu segurar, dando um 
autêntico «frango». 
Na outra partida deste 
agrupamento, o Real Madrid 
recebeu e venceu o Panathinaikos, 
por 3-0, corn golos de Helguera e 
Raül, este por duas vezes. 
Assim sendo, a formaçâo de 
Madrid lidera o Grupo C, corn seis 
pontos, seguido pelo Sparta Praga, 
corn très. FC Porto e Panathinaikos 
somam apenas um ponto. 

Pimenta 
Machado 
ataca observadores 
dos arbitras 
Pimenta Machado defende 
mudanças na Liga. 
O présidente do Vitôria de 
Guimarâes, Pimenta Machado, 
considéra que algo vai mal no seio 
da arbitragem e que a Liga 
nécessita de mudança. 
Pimenta Machado, em declaraçôes 
à Radio Renascença, falou acerca 
das recentes polémicas em torno 
da avaliaçâo das actuaçôes dos 
ârbitros: «O observador deu nota 
boa ao ârbitro, resguardando b 
mesmo. Assim, o juiz pode 
beneficiar determinado clube, 
porque é bem cotado, mas, por 
outro lado, se um determinado 
ârbitro bénéficia um clube que nâo 
intéressa, é penalizado. O exemple 
flagrante foi protagonizado por 
esse mesmo observador, que 
penalizou Paulo Co&ta no jogo 
Salgueiros-Vitôria de Guimarâes e 
pontuou de uma forma quase 
escandalosa Isidore Rodrigues no 
jogo do Sporting e Boavista. 
Estâmes perante uma teia na busca 
do contrôle, que existe nos 
bastidores da arbitragem. Corn 
toda esta polémica, os elementos 
da Liga deveriam sair.» 

Grande Prémio 
da Inglaterra nâo 
sera pontnàvel 
o circuito de 
Silverstone passa 
a ser opcional. 
No prôximo 
Campeonato 
Mundial de 
Fôrmula 1, a 
prova realizada no circuito de 
Silverstone serâ opcional, porque os 
organizadores nâo fizeram as obras 
necessârias para melhorar os acessos ao 
circuito. 
A Federaçâo Internacional de 
Automobilisme (FIA) deverâ tomar esta 
decisào durante o Conselho Mundial, 
que se realiza no dia 14 de Dezembro, 
no Mônaco. A prova inglesa serâ no dia 
7 de Julho de 2002 mas nâo serâ 
pontuâvel pelo que as marcas nâo 
obrigadas a participar na prova. 
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A jornada 13 foi benéfica para muita 
gente. Como em tudo na vida, a sorte 
e O azar, servem todos os lados, sô 
dépende da ocasiâo e das 
circunstâncias... 
O FC do Porto jâ vinha a promoter 
"roubar" o primeiro lugar da I LIGA 
aos sens vizinhos do lado, o Boavista. 
Quando o Pinto da Costa faz muitas 
afirmaçôes, cuidado... 
Num insonso jogo, o FC PORTO 
arrebatou a liderança da Liga, ao 

bâter o Farense, por 2-0. Mesmo ao 
lado, os vizinhos de "ma vizinhança", 
Salgueiros e Boavista, dividiam os 
pontos entre si, empâte 1-1, 
facilitando a vida aos "portista das 
Antas". 
Na Luz, corn as afliçôes conhecidas, o 
Benfica venceu a aguerrida e 
habilidosa équipa do Santa Clara, por 
2-1. Vamos pedir aos responsâveis do 
Santa Clara para que joguem sempre 
em Lisboa. Nâo estavam tâo 

atrasados corn certeza! 
No Funchal, como é tradiçâo, o 
Sporting nâo teve dificuldades 
em ultrapassar o obstâculo 
Maritime, corn um resultado 
favorâvel de 2-0. Agora, FC 
PORTO na frente, corn 28 
pontos, na 2a. posiçâo, isolado, o 
Benfica, corn 27 e, no 3o. lugar. 
Sporting e Boavista, corn 26 
pontos cada um. Giro, hem? 
Belenenses e Paços de Ferreira, 
la vâo fazendo pela vida, tal 
como outres, pois no amealhar 
dé agora se consegue "folgo" 
para manter o lugar na I Liga, 
entre os grandes. 
Sô o Varzim é que parece ter jâ 
perdido o comboio. Hâ sempre 
uma ou mais vitimas, nâo é? 
No proximo fim-de-semana 
teremos a jornada 14, tâo dificil 
e importante como as 
anteriores. Vejamos os jogos: 
Sexta-feira, dia 7 de Dezembro, 
às 16h0ü, Farense-Belenenses, 
corn transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 8, às llhOO, Sp. 
Braga-Beira Mar. Às 13h00, V. 
Guimaràes-FC Porto, corn 
transmissâo na SporTV e, 
depois, às 16h00, Paços Ferreira- 
Benfica, corn imagens na RTPi. 
Domingo, dia 9, às lOhOO, U. Leiria- 
Salgueiros e Santa Clara-V. Setübal. 
As 13h00, Sporting-Varzim, que 
poderâ ser visto na SporTV e, às 
15h30, Boavista-Maritimo, corn 

transmissâo na SporTV. 
Onde estào os jogos fâceis? O 
Sporting-Varzim, se a lôgica nâo 
falhar e pouco mais... 
Deixemos as bolinhas decidir as 
contendas. 

JMC 

SO DE SER PORTUGUËS 

Mesmo a tempo para as testas de Natal! 
Adquirao 

k cervsjQ da œmunidade 
*TMA(CUbattBni|to9Co.- 

coin 4 diferentes tipos de cerveja 
todos ao seu gosto: 
• CARISBER8 • JOHN LARAH CLASSIC 

•BLUE *0101 LIGHT* 
P^AINDA UMA 

fiMARA 
EM CADA CAIXA DE CERV^AÎ * 
A PARTIR DO DIA 19 DE NOVEMBRO, 2001. 

^ __ ^ 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

espedas, contacte Bob Raposo para o ajudar 

o trator de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


