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OBRIGADO! 

Retribuimos os desejos de boas festas e 
queremos para todos um ANO NOVO FELIZ. 
O OBRIGADO é pelos inùmeros cartôes de 
boas festas de leitores e amigos. A 
RETRJBUIÇÀO é para nâo falharmos em 
chegar a todos pois, este postal em forma de 
"coluna sem vértebras", tern a missâo de fazer 
esquecer a nossa falta em podermos responder 
a todos individualmente. 
E praticamente impossivel, dai esta "saida" 
airosa, enviando os nossos agradecimentos no 
colectivo. 

O mesmo acontece com o nosso desejo de ANO 
NOVO FELIZ. 
Aos nossos muitos leitores, patrocinadores, 
colaboradores e amigos, a gratidao total. 
Para aqueles que nos dao semanalmente o seu 
esforço e talento, Domingos Melo, Jamie Iria, 
Ana Fernandes, Dr. César Cordeiro, Dra. Aida 
Baptista, Dra. Manuela Marujo, Denise 
Guimaraes, Valéria Sales, Dr. Alberto Joào 
Jardim, Dra. Lucinda Ferreira, Mateus 
Machado, Liberal do Couto, Josué Manata, 
Albertino Gabriel, José Eliso Moniz, Diane 
Vieira, Steve Quintal e, na distribuiçâo do 
jornal, Joaquim Medeiros (Ottawa-Hull) Jorge 

Costa e Chris Casimiro (Toronto e arredores), 
mais os amigos que o distribuem por esse 
Ontario fora, uma saudaçâo de amizade e 
agradecimento. 
Aos companheiros da Secçào de Vendas da 
companhia, um obrigado pelo continue esforço 
em servir o jornal e os patrocinadores. 
Este "postal sem vértebras", armado em 
Coluna, se nâo tiver o impacto desejado que 
seja, pelo menos, mensageiro da nossa 
felicidade em ter tanta gente amiga. 
Feliz ANO NOVO de todos nos! 

JMC 

Olâ amigos, mais um ano! 

Ainda "ontem" era 2001 e jâ 
estàmos em 2002! 
O ano 2001, um ano realmente 
para esquecer no que respeita à 
desordem mundial, à falta de 
respeito pelos seres humanos e, 
pior que tudo, a consciência 
colectiva de que o TERRORISMO 
é um facto! 
Que esperamos para 2002? 

Tudo melhor, naturalmente, mas sera possivel? 
Queremos que sim, mas como querer nâo é poder, 
temos que aguentar e "cara alegre". 
Mas o querer ajuda, assim queiramos todos! 
Como a nossa querida Isaura Carneiro que, mesmo 
numa cadeira de rodas, quer e acredita. Ela, enviou- 
nos umas quadras da sua autoria que nâo 
hesitamos em publicar: 

NATAL QUER 
DIZER AMOR 

Mais de 2000 anos passaram 
Desde aquele grande evento 
Quando os Anjos anunciaram 
Aos pastores o nascimento 

Um menino especial 
Por Maria dado à luz 

Neste dia de Natal 
Nasceu o menino Jesus 

Nasceu tào pobrezinho 
Numa gruta de animais 
Uma manjedoira por bercinho 
Mas corn o amor dos sens pais 

Um exemple de valor 
Este menino nos veio dar 
A maior riqueza é o amor 
Que pode haver em cada lar 

A todos um bom Natal 
É meu desejo profundo 
Corn saûde por igual 
E apazp'ra todo o mundo! 

Obrigado, Isaura. 
Para a Isaura Carneiro e sens colegas da Sociedade 
dos Déficientes Portugueses, desejamos o melhor. 

A Associaçâo VIRGIN OF FATIMA continua a 
apresentar, e até o dia 15 de Janeiro de 2002, um 
belissimo presépio em torno do quai é narrada de 
forma atraente a Histôria do Natal. 
As apresentaçôes têm lugar varias vezes ao dia, das 
17h00 às 22h00 na sede, em Scarborough, situada 
no 98 Fairglen Ave., junto à saida da Victoria Park 
Ave. para a auto-estrada 401. 
A histôria é contada em português e em inglês. Nâo 
faltem! 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontario-ACAPO, comunica que a reuniâo do 
Conselho de Présidentes terâ lugar na sede do 
Portuguese Canadian Democratic C. Centre, terça- 
feira, dia 8 de Janeiro, pelas 20h00. 

Por outro lado, a ACAPO informa que a primeira 
Noite Portuguesa no THE DOCKS, acontece na 
sexta-feira, dia 18 de Janeiro, corn abertura às 
20h00, corn a presença dos "reis da müsica", Olavo 
Bilac (Santos e Pecadores), Tiago Oliveira (Polo 
Norte) e Fernando Cunha (Delfins) e, os artistas 
locals, Tâmara e Sarah Pacheco e, também vindo 
de Portugal, o DJ Vargas. 
Informaçôes e bilhetes; 416 536-5961, ou; 
acapo@on.aibn.com 
Uma festa para curtir à maneira. Nâo faltem. 

A jâ alicerçada 
CASA DAS BEIRAS 
Cultural Community 
Centre of Toronto, 
comemora o seu 
primeiro aniversârio, 
no fim de semana, 
25 e 26 de Janeiro, 
Sexta e Sâbado, 
respectivamente. 
Na sexta-feira, às 
19h30, o Porto de 
Honra e, no sâbado, 
também às 19h30, o Jantar de Gala, 
comemorativo do 1". Aniversârio da Casa das 
Beiras. Informaçôes: 416 604-1125. 
Parabéns! 

Mal se inicia o ano novo e jâ muito para escolher 
nos nossos clubes e associaçôes. Actives e prontos 
para dar à comunidade o melhor que lhe pode 
oferecer. 
Para os artistas, clubes, associaçôes e parôquias, o 
desejo de um ano propicio e feliz. 

JMC 
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VILA FRANCA DE XIRA: Celebraçôes dos 50 anos da construçâo da ponte Maréchal Carmona, com 
desfile de Campinos e carros antigos, em Vila Franca de Xira. 

FOTO MANUEL MOURA/LUSA 

Bébés do Bno'2002, os "bebés-Euro" 
Como é da tradiçâo em todo o 
mundo, cada pais dâ ênfase aos 
primeiros bébés nascidos nos 
primeiros minutos do primeiro dia 
de cada ano que nasce. 
Este ano, pelo menos em Portugal, 
cada bébé a iniciar os primeiros 
passos de vida, "abriu" uma conta 
bancâria de 50 EUROS, oferta do 
Ministério das Finanças, para 
"homenagear" a moeda ùnica 
europeia (dos 12), que também deu 
os primeiros passos oficialmente no 
dia 1 de Janeiro de 2002. 
Nos Açores, o primeiro bébé nasceu 
às 02h20, no Hospital do Divino 
Espirito Santo de Ponta Delgada, 
Sâof Miguel, filho de Berta Maria 
Machado Rodrigues Moniz e de Luis 
Rodrigues Moniz. 
Em Lisboa, os primeiros 4 bébés do 
ano nasceram na Maternidade 
Alfredo da Costa, às OOhOO e, dois 

deles, sâo gémeos. 
Os gémeos, o primeiro nasceu às 
OOhOO e o outro um minuto depuis. 
Nasceram de cesariana e sâo os 
primeiros filhos de um casai que lhes 
deram o nome de Bernardo e Tomâs, 
respectivamente. 
Dos outros dois partos, que também 
ocorreram às OOhOO, nasceram dois 
meninos: o primeiro, o segundo filho 
de um casai lisboeta e, o segundo, o 
primeiro de um outro casai de 
alfacinhas. 
Na cidade do Porto, o primeiro "rei" 
chama-se Afonso -tal como na 
histôria de Portugal-, e nasceu às 
02h25, na Maternidade do Centro 
Hospitalar de Gaia. É o segundo 
filho de Liliana Almeida Fernandes, 
de Anta. 
No Funchal, às 05h40, nasceu uma 
menina, Francisca José Rodrigues 
Quintal, filha de Maria Ermelinda 

No Funchal, a bébé Francisca 

corn a màe Ermelinda. 

Nôbrega Rodrigues Quintal. O fogo 
de artificio nâo a "forçou" a nescer 
mais cedo... 
Todos os bébés estâo em grande 
forma e EUROfôricos! 
Um cheque de 50 Euros nào se pode 
deitar fora... 

Euro estreia-se sem incidentes 
Primeiro contacio 
corn uma nova ara 
o primeiro dia do euro na vida dos 
portugueses, bem como dos cidadàos 
europeus envolvidos nesta revoluçào 
monetâria, foi francamente positivo. 
Os cenârios mais rosa prevaleceram 

- Œ 

sobre os catastrofistas. Pequenos 
contra-tempos e dificuldades prôprias 
de quem esta a ser iniciado numa nova 
moeda marcaram as primeiras 24 
horas. O escudo prevaleceu! Simples 
curiosidade no arranque do periodo de 
dupla circulaçâo (até final de 
Fevereiro)... 

Casinos corn nova moeda 
E o que é que faria se durante a noite 
de fim de ano no casino a sua mâquina 
preferida, aquela em que depositou 
todas as esperanças em ganhar um 
prémio, sô aceitasse fichas compradas 
e equiparadas a euros? Depois da 

primeira surpresa, "faria muitas contas 
de cabeça", até entender a real 
correspondência entre o valor 
apontado pela mâquina e o 
correspondente prémio em euros, 
como garante Joel Pais, administrador 
do Casino de Vilamoura, reportando- 
se às reacçôes dosseus clientes no 
primeiro dia, que afinal foi noite, de 
funcionamento da nova moeda. 

ladrdes 
trai'dos 
pela 
pressa 
Um pintor da construçâo civil, de 30 
anos, e um trolha, de 23 anos, ambos 
de Gaia, iam de carro, em alta 
velocidade, na Rua do Campo 
Alegre. 
Agentes da PSP à civil suspeitaram 
da pressa e mandaram-nos parar, mas 
foram desobedecidos. O duo seguiu 
em sentido proibido, em zigue-zague 
e ignorando sinais vermelhos, a fim 
de despistar os perseguidores, e sô 
parou na Rua de Aleixo Mota, 
quando galgou o passeio e se 
despistou. Um dos agentes aproveitou 
para quebrar o vidro, à coronhada, 
impedindo-os de fugir de novo. No 
carro (pertencente a um homem de 
Gaia), foram encontrados maços de 
cigarros no valor de 50240$00 
(250.60 euros) e 3250$00 (16.21 
euros) em moedas, furtados num café 
que o duo assaltara, em Valadares, 
além de duas chaves de fendas, 
navalhas e très cartôes "Multibanco". 

Bin Laden é a 
"Personalidade 
do Ano", em 
Montreal 
Osama bin Laden foi eleito 
"Personalidade do Ano'2001" pelos 
leitores do diârio canadiano "Globe 
and Mail", que o preferiram a 
Rudolph Giuliani e George W. Bush. 
Uma "Bush...a" dificil de engolir! 
Bin Laden, considerado pelos EUA 
como o culpado dos ataques 
terroristas de 11 de Setembro, foi 
escolhido por 58% dos leitores, contra 
19% para o ex-presidente da Câmara 
de New York, e 16% para o présidente 
George W. Bush. 
Participaram na votaçâo 21.203 
leitores do "Globe and Mail". 
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"0 rombo no PS talvez seja urn bom" 
Opiniao do Deputado da Emigraçâo, para o resto do mundo, Victor Caio Roque. 
O membro do PS e Deputado da 
Emigraçâo, Vitor Caio Roque, esteve 
entre nos. Esteve em contacto com a 
comunidade por intermédio de clubes e 
sindicatos e, claro, através da CIRV-fm e 
FPtv-SIC. 
Aproveitamos a visita para um diâlogo 
franco e aberto com o Deputado Vitor 
Caio Roque, particularmente, sobre a 
vida politica do pais apos a demissao do 
Primeiro Ministro Antonio Guterres, 
face aos maus resultados nas 
autârquicas'2001, no dia 16 de 
Dezembro. Frontal, como sempre, Caio 
Roque nao fugiu a nenhuma das 
perguntas que Ihe pusémos. Começou 
por nos dizer: 

VCR - Obrigado. E para mim uma 
satisfaçâo poder estar convosco e 
aproveito para desejar a todos ainda a 
continuaçâo de boas festas e que o 2002 
seja melhor que o 2001, cheio de 
esperança e, acima de tudo, com 
redobrada esperança para o novo ano 
que se advinha que nâo vai ser um ano 
muito bom, mas se as expectativas do 
CDE nâo estiverem erradas, a partir do 
segundo semestre, serâ um ano do 
relançamento da economia mundial que 
é para termos redobrada confiança no 
futuro. 
JMC - Como deputado da emigraçâo e 
como membro do PS, qual a anàlise que 
faz às eleiçôes autârquicas que acabaram 

de se realizar em Portugal? Aliàs, 
eleiçôes cujo resultado causou um pouco 
de agitaçâo nâo sô no PS, mas em todo o 
pais e que foram seguidas pela demissâo 
do primeiro ministro, Antônio Guterres. 
VCR - Eu penso que estas eleiçôes 
representaram um rombo no barco, mas 
este nâo se afundou. E às vezes hâ 
rombos que fazem bem para que todos os 
politicos e todos os membres do Partido 
Socialista tenham também tempo 
suficiente para pensar e repensar naquilo 
que se fez bem e naquilo que se fez mal. 
Porventura, eu penso que o Partido 
Socialista foi alvo também da arrogância 
de algumas pessoas que quando estào no 
poder se esquecem daqueles que em 
neles votam e neles confiam. Portante, 
nos temos que ter a humildade para de 
uma forma simples e sincera também 
repensarmos tudo isto e reconhecermos 
que é sempre o povo que tem razâo. A 
demissâo do primeiro ministro no 
mesmo dia das eleiçôes era inesperada, 
nâo dévia ter sido apresentada naquele 
momento, sô depois de termos 
conversado e reflectido sobre o resultado 
das eleiçôes, é que o primeiro ministro e 
nosso amigo Eng. Antônio Guterres, de 
facto, deveria ter apresentado a sua 
demissâo. Porém, ele quis fazê-lo e fê-lo 
porque entendeu acima de tudo o cartào 
amarelo que se tornou em cartào 
vermelho dado pelo povo português. 
Pensou nâo sô nele, mas no Partido 

Socialista, pensou no futuro dos 
portugueses e entendeu que os politicos 
têm que ter a noçâo da responsabilidade 
e devem assumir os seus erros, as suas 
omissôes e as derrotas, acima de tudo. E 
ele assumiu-o corn uma grande 
dignidade. O Eng. Guterres dignificou a 
classe politica e todos os partidos 
politicos. Nâo é qualquer politico que 
toma uma decisâo destas. No Partido 
Socialista, acostumâmo-nos a ter, por 
convieçâo e por certeza, a clara 
notoriedade e vantagem que Antônio 
Guterres tem perante muitos politicos 
que têm passado pela governaçâo 
portuguesa, mas ele demonstrou que nôs 
tinhamos entâo nessa convieçâo a certeza 
de que ele honraria sempre as suas 
qualidades de grande politico, de um 
homem frio, mas convicto de que o que 
esta em primeiro lugar é a naçâo, o 
partido e sô depois ele prôprio. Por isso, 
nôs temos que lhe render homenagem 
pelo seu gesto que dignificou Portugal, a 
classe politica e, acima de tudo, o PS. 
JMC - Imediatamente a seguir surgiram 
vârios nomes para a liderança do partido: 
Jaime Gama que aceitou a liderança, mas 
que logo desistiu por razôes pessoais e 
Ferro Rodrigues. Na sua opiniâo, é Ferro 
Rodrigues um homem forte para tomar a 
liderança do partido e defender a politica 
socialista? 
VCR - Jâ agora começo pelo meu amigo 
e camarada Jaime Gama - aliâs estou na 
politica devido ao Jaime Gama. Eu 
tenho um grande respeito e amizade por 
ele. Devo dizer que se Jaime Gama nâo 
é neste momento o candidato natural à 
sucessâo do Eng. Antônio Guterres como 
secretârio gérai do PS e como primeiro 
ministro de Portugal, é porque 
infelizmente a sua situaçâo é muito 
dificil, mais precisamente uma doença 
grave da sua esposa que o fez recuar. 
Portanto, devemos respeitar esse seu 
gesto. Ferro Rodrigues é um homem 
muito competente e corn uma visâo das 
coisas muito realista, para além de ser 
um homem muito sensivel para as 
questôes sociais. Veja-se, por exemplo, 
aquilo que foi feito em Portugal a partir 
de 1995 na area social. Nunca um 
governo se preocupou tanto corn os 
cidadâos portugueses que nâo tinham 
nada para corner, que nâo tinham nada 
para comprar - fosse o que fosse -, que 
viviam no limiar da miséria. Ferro 
Rodrigues criou o Rendimento Minimo 
Garantido, embora criticado por muita 
gente. O que intéressa nâo é o 

aproveitamento que muita gente faz 
dessa condiçâo, mas o facto de muitas 
pessoas que antes de 1995 ainda 
morriam de fome em Portugal passarem 
a ter algo para sobreviver. Eu sou um 
apoiante incondicional do Eduardo 
Ferro Rodrigues a Secretârio Gérai do 
Partido Socialista e a primeiro ministro 
de Portugal porque penso que Ferro 
Rodrigues vai ganhar as prôximas 
eleiçôes. Razôes? A primeira porque o 
PS nâo governou tâo mal como se diz.‘ 
Segunda, porque o PS nâo deixa as 
finanças püblicas como o PSD e outros 
partidos da oposiçâo querem fazer ver. 
Aliâs, na entrevista dada hâ dias pelo 
governador do Banco de Portugal a um 
dos jornais de finanças e economia, ele 
salientou que de facto a situaçâo é dificil, 
mas é preciso ter consciência do seguinte: 
nôs atravessâmos neste ultimo ano e 
meio uma situaçâo dramâtica de um 
agravamento das finanças püblicas a 
todos os niveis a nivel mundial. O que 
quer dizer que Portugal nâo estâ em crise 
financeira como tentam convencer a 
populaçâo portuguesa. Portugal ainda 
tem condiçôes de recuperaçâo. Em 
terceiro lugar, o PS teve a humildade no 
governo de apresentar dois orçamentos 
rectificativos quando era necessârio 
apresentâ-los, isto é, o PS nâo escondeu 
do português a situaçâo econômica do 
pais. O PS foi à Assembleia da 
Repüblica humildemente apresentar dois 
orçamentos rectificativos porque a 
situaçâo econômica a nivel mundial a 
isso nos obrigava. Eu penso que o povo 
português terâ isso em mente e, por isso, 
terâ consideraçâo por tudo aquilo que 
nôs, socialistas, fizemos durante estes 
ültimos sete anos. Fizeram-se algumas 
coisas que se nâo deveriam ter feito, mas 
quem é que riâo erra? Portanto, penso 
que hâ muitas coisas boas que foram 
feitas, hâ muitas reformas, hoje vive-se 
muito melhor em Portugal do que se 
vivia em 1995. Entâo, é inadmissivel, é 
inaceitâvel que um cidadâo que teve 
grandes responsabilidades governa- 
mentais no nosso pais, vâ à televisâo, 
como foi o Prof. Cavaco Silva, dizer que 
se sente muito honrado por ter 
contribuido para a queda de um governo. 
Mas serâ que esse senhor se esqueceu de 
como deixou as finanças püblicas 
portuguesas quando saiu do governo em 
1995? A arrogância demonstrada pelo 
Prof. Cavaco Silva e por muitos dos 
cidadâos que pertencem ao PPD/PSD vai 
levar a que o povo português dê a vitôria. 

ERVANâRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOFÂTICA 

mmi CHhrvîÿhi com o Xatifn'ÿto Honnvpotu 
Aiitô/iw Mcifdws, /tr corn oiias lie expenêcia, 
que o podtrâ ajudur ua soliiçdo don sens pwblcma:;. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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nas prôximas eleiçôes, ao PS e, acima de 
tudo, por maioria absoluta. Estou 
convicto que isto vai acontecer. Hâ ainda 
outre factor que é muito importante 
mencionar: o factor da credibilidade. 
Este factor é essencial numas eleiçôes e 
numa campanha eleitoral. Eu penso que 
O Dr. Durâo Barroso nâo conseguiu de 
forma alguma criar credibilidade. Junto 
da opiniâo püblica e até no interior do 
partido, nâo consegue essa credibilidade. 
O Dr. Durâo Barroso é um homem que 
vem de uma ârea tâo radical como o 
MRPP para o PSD que quando fala, os 
portugueses começam a sentir algum 
medo porque fala de uma forma tâo 
radical que as pessoas nâo acreditam 
nele de forma alguma. Portante, criar 
credibilidade e criar condiçôes de 
governabilidade é das coisas mais 
importantes que hâ na politica. Eu penso 
que o Ferro Rodrigues na sua primeira 
intervençâo, conseguiu de imediato dar 
um sinal de credibilidade e de 
competêneia de forma a que as pessoas 
acreditem que temos de facto um novo 
homem no PS, nâo sô para conduçâo do 
partido, mas sobretudo da naçâo. E isso 
é muito importante em politica. 
JMC - Recebemos hâ dias uma crônica 
de Alberto Joâo Jardim, a Crônica à 
Distâneia, em que foca o facto de que 
ganhe quem ganhar as prôximas 
eleiçôes, o PSD e o PS deviam juntar-se 
para estudax juntamente uma reforma 
gérai do pais e inclusivamente uma nova 
constituiçâo. O que poderâ dizer sobre 
esta sugestâo? 
VCR - O Alberto Joâo Jardim é um 
homem que pensa. Hâ muitas coisas que 
ele faz que eu nâo posso de maneira 
nenhuma admitir, nem se concebe em 
politica, mas é um homem que pensa, 
nâo sô na Madeira, mas também em 
Portugal. O Alberto Joâo Jardim tem 
uma experiência politica que seja quai 
for a opiniâo que ele tenha, nâo se pode 
deixar de lado. Bipolarizaçâo da politica 
nacional é uma realidade. Para se 
introduzirem a^ grandes reformas de 
reformulaçâo e de reestruturaçâo do 
Estado é de facto necessârio que haja 
uma grande coligaçâo. Pode nâo haver 
uma coligaçâo politica para governar, 
mas tem que haver uma coligaçâo 
politica em termos da Assembleia da 
Repüblica para se conseguir criar as 
condiçôes necessârias para que qualquer 
partido que ganhe e governe Portugal 
possh encontrar condiçôes para 
introduzir essas grandes reformas do 
Estado. O Partido Socialista nâo 
conseguiu levar para a frente algumas 
dessas reformas porque nâo tinha a 
maioria absoluta: eramos 115 contra 115 
deputados. Hâ uma coisa que me 
preocupa bastante: eu conheço muito 
bem o estrangeiro, acima de tudol a 
politica da Repüblica Federal i da 
Alemanha. Depois de uma campanha 
eleitoral e depois de se vencerem eleiçôes, 
nos vemos que os partidos politicos da 
oposiçâo colaboram corn o poder nas 
reformas. Em Portugal, infelizmente, isso 
nâo acontece. Isto nâo pode ser. Tem que 
se criar uma nova mentalidade de politica 
nos politicos portugueses que estâo ao 
serviço da naçâo ou da populaçâo e dos 
seus eleitores. Dai que têm que arranjar 
forma de nâo andar permanentemente a 
fazer oposiçâo por simples oposiçâo. E 
nas campanhas eleitorais que, quando 
nâo se estâ de acordo, se deve dizer 
viamentemente que nâo se estâ de acordo 

e quai a razâo para tal facto. Quando isto 
acontece, hâ que apresentar alternativas. 
Em Portugal, as pessoas preocupam-se 
mais em fazer oposiçâo por oposiçâo, é o 
derrotismo por derrotismo e é o “bota 
abaixo pelo bota abaixo”. Esta maneira 
de pensar e fazer politica nâo serve ao 
Estado. Ai o Alberto Joâo Jardim, 
porque também sente isso, dâ essa 
opiniâo e diz que é necessârio unirem-se 
os maiores partido portugueses, os 
partidos da bipolarizaçâo, para 
conseguirem que as grandes reformas que 
sâo exigidas e necessârias em Portugal, 
possam ser alcançadas de uma vez por 
todas. 
JMC - Tudo indica que as prôxiinas 
eleiçôes acontecerâo em Março... 
VCR - Eu penso que é mau para 
qualquer partido ir para eleiçôes jâ em 
Março. Penso que as eleiçôes serâo para 
fins de Março. (esta entrevista foi 
concedida antes da noticia püblica das 
eleiçôes em 17 de Março). Eu até dou aqui 
a minha opiniâo: nâo se deve ir para 
eleiçôes. Acabâmos de sair, hâ cerca de 
dois anos, de eleiçôes legislativas, depois 
tivemos as autârquicas; o Estado teve que 
dar dinheiro aos partidos para as suas 
campanhas eleitorais onde se gastaram 
milhares de contos. Agora vamos para 
novas eleiçôes. O PS ganhou as eleiçôes e 

tem 115 deputados. Eu penso que o que 
o Sr. Présidente da Repüblica deveria 
exigir deste quadro parlamentar sâo 
formas de soluçôes para viabilizaçâo de 
um novo governo que governasse 
Portugal até ao fim da legislatura. 
Portugal além de nâo ser o pais miserâvel 
que era antes do 25 de Abril, também nâo 
é nenhum pais tâo rico como muita gente 
jâ o julga. Nos temos os nosso 
condicionalismos econômicos ou 
financeiros, temos os nosso problemas, 
estamos neste momento a atravessar uma 
crise econômica a nivel mundial e teria 
que haver aqui algum cuidado para que 
nâo se gastasse tanto dinheiro. Vamos 
aguardar o que o Sr. Présidente da 
Repüblica vai decidir, mas penso que 
vamos para eleiçôes antecipadas porque é 
a opiniâo de todos os partidos politicos, o 
que sinceramente nâo compreendo. 
JMC - Vamos agora falar um pouco da 
outra “naçâo”: a emigraçâo. Por 
exemplo, como estamos a nivel de ensino 
de português no mundo? 
VCR - O ensino de português nâo vai 
bem. Porém, acho que este governo e esta 
Assembleia da Repüblica fizeram uma 
coisa que era essencial fazer-se: fizeram 
um levantamento objective das 
necessidades e produziu-se muito 
trabalho. O que é necessârio agora é pôr- 
se em prâtica toda uma politica objectiva 

para que o ensino do português seja uma 
realidade. Este ensino nâo deve ser sô 
para os filhos dos nossos concidadâos, 
mas direccionado para os émigrantes, 
para os jovens, para os mais idosos, para 
os luso-descendentes e também para 
todos aqueles que sejam de nacionalidade 
destes mesmos paises de acolhimento que 
queiram também aprender a lingua 
portuguesa. A lingua portuguesa é hoje 
uma mais valia no mundo. O que tem 
sido feito através do Institute de Camôes 
e que temos que continuar a fazer sâo a 
criaçâo de centres do Institute 
espalhados pelo mundo. Agora vai abrir 
mais um em Ottawa. O que me foi 
garantido é que o mesmo jâ estâ a ser 
estudado para Toronto. O que muita 
gente talvez nâo saiba é que a prôpria 
Universidade de Toronto rejeitou a 
introduçâo do Institute de Camôes. E 
pena que tenha acontecido porque o 
Institute de Camôes estâ a desenvolver 
um trabalho de divulgaçâo da nossa 
lingua a todos os niveis por todo o 
mundo, o que é um trabalho espantoso. 
O présidente do Institute é um homem 
corn uma grande credibilidade, foi 
também emigrante e sente as 
necessidades. Eu sô espero que seja 
encontrada essa soluçâo o mais râpido 
possivel e seja posta em prâtica aqui em 

Toronto. Com muita calma e 
preserverança, vamos conseguir que o 
Institute de Camôes divulgue cada vez 
mais a nossa lingua e crie condiçôes para 
que seja aprendida â distâneia. Os nossos 
centres estâo preparados a nivel de 
informatizaçâo de tal forma que as 
pessoas à distâneia aprendam o 
português. 
JMC - Houve uma revoluçâo nos 
Consulados Gerais de Portugal - embora 
este assunto pertença a um outro pelouro 
- e a partir da altura que o Eng. José Lello 
saiu da Secretaria de Estado das 
Comunidades, os serviços começaram a 
piorar, sobretudo a demorar bastante 
mais. For outro lado, London, Ontario, 
anda a pedir hâ anos um consulado, 
devido a ser uma cidade longinqua de 
Toronto, mas ainda nâo conseguiu nada. 
Hâ alguma coisa que o Caio Roque como 
nosso deputado possa fazer? 
VCR - Como sabe, eu estou â vontade 
para falar desta matéria porque eu era 
adjunto do Eng. José Lello e creio que 
contribui bastante para que esta 
revoluçâo nos consulados se desse 
durante o “reinado” do nosso agora 
ministro da juventude e do desporto. 
Porque razâo se enveredou pela 
informatizaçâo? Muito simples: para que 
as pessoas se sentissem cada vez mais 
perto dos serviços do Estado. Hoje em 

dia, hâ muitas coisas que podem ser 
pedidas através da informâtica. Abrir 
mais consulados penso que nâo é 
necessârio. O que é necessârio é criar 
condiçôes para que haja mais agilizaçâo 
de todos os processes consulares e haja 
vontade por parte dos prôprios 
funcionârios consulares - que nâo ponho 
em causa, nem em questâo. Agora hâ 
uma coisa de que temos que ter 
consciência: as mudanças foram feitas e 
para isto foi necessârio também criar uma 
nova mentalidade. Foi precise, acima de 
tudo, dar formaçâo aos funcionârios 
consulares a nivel mundial o que custou 
muito dinheiro. Mas fez-se corn muito 
respeito, consideraçâo, amor e dedicaçâo 
pelos nossos concidadâos, vivam eles 
onde viverem. Agora, quando hâ uma 
mudança, tudo leva o seu tempo e o 
aparelho ainda estâ emperrado, mas 
melhorou. Eu devo dizer que hâ bem 
pouco tempo o nosso consulado de 
Toronto passou por algumas dificuldades. 
Da ültima vez que aqui estive, reuni-me 
corn o Dr. Joâo Perestrello e fiquei muito 
feliz quando ele me disse que as coisas 
tinham melhorado, tinha feito algumas 
mudanças para que as pessoas fossem mais 
bem aproveitadas, aquelas que tinham 
mais condiçôes para trabalheu'em numa 
ârea foram direccionadas para essa ârea. 
Agora, é necessârio que as pessoas se 
informem nos prôprios consulados 
daquilo que podem tratar a nivel de 
informatizaçâo e daquilo a que devem 
decorrer pessoal ou presencialmente no 
consulado. Hâ ainda outra questâo: as 
certidôes. Hoje jâ nâo é preciso ir ao 
consulado tratar de uma certidâo; apenas 
précisa de a pedir directamente a Lisboa, a 
nivel dos serviços informatizados. Esta 
documentaçâo é imediatamente enviada 
através do computador. Outra questâo 
que a mim me tem preocupado é a questâo 
dos bilhetes de identidade. Ultimamente, 
é o fluxo da solicitaçâo de bilhetes de 
identidade que provoca esta demora que é 
injustificâvel. Se hâ muitos pedidos que se 
aumente também o pessoal e o emissor 
que existe no Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros. Se hâ uma demora 
provocada por processes que nâo estâo 
concluidos, isto indica que aumentou a 
solicitaçâo de bilhetes de identidade, o que 
me deixa feliz porque hoje as pessoas 
começaram a acreditar muito mais nos 
serviços prestados pelas instituiçôes 
portuguesas. Antigamente, as pessoas 
nem ligavam, mas agora jâ querem a sua 
nacionalidade. Aquilo que foi feito foi 
bom, mas nâo chega. Hâ que aumentar e 
credibilizar esses mesmos serviços. 
JMC - Vamos agradecer esta entrevista 
que nos concedeu e p>edir-lhe mais uma 
vez uma mensagem para toda a 
comunidade portuguesa, principalmente 
para este novo ano. 
VCR - Quero agradecer a possibilidade 
que me deram de “estar” novamente corn 
os nossos concidadâos e desejar as maiores 
felicidades e um bom ano de 2002. 

Vitor Caio Roque, que se deslocou na 
companhia de sua simpâtica mulher, 
Guilhermina, deixou-nos corn a 
promessa de voltar mais forte e 
confiante que nunca. A sua missâo estâ 
incompleta, tem de a completar, para 
bem dos milhares de conterrâneos que 
vivem espalhados pelo mundo fora, para 
além da Europa. 
Bom ano novo, Caio Roque. 

JMC/A. Fernandes 
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Boas restas • Bom Ano • Boas restas • Bom Ano • Boas restas 
A primeira ediçâo de O MILÉNIO, 
neste inicio de 2002, leva de leitores 
e amigos, ao acaso, as mensagens de 
ANO NOVO que tiveram a gentileza 
de nos concéder. A pergunta foi igual 
para todos: "Que deseja para si e 
para a Comunidade em 2002". 
Assim, iniciamos a recolha de 
mensagens junto da Dra. Manuela 
Marujo, que visitou a CIRV-fm 
acompanhada de Ana Bailâo e 
Fernanda de Melo Morgado. 
Dra. Manuela Marujo 
(Universidade de Toronto); 
-Desejo uma maior 
consciencializaçâo de tudo o que de 
bom nos acontece no nosso dia a dia. 
Quero lembrar-me em cada dia dos 
privilégios que tenho e ser capaz de 
partilhar a minha alegria, a minha 
generosidade e energia corn aqueles 

que sâo menos afortunados. Todos 
nos temos muito para dar, todos nos 
somos capazes de tornar o mundo 
mais bonito! 

Ana Bailâo 
(Assessora de Mario Silva): 
-Quero em primeiro lugar muita 
saüde para poder ter energia para 
fazer tudo o que quero e usufruir de 
bons e alegres momentos junto dos 
que mais quero. 
Para a comunidade... fica uma 
palavra em especial para os jovens: 
"A comunidade sera aquilo que nos 
quisermos. Por isso mâos à obra!". 

Fernanda de Melo Morgado 
(Associaçâo de Pais): 
-Eu desejo muita paz, saüde e a 
graça de Deus para todo o mundo, a 

Manuela Marujo, l^emanda Morgado e 

Ane Bailâo. 

começar pela minha casa, obrigado. 

Na Dundas St., junto à FPtv-SIC, 
encontrâmos o Adalberto 
Bettencomt, Présidente da 
Assembleia 
Gérai do 
Angrense de 
Toronto, que 
acedeu às 
nossas 
pretensôes. 
-Os Ôrgâos 
Sociais do 
Sport Club 
Angrense of 
Toronto, 
desejam a 
todos os 
prezados 
consôcios, 
adeptos e 
simpatizantes 
e aos apreciados patrocinadores e 
respectivos familiares, um prôspero e 
venturoso ano de 2002 corn saüde, 
paz e harmonia, esperando que nâo 
deixem de apoiar e ajudar o nosso 
clube tomando parte nas suas 
actividades sôcio-recreativas e, 
nomeadamente, na Assembleia Gérai 
de 20 de Janeiro a fim de conseguir- 
se eleger uma Direcçào que garanta 
a continuidade e sobrevivência desta 
colectividade. 

O Vereador 
Mârio Silva, nâo 
faltou também 
corn a sua 
mensagem. 
-Em nome dos 
residentes da 
ârea da 
Davenport e em 
meu nome 
pessoal, O desejo de um prôspero 
Ano Novo e cheio de paz para todos 
os membros da Comunidade. 

Gente ligada ao folclore corn muita 
paixâo também nâo faltaram corn o 
seu voto de bom ano. 
Maria do Céu Pereira (Rancho 
Folclôrico Etnogrâfico de Portugal): 
-Em 2002 para a comunidade desejo 
um ano de paz, que as pessoas dêem 
as mâos e se entreajudem, que os 
coraçôes se abram para que o mundo 
fique melhor. 

Graça Sousa (Relaçôes Püblicas da 
Associaçâo Migrante de Barcelos): 
-Do fundo do coraçâo desejo para 
toda a comunidade portuguesa, aqui 
radicada, um ano de 2002 corn 
muita saüde e que a nossa 
comunidade seja mais unida, que o 
ano de 2002, traga mais convivio 
entre os portugueses para que 
sejamos uma comunidade forte. E sô 
O que peço. Obrigada. 

mi» 
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por demais gravosas. 
Que O ano de 2002 possa, de algum 
modo, ser o passo seguinte para uma 
maior e eventual concertaçào, 
moderando a ambiçâo dos homens e 
contribuindo para uma tâo essencial 
quanto fundamental estabilizaçâo 
das sociedades. 

Maria do Ccu Perdra, Daniel 
Luis e Graça de Sousa. O présidente do 

Canadian Madeira Club- 
Casa da Madeira C. 
Centre, Luis Bettencourt, 
nâo deixou de saudar os 
sens conterrâneos e a 
comunidade em gérai. 
-Espero um bom ano 
para a Madeira e para 
todos os portugueses em 
gérai. Por câ, faço votos 

Daniel Auguste Ferreira Luis 
(Delegado da Federaçâo do Folclore 
Português): 
-Envio um abraço de uniâo a toda a 
comunidade portuguesa para que 
dêem as mâos porque sô assim 
seremos grandes e venceremos todas 
as dificuldades. Para todos paz e 
muita saüde. 

O Jaime Nascimento, guarda-livros e 
agente de seguros, também nos deu 
O seu voto. 
-As convulsées universais sustentadas 
num desacerto humano, têm sido 

para que o 
Madeira Club 
prossiga o seu 
progresso em 
2002, e que a 
comunidade 
portuguesa 
possa também 
aumentar o seu 
prestigio. O 
Canada é um 
grande pais, 
mas précisa de todos nos para ser 
ainda melhor. 

Nas nossas visitas "de serviço" às 
lojas portuguesas, Papelaria Portugal 
e Manata JewUery, dois amigos de O 
Milénio, registâmos os desejos dos 
proprietârios. 
-Se nâo for melhor que seja igual a 
este 2001 que acaba de partir. 
Claro que desejo mais e melhor para 

a comunidade 
portuguesa. Sejamos 
unidos que temos 
ainda muito mais 
para dar. Para os 
meus clientes desejo 
o mesmo que para 
mim.-Foram as 
palavras de 
Albertino Gabriel, 
corn o seu habituai 
ar risonho. 

Josué Manata, por 
sua vez, disse: 
-O ano de 2001 nâo 
foi tâo bom como 
desejariamos. Mas, 
enfim, foi o ano 
possivel. Aos meus 
clientes, amigos e 
comunidade em 
gérai, desejo um 
2002 mais calmo, 
corn saüde e trabalho, para que 
possam realizar os seus sonhos... E 
paz, muita paz! 

Na Happy Travellers, encontrâmos 
em continua azâfama, as manas 
Cristina e Fernanda. Fernanda 
Almeida, nâo se fez rogada: 
-Graças a Deus, embora corn um ano 
muito mau para as viagens aéreas, 
nos nâo temos razâo de queixa. Os 
nossos habituais clientes e amigos 
continuam a confiar em nos e nos 

nossos serviços. Jâ nos conhecem e 
sabem que fazemos tudo por eles! 
Vamos para o Winterfest-2002, 
convencidos de que este ano vai fazer 
esquecer o que passou. 
Deus hâ-de estar connosco! Bom 
Ano Novo para todos. 

O conhecido e 
estimado pioneiro 
português no 
Canada, Antônio 
Sousa, veio â nossa 

Redaeçâo dar-nos um abraço e 
aproveitâmos para registar os seus 
desejos para 2002. 
-Bom, o que quero é saüde para me 
ir aguentando por câ... 
Espero que os meus irmâos, filhos, 
noras e netos tenham um ano 
prôspero, corn saüde e alegria. Para a 
comunidade portuguesa, em 
particular para o First Portuguese, 
espero um ano promissor, corn 
muitos êxitos. Felicidades para todos. 

De passagem por 
Toronto, para 
convivio corn a 
familia - 
especialmente o 
netoi- esteve o 
nosso "velho" 
amigo Rilhas, 
um treinador de 
futebol corn 
sucesso na Libia. 
Rilhas, corn a sua 
habituai boa 
disposiçâo e 
malandrice, 
deixou o recado: 
-Para jâ que eu consiga pôr os meus 
"putos" a jogar melhor e a ganhar 
alguma coisa. Isto de lidar corn sub- 
21 e jüniores nâo é fâcil. Para a 
familia quero o melhor, tal como 
para mim, claro! 
Para a nossa comunidade desejo um 
ano de 2002 cheio de trabalho e 
saüde para que, quando eu voltar a 
Toronto, me possam ver a cantar o 
fado.-Depois de uma gargalhada, 
acrescentou.- Quem nâo sabe vender 
que feche a loja, nâo achas, Zé? 

Fazemos nossas as palavras destes 
bons amigos que nos deram os seus 
votos para 2002. Obrigado. 

O Milénio 

BIG Holiday SALE No&S.I.HtP.S.T. 
^ (taxes included not added) 

FINE ► BS ORFUS < 

LEATHER 
Sc cJ B S 

.0' 
elsgancia e conforto 

Malaa, cintos, chapéua, carteiras, aacoa, etc... 

88 8RFUS RD 
416-789-5400 

AberCo 
7 dias par samana 
B* Faire. - 6" Faire 
das 10 am • 9 pm 

Séb a Dom. 
das 10 am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 

E mais: até 100."' de descente em todes os artigos 
^^fizesen tanios 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

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

UTtLiZ S 
Ladies’ Fashions 
UMA COLECÇÂO DE. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÜ! 

tid 
- dignas de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa 
I màximo em 

classe e 
elegâneia para 

toda a gente 
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ACONTECIMENTOS PRINCIPAIS EM 2001 

PORTUGAl .14‘ 

Telefone jâ: 1888-219-3528 ou 905-619-2598 
FALAM05 PORTUGUÊS 

Os acontecimentos terroristas de 
2001, particularmente no fatîdico dia 
11 de Setembro, sendo os mais 
importantes e mediâticos, nâo sào os 
ünicos. 
Quer em Portugal, quer no resto do 
mundo, muito aconteceu a merecer 
nota especial. 
Em Portugal, o ano 2001 começou 
corn um protesto esquisito. Dia 4 de 
Janeiro, Manuel Subtil barricava-se 
numa casa de banho da RTP, 
ameaçando fazer explodir uma 
bomba. O empresârio afirmava sentir- 
se lesado corn uma reportagem 
emitida pela televisâo estatal em 
1990. O Tribunal da Relaçâo de 
Lisboa, tal como anteriormente o de 
primeira instância, acabaria por dar 
razâo ao barricade. 

Guterres e o Padre Antonio Vaz 
Pinto, tio da noiva, celebraram em 
conjunto o matrimônio. 
Neste mes, dia 25, a 300 kilometres à 
hora, morria Michele Alboretto, uma 
das grandes referências do desporto 
automôvel. Formula 1. 
No dia 19 de Maio, na Holanda, o 
primeiro casamento real do ano,. o do 
Principe Constantino com a plebeia 
Laurentien Brinckhorst, que reuniu 
grande parte das familias coroadas da 
Europa. 
O Dia Mundial da Criança, em 
Junho, foi marcado pela morte do 
menino sul-africano, Nkosi Johnson, 
de 11 anos, vitimado pela SIDA. 
Nkosi transformou-se num simbolo 
de coragem por ter invocado os 
direitos da criança e por ter solicitado 
uma audiência ao Présidente 
Mandela ao ter sido recusada a sua 
entrada numa escola. Ironia do 
destine: morreu no Dia Mundial da 
Criança! 
Logo a seguir, dia 3 de Junho, morria 
o "monstre do cinema". Anthony 
Quinn, com 88 anos. Quinn deixou 
13 filhos. 
Em Julho, duas mortes que fizeram 
correr muitas lâgrimas: devido a uma 
combinaçâo létal de alcool e 
comprimidos levou a popular artista 
Candida Branca Flor e, a seguir, o 
antigo Présidente da Repùblica, o 
Maréchal Francisco Costa Gomes. 
Em Agosto, Luis Miguel Militâo, 
planeou e mandou executar um 
barbare crime contra seis 
empresârios portugueses que chocou 

Quer falar corn RAPIDez para a familia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TRI .! 

Aos milhares de clientes que jà estâo a beneficiar das tarifas 
baixas dos nossos serviços, agradecemos profundamente 

todo o apoio que nos têm dado. 
Para todos aqueles que ainda nâo conhecem as grandes 

vantagens que oferecemos, convidamo-los a contactar-nos 
pois corn um serviço personificado tudo faremos para ajudar 
a encontrar um piano de chamadas de longa distância que 

seja de inteira satisfaçâo. 

Para todos os estimados clientes e comunidade em gérai 
desejamos um Novo Ano de RÂPIDos sucessos. 

, 2* a 6® feira - 9am - 6pm 
’ Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

A 13 de Janeiro tinha inicio a "Porto 
2001". A cidade invicta em 
simultâneo corn Roterdâo sâo capitals 
europeias da Cultura deste ano. 
Em Fevereiro, tem lugar no dia 8 o 
adeus a Artur Semedo, actor, 
realizador e produtor, vitima de 
cancro aos 77 anos. 
A maior tragédia em Portugal, 
acontece corn a chegada do mês de 
Março, corn a queda da ponte Hinze 
Ribeiro em Entre-os-Rios, Castelo de 
Paiva. Morrem 59 pessoas e provoca a 
demissâo do Ministro das Obras 
Püblicas, Jorge Coelho. 
Em Abril, dia 9, o Primeiro Ministro 
Antonio Guterres, de 51 anos, casava 
corn Catarina Vaz Pinto, de 40. O 
Padre Vitor Melicias, confessor de 

Canada e EUA .07i 2 

S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemaniia, França, Ingiaterra e itàiia .08c 
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Portugal e o Brasil. O português 
atraiu a Fortaleza, no Brasil, os 6 
homens e mandou assassinâ-los 
cruelmente. 
O mundo literârio chorou a morte, 
aos 89 anos, do escritor brasileiro 
Jorge Amado.Também em Agosto de 
2001, casou-se o Principe herdeiro da 
Noruega, Haakon, com a plebeia 
Mette-Marit, jâ à espera de gémeos. 
Em Setembro, dia 8, a emissâo da 
FPtv-SIC entrou na rede de Cabo 
Digital da Rogers 24 boras por dia, e 
a 11, terroristas lançaram aviôes 
comerciais contra as torres gémeas de 
New York e, um outro, contra o 
Pentâgono, causando mais de 3 mil 
mortos. 
Os Estados Unidos da América 
declararam Osama bin Laden 

inimigo püblico nùmero um da 
América. 
Este mês ficou também marcado pela 
morte do médico sul-africano, 
Christian Barnard, autor do primeiro 
transplante de coraçâo do mundo. 
Ironicamente, Barnard morreu de 
ataque cardiaco. 
O mês de Outubro foi de ataque 
cerrado ao Afeganistâo, tentativa dos 
EUA e aliados de desalojar bin 
Laden, chefe mâximo da Al-Qaeda. 
Os incessantes ataques perpetrados 
culminaram na queda do regime 
Talibâ. 
Em Novembrô, apôs prolongada 
doença, morre o mais discrete dos 
Beatles, George Harrison. 
Também, o desaparecimento do 
pintor português, radicado em 
Espanha, Luis Pinto Coelho, de 59 
anos. 
Em Lisboa, abriu uma mega- 
superficie, a El Corte Inglés, que 
logo conquistou a capital 
portuguesa. 
Em Dezembro, o mundo foi 
invadido pela loucura Harry Potter, 
um êxito sem par. 
Em 16 de Dezembro, os maus 
resultados eleitorais do PS nas 
autârquicas, provocam a demissâo 
do Primeiro Ministre Antonio 
Guterres, e conséquente marcaçâo 
de eleiçôes antecipadas, que terâo 
lugar em 17 de Março de 2002. 
Depois do ultimo Benfica-Sporting, 
o Estâdio da Luz começou a ser 
demolido, para dar lugar a um 
novo, que acolherâ alguns dos Jogos 
do Europeu de 2004. 

Que se espera 
para SOOS? 

Em Portugal, espectativa quanto às 
eleiçôes legislativas. Dia 17 de Março, 
os portugueses vâo de novo às urnas, 
escolher o SEU NOVO governo! 
Também, ainda em maré de 
experiências e aprendizagem prâtica, 
os portugueses começaram o ano de 

EURO na mào. Fazemos votos para 
que se sintam bem corn a nova 
moeda, dita de estabilizaçâo 
europeia. 
Claro, as atençôes vâo também para o 
Mundial'2002, na Coreia do Sul e 
Japâd, que conta corn a presença da 
Selecçâo de Portugal. 
Muitas e légitimas esperanças nos 
jogadores portugueses. 
Na ultima semana de Maio, o 

Campeonato Mundial 
arranca. Do grupo de 
Portugal fazem parte as 
selecçôes da Coreia do Sul, 
EUA e da Polonia. Vamos a 
ver se Portugal consegue, 
pelo menos, a passagem à 
fase final. 
Em relaçâo ao panorama 
internacional, o sonho 
possivel de que se acabe corn 
o terrorismo. Jâ era tempo 
de vivermos em paz, nâo 
acham? 
BOM A IM O 
SOOS. 

Eninde campanha. 
Nâo perça esta oferta especial e 

4]Q0 wmm 
QIB «(ûaQGlû 

na compra de qualquer carra 
ou 'trqck"novo de 2001e 

em qualquer carra de 
demenstraçâo de 2001 

^ 10^ 40R ddMqe 

Reduzimos também 
os preços para os 
vendermos rapidamente 

CavaliOr 20014 portas, demonstraçao 

UHNÊMÛ CüSTOMlR TRUSTS COHflRTHCC SÊHCC1945 

Apenas 
tA 0M0 

(venda a dinheiro) 

Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

EGUNTON 

ST. CLAIR 

1705 St. Clair Aue. W. («lei 656-1200 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

asczaoo au... 
MOXICO CAPEIA DE lONAS SAVIMBI 
Très saidas para Savimbi: rendiçâo, a captura ou a morte 

OExército governamental 
desenvolve uma mega- 
operaçâo na provincia do 

Moxico para tentar capturai o lider 
da Unita rebelde, Jonas Savimbi. No 
Aeroporto da cidade capital de 
Moxico (Luena), Helicopteros de 
combate russos MI-17 e MI-25 
munidos com rampas lança-roquetes 
e metralhadoras de grosso calibre 
encontram-se estacionados na plaça. 
O movimento dos militares nào 
engana: As FAA estâo em actividade 
operacional no Leste de Angola. Nas 
condiçôes geogrâficas e topogrâficas 
de um territôrio como Angola, é 
problemâtico o esmagamento de uma 
rebeliâo guerrilheira corn forte 
implantaçâo no meio rural, mas 
Luanda dâ o tudo por tudo para 
livrar-se de Jonas Savimbi de uma vez 
por todas. A provincia do Moxico, a 
mais extensa das 18 provincias 
angolanas, corn uma area de mais de 
220 mil quilômetros quadrados. Nesta 
parcela o Governo instalou o posto de 

comando avançado que dirige a luta 
contra as forças da Unita. Sem acessos 
para o litoral, devido à destruiçâo das 
pontes sobre o rio Cuanza na zona do 
Bié, o Luena transformou-se na 
capital da guerra civil angolana. O 
présidente Eduardo dos Santos, que é 
o comandante supremo das FAA, 
ordenou uma operaçâo militai, 
considerada de decisiva, contra Jonas 
Savimbi e o nùcleo de direcçâo da 
Unita que ali se terâo acoitado desde 
o inicio do ano passado deixando 
apenas très saidas para o lider rebelde 
"rendiçâo, a captura ou a morte". No 
Luena jâ se respira ambiente de 
guerra, mas o verdadeiro teatro das 
operaçôes esta mais para sul do 
Caminho de Ferro de Benguela, 
cobrindo uma area de milhares de 
quilômetros quadrados, desde a 
nascente do rio Lungue-Bungo e do 
Mungai, o berço do movimento 
rebelde Unita, até à fronteira corn a 
Zambia, com ramificaçôes para o Sul 
da provincia do Bié e Norte do 

Cuando Cubango. Com o matraquear 
das armas como pano de fundo, onde 
se joga ao gato e ao rato vinte e quatro 
horas por dia. De um lado estâo 
contingentes de tropas especiais e de 
"comandos" governamentais apoiados 
por aviaçâo, sobretudo helicopteros, 
procurando hostilizar continuamente 
a estrutura de direcçâo da Unita, 
visando desarticulâ-la. A missâo 
dessas forças é fazer pairar sobre 
Savimbi um permanente clima de 
insegurança e a expectativa de que 
pode ser capturado ou eliminado a 
qualquer momento. Por parte da 
Unita, as actuaçôes sâo 
desencadeadas por pequenos grupos 
de guerrilheiros que, consoante as 
oportunidades, se juntam para 
realizar contragolpes de cariz 
espectacular, visando desmotivar os 
oponentes e dispersai as suas 
atençôes. Grande parte desse efectivo, 
calculado em cerca de 5 mil homens 
por recentes desertores do 
movimento, é adestrado na luta de 
emboscadas e de sabotagens. O 
Governo procura confinai a 
actividade dos guerrilheiros da Unita 
à areas remotas, distante das 
potenciais fontes de abastecimento, 
nomeadamente das regiôes 
fronteiriças do Norte e do Leste e das 
zonas .de diamantes nas Lundas, de 
onde a Unita obtinha receitas 
utilizadas na compra de armas e de 
outros equipamentos. Na ôptica das 
Governo, as boisas inimigas serâo 
sistematicamente desgastadas até 
perderem capacidade para realizarem 
acçôes de vulto. "Tem havido grande 
evoluçâo a nosso favor e conseguimos 
impedir que Savimbi estabelecesse 
uma base em Lumbala-Nguimbo, 
proximo da fronteira corn a Zâmbia, 
como era sua intençâo", palavras de 
um general no posto de comando 
avançado do Luena. "Savimbi agora 
estâ a viver os piores momentos da 
sua vida", asseverou. 

□eserçôes no 
"Galo Negro" 

Na perseguiçâo a Savimbi participam 
militares que pertenceram ao exército 
da Unita. O actual chefe do Estado- 
Maior adjunto das forças 
governamentais, o general Geraldo 

Sachipengo Nunda, foi até 1992 um 
dos mais graduados oficiais das FALA 
"Unita", altura em que desertou por 
desavenças corn o lider. Por seu lado, 
os générais Jacinto Bândua, antigo 
oficial de campo de Savimbi, e 
Demôstenes Malaquias " Implacâvel", 
ambos afastados apôs as quedas dos 
bastiôes do Andulo e Bailundo em 
1999, integram igualmente os 
contingentes das FAA no Moxico. A 
eles juntou-se a a poucas semanas 
atraz o general Antero José Cufuna 
Yembe, um experimentado chefe da 
guerrilha e um dos fundadores do seu 
braço armado, onde chegou a ocupar 
o cargo de vice-chefe do Estado-Maior. 
O governo conta tambem nesta 
operacao para a rendiçâo, captura ou 
a morte de Jonas Savimbi, corn o ex- 
responsâvel dos Serviços de 
Inteligência da Unita, capitâo 
Joaquim Antônio de Nazaré, que 
rendeu-se às Forças Armadas 
Angolanas (FAA) e afirma que Jonas 
Savimbi "estâ vivo e corn paradeiro 
algures na provincia do Moxico". O 
ex-oficial da Unita fez estas 
declaraçôes à Agência Fusa no Cuito, 
capital provincial do Bié, onde se 
encontra depois de se ter rendido âs 
FAA no passado dia 13 do mês 
passado, no municipio do Mussende, 
provincia do Cunza Sul. Segundo 
Joaquim de Nazaré, o lider da Unita 
emite a partir do Moxico, "mensagens 
de consumo corrente para a 
hierarquia militai do movimento". 
Joaquim Antônio afirmou ter tido 
acesso à vârias mensagens do lider da 
rebeliâo, tendo a mais recente, de 9 de 
Novembre, feito alegadamente 
mençâo ao desdobramento das suas 
forças para as principais cidades e 
vilas. De acordo ainda corn aquele ex- 
oficial da Unita, Jonas Savimbi tentou 
instalar-se em Julho ultimo na regiâo 
Sul do Bié, tendo a intençâo sido 
gorada devido â progressâo de 
unidades governamentais que 
empreendiam uma campanha militai 
em localidades ao longo do rio 
Cuanza. A provincia do Uige, de 
acordo corn o ex-capitâo da Unita, foi 
igualmente sugerida para a instalaçâo 
de Jonas Savimbi, mas também 
inviabilizada a perspectiva devido ao 
teatro operacional das FAA na altura. 

;330r 

Desejam aos amigos e clientes 
um reliz Ano Novo 

193 Geary Ave. 
Terente, ON 
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Mensagem de Ane Novo 
do Premier Mike Harris 
0 Premier Mike Harris enviou- 
nos uma mensagem de Ano Novo 
que, corn muito gosto, aqui a 
transcrevemos na integra. 

"On behalf of Ontario 
government, I want to 
wish you a happy New 
Year. 
1 hope the holidays give 
you time to reflect on the 
past and plan for the 
future and that they bring 
you together family and 
friends. I May you find time to 
celebrate with your loved 
ones, and may the spirit of the holidays carry over into 
the new year. 

I When I look ahead to 2002,1 anticipate a bright year for 
I the people of Ontario. 
I I wish you and your family the very best.". 

I Agradecemos e retribuimos os desejos expresses ao Premier Mike Harris 
ejfamilia. 

I I T^jzstauzant 
! a farnHia port;uguesa 

se sent;e em casa! 

Lurdes e Antonio Tabico, e seu filho 
Tony Câmara, desejam a todos os seus 

clientes e amigos um ANO NOVO muito 
feliz, pleno de saude e realizaçôes. 

TABICO Rest;aurant: 
Take-Out Si Catering 

21T Geary Ave., Toronto M6H SCS 
B 533-54B5 

ondE 

DRIVE SAFEIY... 
cuidados e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguem! 

O Ministro dos Transportes, Brad Clark, enviou uma nota importante para 
todos os automobilistas: 
DRIVE SAFELY AND ARRIVE... ALIVE! 
Aceitem o bom conselho. Nesta quadra festiva que se estende até aos Reis, 
sejam cuidadosos na conduçâo dos vossos carros. 
Pensem em vos e nos outros! 
-Nâo conduzam se beberam mais do que o normal. 
-Façam uma vistoria ao carro; vejam os pneus, travôes, bateria, cintos de 
segurança, sistema de igniçâo, limpa pâra-brisas, sistemas de anti-gelo e de 
aquecimento, etc... A neve vem ai, todos os cuidados 
sào poucos! 
-Cuidem-se nas 
corn as distâneias entre o vosso 
carro e os da frente. 
-Descansem antes de 
uma longa viagem. 
-Cuidado corn os 
vossos "penduras", 
particuiarment 
crianças e idosos. 

Se estiver em apuros, onde quer que esteja, telefone e peça socorro imediato. 

Central Region - I-800-268-4686 
Southwestern Region - 1-800-265-5407 
Eastern Region - 1-977-401-8777 
Northern Region - 1-800-461-9523 
Northwestern Region/Sault Ste. Marie District - 1-800-340-2454 
Northwestern Region/Thunder Bay District 1-800-465-5032 
Também através da internet pode saber as condiçôes das estradas antes de sair 
de casa: http://www.mto.gov.on.ca 

BOA VIAGEM e um BOM ANO! 

«rypo preset 
nîiiMi Wi^ Ml H SMUMK MHWP 'MMIP 

Deseja a todos os cHontes 
0 toda a comunidade 

portuguesa em geral um 
Boas lestas e 

^um Prospers Ano Novo 

517 College St. Suite 215 
Toronto, Ontario 
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Dez mil euros irocados na llha da Madeira 
A delegaçào da Madeira do Banco de 
Portugal trocou mais de dez mil euros 
(cerca de dois mil contos) no primeiro 
dia da entrada em vigor da nova 
moeda europeia. A grande procura 
surpreendeu o prôprio delegado do 
Banco de Portugal na Regiâo 
Autônoma, Leonel França, que 
esperava apenas que os madeirenses 
trocassem poucas quantias para se irem 
adaptando à nova moeda. "Houve 
muita procura, mais do que era 
esperado", revelou aquele responsâvel. 

Transportes ainda com 
velhos escudos 
Uns mais, outros nem tanto. Em termos 
de preparaçâo para o euro, nos 
transportes ainda nem tudo anda sobre 
rodas. Havia quem sô devolvesse trocos 
em euros e quem os fizesse ainda em 
escudos. E escassas sâo as mâquinas de 
venda automâtica de bilhetes que jâ se 
encontram adaptadas - e as que estavam 
disponiveis eram pouco procuradas 

pelos utentes que, na sua maioria, 
continuam a preferir o conforto dos 
escudos. 

Chegada lenta e discreta 
A chegada do euro aos parques de 
estacionamento da cidade do Porto, 
bem como às mâos dos 
arrumadores, estava a verificar-se, 
durante o dia, de uma forma muito 
lenta e discreta. 
Entre as 8 e as 16 horas, apenas 2,25 
euros, ou seja, cerca de 450 escudos, 
tinham dado entrada nos "cofres" do 
parque de estacionamento da 
Trindade. 

iiiUiSCiiiiiisniiiiiisiunuTiesKiiiTiiiiiiniii ■ 

Arrumadores de carres dizem nâo ter 
problemas corn o EURO ^ ^ 
Para os arrumadores de automôveis, 
sejam eles detentores de uma licença 
passada da Câmara, sejam 
"clandestinos" o euro nâo parece 
colocar qualquer tipo de problema. A 
necessidade de fazer contas à vida 
obriga a estar a par das tabelas de 
conversâo da nova moeda e a saber 
que, depuis de 28 de Fevereiro, os 
trocos em escudos sâo para recusar. 
"Eu aceito tudo, até cheques e 
multibanco", brinca Luis, 32 anos, 
arrumador em Campo de Ourique. 

Luis jura a pés juntos que o dinheiro 
que faz por dia é por boas causas: "é 
para ajudar a minha mâe, que é 
doente e nâo pode trabalhar", diz corn 
ar decidido, garantindo que drogas, 
"nâo senhor", nâo toma nenhuma, 
mesmo que os seus olhos nâo deixem 
margem para grandes dûvidas. 
A chegada do euro traz consigo 
alteraçôes significativas à vida dos 
portugueses, mas o arrumador diz 
que "vai ser tudo igual". "E uma 
moeda como outra qualquer. Temos é 

que nos meter a pau corn o valor", diz, 
acrescentando que "um euro vale 200 
paus". Mais cauteloso parece estar "Zé 
Manel", "quase 30 anos" e que esta 
"sempre a trabalhar" ao pé do Centro 
Colombo. "Vai haver muita gente a 
roubar quem trabalha", preconiza, 
adiantando que nos "primeiros dias" 
ainda vai receber escudos. "Se as 
pessoas me quiserem dar escudos eu 
aceito", diz, até porque "ainda vai 
demorar um tempo até o pessoal 
atinar corn o euro", frisa. "Eu prôprio 

ainda nâo sei 
muito bem. 
Parece que uma 
moeda vale 100 
ou 200 paus", diz, 
enquanto encolhe 
os ombros e puxa de mais um cigarro. 
Estes sâo exemplos da sociedade 
portuguesa e como uma nova moeda 
afecta efectivamente todos os campos 
sociais. Sô o tempo dira se todos se 
vâo habituar a este novo "estilo de 
vida". 

Sô PAGA EN 

_jHanu!il da J^iioa 

É verdade amigo leitor. 
£m Artnova Furniture Plus compra agora 
e pode pagar em 3 ou 6 meses, 
ou sô no ano 2003! 
Mobilias dos mais variados estilos, 
electrodomésticos e artigos para decorar 
a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 2003!!! 

ra agora 

ARTNOVA Furniture Pius, 
onde s quelidede e o bom 
gosto, sndsm lado a lado. 
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COMPARAçOES DE MOEDAS: 

Moeda ünica europeia 
ainda esta longe do déiar 
Os meios financeiros norte- 
americanos estâo convencidos de que 
a moeda ünica europeia terâ ainda de 
passar muitas provas para se afirmar 
como concorrente do dôlar enquanto 
primeira divisa de réserva mundial. 
"Pensamos que o euro é positivo para 
as empresas dos dois lados do 
Atlântico pois vem 
facilitar as trocas /?)IH * 
comerciais", afirma 
Willard Workman, da 
Câmara de Comércio 
dos EUA. 
Para as empresas norte- 
americanas, a chegada 
do euro, permite, 
sobretudo, reduzir os 
custos ligados à 
cobertura de risco nas 
trocas e racionalizar, jOQ 
corn vantagem, as suas 
actividades no continente europeu, 
explica. 
"E possivel que, um dia, o euro rivalize 
corn o dôlar como moeda de réserva", 
acrescenta, mas para isso acontecer, "é 
preciso que a nova divisa europeia 
passe nas provas de credibilidade". 
A grande questâo, para Workman, é 
saber se o Banco Central Europeu 

conseguirâ impor uma politica 
monetâria ünica aos 12 paises da zona 
euro, cujas economias vivem situaçôes 
diferentes, umas em momento de 
abrandamento outras em forte 
expansâo. 
O euro perdeu mais de 20 % do seu 
valor em relaçâo ao dôlar desde a sua 

criaçâo, enquanto a 
nota verde représenta 
hoje 65 % das réservas 
mundiais, contra 20 % 
da nova divisa europeia 
e 8 % do iene, segundo 
o Conference Board, 
instituto prôximo do 
patronato norte- 
americano. 
Para o présidente da 

; ; * Réserva Federal, Alan 
, Greenspan, os 12 

paises que adoptaram o 
euro criaram uma potência 
econômica e fincaneira comparâvel à 
dos EUA. No entanto, entende que, 
apesar da recessâo, a maior procura 
do dôlar reflecte o facto de os 
mercados acreditarem que os ganhos 
de produtividade, nos prôximos anos, 
continuarâo a ser maiores nos Estados 
Unidos. 

Para mais înformaçôes sobre o EURO: www.euro.ecb.int 
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DlSCRIMIMAÇiO COM BASE NO SEIO; 

Desigualdade no emprego 
As leis proîbem a discriminaçâo com 
base no sexo. Mas, ao contrario do 
preceito juridico «dura lex, sed lex» (a 
lei é dura, mas é lei) a prâtica é bem 
mole. As mulheres portuguesas 
continuam a ganhar menos que os 
homens; têm dificuldades acrescidas 
para progredir nas carreiras 
profissionais; dificilmente têm acesso 
a cargos de chefia e a profissôes mais 
valorizadas; e continuam a integrar-se 
nas profissôes e sectores tradicionais 
menos valorizados; constituem a 
maioria dos desempregados, dos 
analfabetos e dos trabalhadores em 
situaçâo precâria ou em regime de 
trabalho a tempo parcial. 
Um estudo recente da CGTP-In, no 
âmbito de um projecto financiado 
pela Uniâo Europeia («Projecto Now- 
Luna», comprova-o. As estatisticas 
oficiais confirmam-no. Segundo o 
INE, no terceiro trimestre deste ano 
as mulheres representavam 51,8% da 
populaçâo. No entanto, constituiam 
45,9% da populaçâo empregada e 
54,2% da populaçâo desempregada. 
Nessa altura, a taxa de actividade dos 
homens era de 58,5%; a das mulheres, 
45,5%. Em 1999, a taxa de 
analfabetismo era de 15,3% para as 
mulheres e 8,4% para os homens. A 
percentagem de trabalhadores corn 
contrato nâo permanente era de 
20,7% para as mulheres e 17,6% para 
os homens. O numéro de mulheres a 
trabalhar por conta de outrém a 
tempo parcial era de 135200 mil; os 
homens eram 39,7 mil. 
O estudo référé ainda diferenças 
salariais profundas. De acordo corn 
dados do INE relativos a 1997, a 
remuneraçâo média mensal de base 
era de 119 contos para os homens e de 
91 contos paça as mulheres. O estudo 
sustenta que chega a haver profissôes 
mulheres a ganhar entre um terço e 
um quinto do salârio dos seus colegas 
homens. 
Apesar dos progressos, no sector da 
cortiça, mesmo tendo a mesma 
categoria profissional, as mulheres 
auferem hoje, oficialmente, salârios 
inferiores em 18,5%. Hâ dez anos, a 
diîerença era de 24,7%. 
A causa da igualdade no emprego nâo 
poderia ter melhor defesa do que 
alguns argumentes do que os usados 
pelos prôprios empregadores. «A 
mulher tem uma sensibilidade para 
alguns tipos de trabalhos que nos 
homens nâo esta tâo reflectido. Aos 
homens atribuem-se actividades de 
maior esforço fisico; das senhoras 
espera-se mais concentraçâo e 
perseverança», diz o dirigente 
empresarial Henrique empresarial 
Henrique Martins. De facto, «hâ 
profissôes que tradicionalmente 
sempre foram desempenhadas por 
mulheres, porque se lhes atribui 
maior pericia e minücia», observa 
Odete Filipe, dirigente sindical da 
CGTP-In, onde hâ mais de duas 
décadas assume esponsabilidades no 
combate pela igualdade. «Se é assim, 
deveriam ser mais qualificadas e 
receber melhores salârios», diz. Por 
muito que os sindicatos se esforcem 

para alterar a discriminaçâo, o 
Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) da indûstria corticeira 
estabelece uma clara diferença de 
género. Na carreira dos operârios 
corticeiros, as funçôes sâo 
especificamente masculinas ou 
femininas, mas os graus de exigência, 
designadamente em pericia • e 
minücia, sâo distintos, embora os 
vencimentos sejam inversamente 
proporcionais. 
Um dos melhores exemples vem da 
indûstria corticeira. A um homem 
que é «colmatador» cabe «procéder à 
colmatagem de todos os produtos 
manufacturados, mesmo que trabalhe 
corn tambores ou autoclaves». A 
mulher é «calafetadora» e «tapa 
manualmente os poros das rolhas e 
outros produtos manufacturados». O 
homem é «escolhedor de 
aglomerados» («escolhe aglomerados 
ou escolha e embala»). A mulher ou é 
«escolhedora» ou é «escolhedora 
padrâo». A primeira «é a profissional 
que escolhe, por classes, rolhas, 
discos, quadros e outros produtos 
manufacturados, podendo ainda 
desempenhar as funçôes de 
contadora/pesadora e apontadora»; a 
segunda «é a profissional que, numa 
secçâo de escolha de rolhas, além da 
sua actividade normal, estabelece 
padrôes de qualidade, sem 
desempenhar funçôes de chefia». Um 
homem é «lixador de aglomerados» 
(«lixa ou faz as faces do aglomerado»). 
A mulher é «lixadeira» -«é a 
profissional que se ocupa em lixar os 
topos das rolhas ou outros produtos 
manufacturados». 
Além da diferença de vencimento, o 
CCT fixa restriçôes na progressâo na 
hierarquia, especificando 
exclusivamente no masculino as 
funçôes de «encarregado gérai» e de 
«encarregado de secçâo». 
As mulheres toléra uma posiçâo de 
chefia subalterna - o lugar de 
subencarregada de secçâo -, redigindo 
expressamente «Subencarregado/a...» 

on B^y 

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

§§ AKKBS A® SŒE'yaÇ® 
[DA ©®WQJIMQ[DA[D[E 

Nesta época festiva visite 
Joe da Costa na 4ddison on Bay. 
Àté 13 de Janeiro de 2002 nâo 
paga juros nos carros novos de 
2001/02, por 4 anos. 
Habilite-se a ganhar um minimo 
de $500. dôlares, $2.500 
ou 0 valor total do carro. 

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

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chccce da nova carrinha “cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Terente 
(a nerte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 



JA  

MISCELâNIA 
Quinta-feira, 03 Janeiro, 2002 

O MILéNIO 

CRONICA À DISTANCIA 

IMPASSE 
Com as eleiçôes, Portugal esta de 
novo adiado. 
Serâo mais uns meses sem as 
decisôes que de imediato -ou de 
ontem- se impôem. 
Os incriveis prazos constitucionais 
e legais arrastarâo a posse do novo 
Governo da Repüblica. 
O conhecimento dos assuntos 
exigirâ algum tempo aos 
empossados. 
Em Maio começar-se-à a trabalhar 
na eleboraçào do novo Orçamento 
do Estado. 
E como Portugal bateu no fundo - 
no pântano, como reconhece "ipsis 
verbis" o Primeiro-Ministro 
socialista que nos conduziu a este 
estado de coisas - por enquanto 
ainda mais fundo vai ficar. 
Entretanto, nâo é liquido quem 
ganharâ as eleiçôes. Qualquer 
arremedo de triunfalismo e 
qualquer ressuscitar dos rostos e 
estilos do "cavaquismo" poderâo ser 
fatais ao Partido Social Democrata. 
Como O sào certas declaraçôes jâ 
antecipadas sobre determinadas 
"privatizaçôes". Nâo é isto o 
importante para os Portugueses. 
È preciso nâo esquecer que, no 
nosso Pais, a politica faz-se muito 
sob o signo do clubismo e da 
emocionalidade, e nâo do primado 
do racional. Principalmente à 
"esquerda", quer pelas cargas 
psiquicas de parte do seu 
eleitorado, quer até porque 
Portugal e a França conseguem a 
parolice -sobretudo intelectual- de 
possuirem, na proporçâo, os 
actualmente mais fortes partidos 
comunistas em toda a Europa. 
De quem o sr. Ferro Rodrigues esta 
muito proximo. 
Mas nâo basta ganhar as eleiçôes. 
Fazer um Governo sem maioria 
absoluta, nada resolve. 
Nâo pode resolver os problemas do 
Pais, que se agravarâo cada vez 
mais. Sera uma condenaçâo a 
prazo. A muito curto prazo. 
Mas mesmo ganhando eleiçôes e 
formando um Governo de maioria 

absoluta, que a "classe 
politica" tire o cavalinho 
da chuva. Também pouco 
ou nada resolverâ. 
E que o problema de 
Portugal nâo se limita à 
questâo de Governo. 
Nem sequer de "reforma 
da sociedade" se trata, 
paleio tolo e vazio da 
"esquerda". A sociedade 
até nem vai mal e pode se 
recomendar. 
A grande questâo de fundo, a 
essencial, prioritâria, é a 
REFORMA DO ESTADO. 
Sâo as MUDANÇAS NO 
SISTEMA POLITICO. 
Se o Partido Social Democrata 
conseguir formar um Governo de 
maioria absoluta, mesmo assim 
pode nâo bastar. 
De certeza que nâo basta, se optar 
pela tese do "cavaquismo" no 
sentido de o DISTEMA nâo se 
discutir, o problema consistiria em 
geri-lo bem. O que, na prâtica e por 
muito boa vontade que houvesse, 
acabaria por nâo fazer a 
REFORMA DE ESTADO 
necessâria. 
Como hâ seis anos, o Governo da 
Repüblica voltaria a cair 
ingloriamente. 
Porém, mesmo que o Partido Social 
Democrata ponha em causa o 
SISTEMA, como é seu dever fazê-lo 
- hipôtese que desgraçadamente nâo 
se pôe ao situacionismo 
governamental résultante de 
socialistas no poder - mesmo que os 
sociais-democratas avancem para a 
REFORMA DO ESTADO, podem 
nâo conseguir fazê-la. 
Por causa da actual Constituiçâo da 
Repüblica. 
Uma Constituiçâo parida de uma 
Assembleia Constituinte eleita em 
flagrantes condiçôes de 
iligitimidade politica e 
democrâtica. 
Uma Constituiçâo dos malfadados 
tempos do PREC, a quai, no seu 
conteüdo e ao contrario das 

Constituiçôes mais 
recentes dos paises da 
Europa central e de 
leste, entretanto libertos 
do jugo fascista do 
comünismo soviético, 
uma Constituiçâo 
portuguesa que pouco 
tem a ver corn o século 
XXI, corn a Uniâo 
Europeia, corn a recent'e 
e acelerada evoluçâo das 

ciências, incluso sociais, e das 
tecnologias. Corn a realidade 
nacional, sobretudo. 
Uma Constituiçâo que nâo se 
permite ao referendo da soberania 
popular e que esta armadilhada à 
vontade dos directôrios politicos 
dos maiores Partidos, pelo que nâo 
colhe o argumento da sua 
legitimaçâo pelas posteriores e 
limitadissimas revisôes ocorridas. 
Esta é a situaçâo trâgica de 
Portugal. Um IMPASSE. 
Que acaba por impedir 
constitucionalmente as 
visivelmente imprescindlveis 
REFORMAS DO ESTADO. 
Sô um PACTO DE REGIME entre 
o Partido Social Democrata e o 
Partido Socialista - que nada tem a 
ver corn acordos de Governo e 
muito menos corn "coligaçôes"- 
pode retirar Portugal do IMPASSE 
democrâtico em que esta 
mergulhado, do "pântano" 
reconhecido pelo Eng. Guterres. 
E um PACTO DE REGIME 
encara-se na perspectiva ética do 
patriotismo responsâvel e racional. 
Nâo é brincadeira para se fazer ou 
para se opôr, conforme se esta ou 
nâo em Governos. Nâo é matéria 
para contabilidades eleitoreiras. 
É a "classe politica" à prova diante 
dos portugueses. 
Teremo-la capaz? 
Nesta ocasiâo muito decisiva para 
todos, da maior responsabilidade, 
eu nâo enjeito a minha. 
Isto é o que eu penso, quero que o 
saibam. 
Passem bem! 

A inictprïfica 

Marlene 
Dietrich 
"Gosto muito daquela cena onde beijo 
uma mulher na boca, em "Marrocos" 
(1930). Creio que era revolucionâria 
para a época, porque nunca gostei de ser 
reduzida à condiçâo de mulher-fêmea", 
disse a diva, em 1984, no decorrer de 
um pequeno filme que o cineasta 
Maximillian Schell realizou sobre ela. 
Aps 83 anos, conservava o torn 
provocatôrio. 
Marlene Diectrich, o ser que tinha o 
poder "de derreter um bornera com um 
levantar de sobrancelhas e destruir uma 
rival corn o oUrar", conforme definiu 
Ernest Hemingway, fez 100 anos que 
nasceu na passada quinta-feira, 27. 
"Sou de capricôrnio e isso é terrivel: 
quem nasce sob o signo de capricôrnio 
tem pela Trente uma vida inteira de 
confusôes, muitas decepçôes e, 
principalmente, muito trabalho", 
afirmou certa vez. Dietrich nasceu 
Marie Magdelene Von Loch, em 
Berlim. Filha de Louis Otto Erich 
Dietrich e de Wilhelm Elisabeth 
Josphine Felsing, subiu ao palco, pela 

primeira vez, em 1920, no Deutshe 
Theatre, para efectuar um teste na 
presença do director Marx Reinhardt. A 
partir de entâo, começou a representar 
pequenos papéis, no mundo do teatro. 
Até que resolveu procurât, também, 
estüdios de cinema, onde conseguiu, 
para começar, um pequeno 
desempenho no filme "O Pequeno 
Napoleâo" (1923). 

estte s Martial Arts 
576 Rogers Rd. (Keell/Rogers) 

1356 Dundas St. W. [Dufferin/Lisgarl 

416*656*5554 
Valter Silvestre. o Mestre de Artes 

Marciais da comunidade portugoesa 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço èompleto ao seu automôvel 

Trabzdho garantido em todas as 
reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimat:ivas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 
Raùl (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAveH 
Ruilding #24. Toronto, Ont. 

M6H4G9 
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DUO SANTOS novds voos em 2002 
O casai Lisa Arthur e John Santos, os 
componentes do DUO SANTOS, 
estâo em grande. A Lisa Arthur, 
natural de Vancouver, e John Santos, 
lisboeta de gema, foram escolhidos 
para trabalharem para a companhia 
Walt Disney. Nâo acreditaram na 
"histôria" quando foram abordados 
por um agente artistico para fazerem 
as respectivas provas mas, embora 
nâo acreditando em bruxas, "la que 
las hay, hay..." 
Procuramos o casai e quisemos saber 
O que se passou de facto. Enquanto a 
Lisa tratava das lides caseiras, John 
Santos, foi-nos contando: 
-Em Setembro passado, o Bryan, 
agente artistico canadiano, da 
Agência Raindrop Productions of 
Toronto, aproximou-se de nos 
dizendo que dois agentes da Agência 

Artistica Hirenotes, de Las Vegas, 
andavam nos EUA e Canada à 
procura de uma banda que tocasse e 
cantasse müsica internacional, para 
actuar para a Walt Disney. E fez-nos o 
desafio de tentarmos a sorte. Claro, 
que comecei a rir e nem me 
preocupei... 
-Entâo, como foi? 
-Bom, o Bryan insistiu e aproximou os 
agentes de nos. Ouviram-nos e 
tomaram as suas notas e, pronto, 
nunca mais me preocupei corn o 
assunto. 
-Era tâo bom que nem acreditaram. 
Uma atitude bem portuguesa. O bom 
é sempre para os outros... 
-E verdade. -Prosseguiu, Joâo.- Mas 
um mês depuis, em Outubro, os 
agentes mandaram um E-mail ao 
Bryan dizendo que de entre 48 

bandas vistas... nos tinhamos 
sido os escolhidos! 
-Foi uma festa, claro? 
-Imaginem. -Respondeu 
Joâo, visivelmente feliz-. Nâo 
é todos os dias que aparecem 
contratos destes. O Bryan 
veio ter connosco e deu-nos 
as direçtrizes. Tinhamos que 
ir aos EUA para exames 
médicos rigorosos, testes de 
müsica e canto e, registo 
criminal limpo. Graças a 
Deus, tudo bem. Fomos 
contratados! 
-E quando vâo começar?- 

Quisemos conhecer, também 
entusiasmados corn a situaçâo 
conseguida pelo DUO SANTOS. 
-Bom, depuis da festa de fim-de-ano, 
que realizâmos nos EUA, no principio 
de Fevereiro vamos para a Florida, 
tocar para a Disney World e, a seguir, 
9 semanas a bordo do barco Wonder, 
de 12 de Fevereiro a 21 de Abril de 
2002. Um sonho tornado realidade! 
-Parabéns! Que isto sirva de exemplo 
para todos. Nâo é sô aos artist’as 
estrangeiros que acontecem coisas 
boas. 
-Absolutamente! -Retorquiu, John 
Santos, confiante.-Também jâ tenho a 
mesma opiniâo. E preciso que 
acreditemos mais em nos! 
Depuis de mais algumas 
consideraçôes sobre o assunto e de 
alguns desabafos naturais nestes 
casos, perguntamos pelo novo 
trabalho gravado do DUO SANTOS. 
- Entâo, e a nova gravaçâo? 
-Também jâ estâ câ fora. Começamos 
bem o ano de 2002, nâo hâ düvida! 
-Chama-se "Sei que o mundo vai 
mudar".-Esclareceu Lisa Arthur 
Santos, que se encontrava na altura 
junto de nos. 
-E vai mesmo! -Acescentamos nôs.- 
Com este contrato corn Walt Disney e 
novo CD, tudo tem de mudar para 
melhor... 
-Espero que sim, embora nâo 
tenhamos muitas razôes de queixa.- 
Disse, ponderadamente, Joâo Santos. 

-O importante é que o mundo mude 
para melhor.-Continuou Lisa.- Tal 
como estâ nâo intéressa aos Povos do 
mundo. Precisamos de Paz, de 
confiança, de mais amor. 
-E, a propôsito, desejamos â 
Comunidade Portuguesa, um Ano 
Novo feliz, e como disse a Lisa, corn 
muita paz e saüde. 
Deixâmos o casai Lisa e Joâo Santos a 
curtir a felicidade que lhes sorriu. Um 
contrato vantajoso corn a Walt 
Disney, nâo sô pelo contrato em si 
mesmo mas, também, pelas portas 
que pode abrir. 
Uma sorte que o DUO SANTOS tem 
procurado e que bem merece. 
Esperemos que outros artistas locals 
saibam procurar a sorte e sejam 
felizes. E que acreditem nos sens 
valores e talentos. 
Quem acredita conquista! 

JMC 

Sheet Metal Werkers' 
and Reefers’ 

LOCAL UNION N°30 

^14 Cosentino Drive 

Scarborough, Ont:ario 

IVMP 3 AS 

Teiefone: C4nS3 SSS-7S60 

Toll Free: 1-800-S68-35eS 

Fax: C4163 S8S-7734 

Deseja a todos os seus membros e familiares um 

Ano Novo corn saüde, trabalho e alegria. 

President: 
Peterson 

Vice-President: 
Ken Novalski 

Recording Secretary: 
Andie Murphy 

Business Manager/ 
Financial Secretary- 

Treasurer: 
Allan F. Budway 

Business Representatives: 
Eduardo Oliveira 

Joe McPhail 
James Jackson 
John Nielsen 

Executive Board: 
Martin Roberts 

Allan Boyce 
Chris Paswisty 
Mike Bloom 

Jason Addison 

Director of Organizing: 
, Kevin Archibald 

Organizers: 
Chris Paswisty 

Andrew Scanlon 
Joâo Cordeiro 
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Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu t;radiclonal 

PARTIDAS DE TORONTO A 20.21 E 27 DE JANEIRO DE 2002 
FOR UMAOU DUASSEMANAS. 

TENHA UMAS MERECIDAS FÉRIAS NAS AREIAS ESCALDANTES DA 
REPüBLICADOMINICANA! 

\fmU.9 
V muosto 

H=WV 
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Visite a Happy Travellers pa Galeria Shopping Centre, 
na Duflerin e Dupont, em Toronto 

763 Dundas St. W. 

Toronto 416-603-4293 I msa ORQvtDEa | 
YOUR FAMLY CLOTHING STORE 

Teresa and Tony 
FINE JEWELLERY & GIFT 

325 Central Parkway W. 
Mississauga 905-6151402 802 Dimdas St. W., Toronto 416-603-3068 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

David Costa 
& Associates 
La wyers/Ath'ogados 

A cerveja m 
portngueses 

P/W, PL. P/Trunk, 
alum, wheels. 
Immaculate Condition 

DOWWTOWW MIWtVAN STOttC & YOUR DOWNTOWN MiHIVAH «TORE Q YOUR STOWS YOUR DOWNTOVm MINIVAN STORE 

DOWNTOWN MINIVAN STORE r'r. 

Volvo 850 6LT 
Loaded, auto, 
P/sunroot, leather 
heated seats. 
Exceilet condition. 

Mercedes SOOse 
Executive car 
Fully loaded, leather. 
P/sunroof, Heated seats 

GRANDE ESPECIAL 
de Ane Novo 

*NOS carres neves 
Ofeitalimitada 

Valida atéian.H/02 
Também 

fantâsticosaldo 
nos carras usados 

2001 s 
PAY NO GST 
PLUS GET 
SHOOO 

Rebate 

2002 s 
Pay NO GST 
PLUS GET 
S500 
Rebate 

I FINANCING!; 

AND 

NO PAYMENT 

FOR 

90 DAYS 

NO SECURITY 
DEPOSIT 

ON GOLD KEY 
LEASES 

[] PLUS 
CHRYSLER 
WILL MAKE 

YOUR FIRST 
PAYMENT 

.irowN 
CHRYSLER DODGE JEEP 

José Carlos Coelho 
Vendedor portiuguês 

^Excepto: Viper, Prowler, 

PT-cruiser, Jeep Liber1:y 

10^ King St» West Of Botimrst 

345-9900 
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nescafe 
instant 
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Joe’s 

.ower food prices 
/frills 
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Estes preços estarâo em vigor até o 
dia 12 de Janeiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 
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é também fadisia 
E verdade. A tâo famosa e apreciada Roberta Miranda gravou um disco sô corn fado, 
O fado de todos nos e... o delà! 
Ainda bem, é tempo dos artistas brasileiros cantarem temas portugueses, 
especialmente fados, na medida em que os portugueses até exageram a cantar 
cantigas do Brasil. Como a lingua é a mesma... 
ROBERTA MIRANDA gravou temas de Alfredo Duarte, Amâlia, J. Pimentel, A. do 
Valle, F. Valerio, A. Vieira Pinto, Joaquim Campos, F. Trindade, M. de Souza, A. 
Ribeiro, Mario M. Pereira, Alexandre O'Neal, Alain Oulman, C. da Maia, Alberto 
Janes, Carlos Gonçalves, A. Nazaré, F. de Carvalho, J. Galhardo e Raùl Portela. 
Escutem Roberta Miranda nos fados, "Estranha Forma de vida", "Nem às Paredes . 
Confesso", "Valeu a Pena", "Gaivota", "Foi Deus", "Lâgrima" e outros, incluindo dois 
da sua autoria, "Amor dos meus Amores" e " O Fado da Ilusâo". 
Sâo poucos os artistas brasileiros que cantam cantigas portuguesas mas, valha-nos 
Sto. Antonio, sâo bons! 

Joâo 
Roberto 

 v^’—rr          T—  

Ültimo CD e "llflnit Julgamento” 
O artista brasileiro -aqui radicado hâ anos-,Joâo Roberto, que no Festival da Cançâo da CIRV 
reabilitou a cançâo "O Ultimo Julgamento", da autoria de Léo Canhoto, que Carmen Silva lançon corn 
tanto êxito, finalmente regravou o tema e juntouo a mais uma dezena de boas cançôes ao seu jeito, no 
seu ültimo album, a que deu o titulo de "Joâo Roberto - O Ultimo Julgamento". 
Os admiradores de Joâo Roberto, um romântico sôbrio, de excelente dicçâo e suavidade, têm agora a 
oportunidade de adquirir o novo album onde podem escutar também temas como, "O Palco Caiu", 
"Jogo Duro", "Xodo", "Vidas Divididas", "Casa Vazia", "Perdido de Paixâo", etc., cançôes agradâveis de 
escutar em qualquer momento. Joâo Roberto, responsâvel da banda "Brasil e Portugal", que i 
semanalmente dâ mais alegria e ritmo às festas portuguesas, gravou este ültimo CD na WPW j. 
Productions, corn o técnico de som, Paulo Marques e o müsico Walter Moniz. Os arranjos, produçâo e 
instrumentaçâo, sâo do prôprio Joâo Roberto. Os admiradores têm agora a obrigaçâo de fazer um [; 
"ültimo julgamento" ao trabalho. Pela nossa parte, pasou o exame corn nota alta. 
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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 

Um soiiho tornado 
REALIDADE! 

A melhor prenda de Natal! 

Visite a loja 
ROGERS ViDEO 

maispertodesi, 
ievante a 

Oaixa DIgitai 
a mande activar 

e neve Canal 
Festival PertuguOs 

TW-SIC. 

Q ROGERS' 
Digital Cable 

a vida nem seirpre 
da para rir, estar 
com FPTV-SIC é 
Indispensàvel para 
manter o bom humor) 

Noticiarios 

WA 

Entretenimento 

0 Direito de 

NascerJ de Janeiro 

Acompanhe nmf-SIH 24 horas por dia 
Para mais dmaUies ligue para CIR\Mm: 

EM. TERMOS DE PROGRAMÀÇÂO 

"O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SIC" 

Feirei 6® Feira Sabado Domingo 

:E3 ..A 

a® Faira 3° Feira 4® Faira 

06.00 -EPtviornai 
01.15 -SlG 10 doras 
08.00- Sic 1'loraal 
09.00- Receltas do Din 
10,08-Eàtima Lopes 
11.30- iniz Decide 
12.30- Sold Vermelbe 
12,45-Ora Rolas Marina 
13,15-Médice de Familia 
14.15 - Ganancia 
15.00- Sic 2°Jernal 
16.00- SOS Sic 
16.30- Conversa Aflada 
17.30- Flcvhelros Ciinicos 
18.00- Receltas do DIa 
19.00 - FPtv lornal 
20.15 - Ganancia 
21.00- Conversa Aflada 
22.00 - FIcReirss Ciinicos 
22.30- Sic 2° lornal 
23.30 - Ora Bolas Marina 
00,80-Medico de Familia 
01.00 - Fatima Lopes 
02.30- SOS Sic 
03.00- Conversa Afiada 
04.00 - Flchelros Ciinicos 
04.30 - Sic 10 Noras 

"V' 
064»-FPtv RimM 
07.15- StolORoras 
OSm-SicriMMl 
094»-iMGdiasAiDla 
104»-FMlffla Lopes 
n^-luiz Decide 
12,30-StdÉVenmIhe 
1245-Ora Belas Martna 
13.15- MOilce de FaimRa 
14.15- Ganmicia 
15.00- Slc2<’binud 
16.00 - Culdado Aparencias 
1640-Panto de Encontro 
1740-Sec. Belas Artes 
184»-Receltas do Dia 
19.00- FPtv lornal NoUclas 
20.15- Ganancia 
2t00 - Culdado Aparencias 
2140-Panto de Encontro 
2240-Sic 2° lornal 
2340-Ora Bolas Martna 
0040-Medico de Familia 
OLOO-Faihna Lopes 
03.00 - Culdado Aparencias 
0340-Panto de Encontro 
0430-Soc. Belas Artes 
05.00- Portugal Radical 

06.00- FPtv iarnal 
87.15- ZipZap 
08.00- ^fiernal 
0845-Malueos do Rise 
09.15- CanrtoKiiaRua 
10.15- CurtoOIrculto 
13.00- Minas eArmadllhas 
1415-Ganancia 
15.00- Sic 2Mornal 
16.00- NoltesMarclanas 
18.15- FPtv lornal Noticias 
1945-Ganancia 

20,30-Malueos do Rise 
21.00- Cantlgas daRua 
22.00- Sic 2* lornal 
23.00- Hoites Marcianos 
0115 - Minas e Armadllhas 
02.00- Ganancia 
0245-NoltesMarclanas 
05.00- Portuoal Radical 

86.00- FPtv lornal 
07.38-Zip lap 
88.00- SIC fioraai 
09.00- Trap»hoes 
10.15 -CurtoCircultp 
13.00 - Minas p 
Armadllhas 
14.15 - Ganancia 
15.00 -Slc2‘lernal 
16.00- Herman Sic 
18.00- lornal FPtv 
19.30- Linha da Frente 
20.30- Ganancia 
211S-Trapalhaes 
22.00- Sic 2’lornal 
2340-Herman Sic 
01.00- Minas eArmadllhas 
02.00- Ganancia 
02,45-Herman Sic 
0430-Sic10Horas 

064»-lornal FPiv 
07,30-Sto» Noras 
08.00- SIC fimml 
894»-Iks Blips PM’Très 
11.00- Receltas do Dia 
12,08-lubOeciM 
1240- SolÉVermelho 
1245- Ora Bolas Martna 
13.15- Medico da Familia 

1415- Ganancia 
15.00- 8102*1011101 
16.00- NeltesMarciiHias 
iai5-®[iM][D[i]@ 

19.00- FPtv lomal 
20.15- Ganancia 
21.00- MOdico da Familia 
2240-Sic 2* lomal 
23.00- NoltesMarclanas 
01.15- Receltas do Dia 
0140-lulz Decide 
02.00- SofàVermelho 
02.15- Ora Bolas Marina 
0245- Médico de Familia 
0345-Ganancia 
0430- Sic 10 Noras 

06.00- lornal FPtv 
07.15- Sic 10 Noras 
08.00- sc riernai 
09.00- Iks Nuaspor Très 
11.00- Receltas do Bia 
12.00- laizBeclde 
12.30- SeldVermelho 
1245- Ora Bsias Marina 
13.15- OOireitedeNascer 
M,00-§JXHi®®SfiïM7Sa 

SISKiaiPMplIi 
16.00- Sic 2* lornal 
17.00 - Balrra da Feme 
18.00- 0 Direito de Nascer 
19.00- lornal FPtv 
20.15- SaXDIfflllSlHfiï]^^ 
(Taça Portuoal] 
22.15- Sic 2° lornal 
23.15- Bairro da Fame 
00,15-Receltas do Dia 
01.15- lulz Decide 
01.45- SoiàVermelho 
02.00 - Ora Bolas Marina 
02.30- Médico de Familia 
03.45- Ganancia 
04.30- Sic 10 Noras 

06.00- lomal FPtv 
07.15- Sic 10 Hens 
08,1»-SIC r lornal 
0940-Us Buaspof Très 
noo- Receltas da Ola 
12.00- IdizOBcide 
12.30- Sold Veimelhe 
1245- Ora Belas Martna 
13.15- 0 Direito de Nascer 
1415- Ganancia 
15.00- 8102*1011181 
16.00- Conversa da Treta 
».30-Querldo Professor 
n,30-MarPortuguês 
18.00- 0 Direito de Nascer 
19.00- lomal FPtv 
20.15- Ganancia 
2400-Médico de Familia 
22.00- SIC 2° lornal 
23.00- Conversa da Treta 
2340-Querido Professor 
00,30-Mar Português 
01.00- luiz Decide 
0145-Sold Veimelho 
02.00- Ora Bolas Marina 
02.30- Médico de Familia 
0345-Ganancia 
0430-Sic 10 Noras 

ESTA GRBLWA DE PROGRAM&çAO POPE SBR ABTERAGA POR MOTIVOS: IMPREVISTOS 
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INTERNET 

Cartâo coin reconheclmento de 
impressôes digllais 
O primeiro cartâo de crédito 
com reconhecimento por 
impressôes digitais vai começar 
a ser utilizado na Alemanha, na 
Prîmavera. O cartâo dispôe de 
um sensor para reconhecer os 
dados do utilizador. 
O primeiro cartâo de crédito 
corn reconhecimento por 
impressôes digitais vai começar 
a ser utilizado na Alemanha, na 
Primavera de 2002, révéla a 
revista New Scientist. Além de 
um microship, o cartâo 
incorpora um sensor de forma 

a reconhecer os dados 
do utilizador. 
O cartâo é igual a um 
normal cartâo de 
crédito, mas a nova 
tecnologia conféré 
maior segurança do 
que O tradicional 
côdigo de 4 digitos. 
Quando um dedo é 
colocado no sensor de silicone 
do cartâo, as propriedades 
eléctricas deste mudam para 
que possa ser utilizado. 
Este novo sistema reduz o 

risco de uso 
fraudulento dos 
cartôes. Os dados 
correspondentes à 
impressâo digital estâo 
contidos no prôprio 
cartâo e nâo num 
sistema informâtico 
externo e sô corn a 
destruiçâo do mesmo é 

que se consegue aceder aos 
dados armazenados. 
O cartâo foi desenvolvido pela 
Siemens e pela empresa 
germânica Infineon. 

Todos 
ganhami 

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 prazo no valor de 
$500, um cachecol, um gorro ou uma caneca. Como vê 

é sô raspar e ganhar! 

Toronto 
1100 Dundas Street West 

Toronto, Ontario 
M6J 1X2 

Tel; 41(>.58B^5y7 

Brampton 
135 Main Street North 

Brampton. Ontario 
LüX IMy 

Tel: ÜÜ5457-üüyO 

Hamilton 
2B1 Barton Street East 

Hamilton. Ontario 
L8L 2X4 

Tel: ‘X)5-521-5635 

1502 Dupont Street 
Toronto, Ontario 

MüP 3S1 
Tel: 416-533-7686 SOTTO m *1^ Ht 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Algumas restriçôes poderâo ser aplicadas. O depôsito a prazo é por 12 meses e a taxa de juro é de 1.75% ao ano à data da publicaçâo deste anùncio, podendo ser alierada 
sem aviso prévio. O juro serâ pago anualmente. A oferta expira a l‘J de Fevereiro de 2002, podendo ser alterada ou terminada em qualquer momento sem aviso prévio. 
Depôsito minimo para novos clientes; $50 (conta à ordem ou Investor). Depôsito minimo para cliente existentes: $2,500 (o dinheiro terâ que vir de outra instituiçâo 
financeira). A présenté oferta nâo é cumulativa corn outras ofertas. 

EUA mais atentos a sites religiessos 
O numéro de norte-americanos a aceder a "sites" de 
carâcter religiose aumentou apôs os ataques de U de 
Setenibro em Nova lorque e Washington, revelou um 
estudo elaborado pela Pew Internet e pela American Life 

Web mais usada para transacçâes 
religiasas que financeiras 
O mesmo estudo révéla alnda que um em cada quatre 
norte-ameriemos adultos confessam jâ ter pesquisado 
informaçôes religiosas na Rede. A maioria utiliza mais a 
Web para propôsitos religiosos do que para fazer 
transacçôes financeiras. 

Atentados de H cte Setembro 
mar'cam navegaçâo na net 
Os ataques de 11 de Sd;embro marcaram de forma 
indelével os destinos da navegaçâo na Internet durante 
este ano. Esta a conclusâo que se retira da lista dos 20 
destinos mais procurados através do Google, o maior 
motor de busca do mundo. 

Profecias de Nostradamus entre 
os mais procurados 
Segundo o top20 do Google, as profecias de 
Nostradamus, supostamente prevendo os fatîdicos 
acontecimentos, motivaram um recorde de buscas este 
ano. Entre os sites de informaçâo, a CNN, a BBC e o New 
York Times liderarara a tabela. 

WWW. 
llllHh4^.f!l4?ÏÏTÏÏTTIl 

HUMOR 
www.humorsearch.com 
Sugerir sites onde se conseguem soltar umas fortes 
gargalhadas e onde se podem passar bons 
momentos nunca é tarefa abusiva. Por isso, aqui 
fica mais um. Para além de conter noti'cias "que os 
jornais e agêneias nâo se atrevem a dar", encontre 
ainda aqui umas galerias actuais curiosas, como a 
de Bin Laden. 

CRIANÇAS 
www.cartoonnetwork.corn 
O Dragon Bail continua a fazer as delicias da 
pequenada e por isso aqui fica o site oficial editado 
pela Cartoon Network. Em 
http://cartoonnetwork.com/br/portuguese/dragonballz 
/ os mais pequenos podem encontrar os resumos 
das séries, o perfil dos personagens e videos. 

PARIS 
www.lecielâeparis.corn 
Se nunca foi até à cidade das luzes e do amor e 
nem conhece a Torre Eiffel tem agora uma boa 
oportunidade. Para isso basta-lhe aceder ao site Le 
Ciel de Paris e terâ dispom'veis imagens de uma 
webcam que filma ininterruptamente uma das torres 
mais importantes do mundo. 

CINEMA 
http://www.lordoftherings.net/index.html 
Site oficial daquele que promete ser o filme do ano. 
Saiba tudo sobre a construçâo cinematogrâfica que 
dâ vida à trilogia de Tolkien. Making of, argumento, 
actores e équipa de produçâo, galeria de imagens, 
banda sonora, merchandising e muito mais. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

O melhor ou o pior deste momento, podera relacionar-se 
com o mundo doméstico ou a familia. Irâ sentir uma 
imensa necessidade de buscar um porto de abrigo. Nâo 
tenha vergonha de o fazer. A sua sintonia com alguns 
elementos da sua familia, vai estar beneficiada. 

TOLIRO - 21/04 * 20/05 

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

GfcMEOS - 21/05 A 20/06 ^ ^ ■ H ^ 
A Lua e Mercürio vâo entrar em Oposiçâo. É provâvel que 
isso lhe traga alguma sensaçâo de dispersâo, possiveis 
distracçôes ou apenas uma maior dificuldade de expressar as 
suas ideias. As palavras podem ficar mais perras, os seus 
sentimentos mais dificeis de transmitir. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçâo de conflito da Lua corn Mercürio pode trazer-Uie 
uma pequena confusào nas suas ideias, uma pequena perda 
de lucidez ou uma dificuldade de expressào dos seus 
sentimentos. 

LEÂO - 22/07 A 22/08 

Corn a passagem da Lua pela sua Casa XII, uma imensa 
necessidade de evasào poderâ ser conseguida, sobretudo, através 
de temas ligados ao espirito, leituras, mùsica, poesia e arte em 
gérai. 

ViRQCM - 23/08 A22/0 

A Lua em Oposiçâo a Mercürio torna-o disposto a conversar 
corn amigos e colegas. No entanto, durante este trânsito, 
deveria tentar ser objectivo e aberto ao discutir os problemas 
corn companheiros, a fim de evitar conflitos desnecessârios. 

^ BALANçA - 23/09 A 22/10 

Poderâ ser levado a examinar os seus objectivos de vida. 
Sera importante que eles representem a expressào dos seus 
prôprios desejos e nâo, o produto das suas emoçôes ou de 
impulsos irracionais. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Neste momento, vai dar um significado maior às 
experiências da vida 
Se, porventura, sentir um pequeno confronta entre as coisas 
pequenas e grandes da vida, nâo hésité: vâ pelas grandes. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Corn a Lua a passar na Casa VIII (sector astrolôgico que estimula 
a estfatégia e a lucidez), os seus dotes de investigaçâo vâo permitir- 
Ihe descobrir algumas raizes ou algumas causas de um 
desequdibrio vivido no passado. 

^^^^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 Je/ ^ J 
Evite qualquer tendência para, por amor, protéger demasiado 
os outros. Sobretudo, nesta altura da sua vida, nâo caia na 
tentaçâo de procurar a sua segurança exclusivamente através do 
casamento, ou da relaçâo a dois. 

AQUARIO - 21/01 A19/02 

Verâ sublinhada a sua capacidade de comunicaçâo, mas também 
se poderâ sentir um pouco mais disperso. 
Se tem uma pequena hesitaçâo, esta nâo é a melhor altura para a 
resolver. 

Ptixes - 20/02'^20/Ô3 
A Lua visita a sua Casa Astrolôgica do EGO (Casa V), o que 
poderâ levâ-lo à descoberta de novos limites para a afirmaçâo 
da sua personalidade. Neste momento, o desafio serâ assumir 
mais as suas atitudes, fazer coisas que tenham a sua marca 
pessoal e manifestar melhor os seus desejos.  

8 9 10 11 

10 

11 

zzWzzzm' 

Horizontal: 
1 - Qualquer minerai 
formado de grâos mais ou 
menos redondos; 
Atmosfera; Serves. 
2 - Partido politico que 
exige reformas em sentido 
liberal e econômico 
3 - Fachada lateral; Sorria 
(Inv.); Capa sem mangas 
4 - Quinze Romanos; 
Brancura nivea; 
Prefixo que désigna 
temdência, direcçâo, 
aproximaçâo 5 - Canoa de 
casca de ârvore corn a 
proa e a popa achatadas; 
Lançara o fogo a 
6 - Sedimento terroso no 
fundo das âguas; Registo de sessâo de colectividades deliberativas 7 - Golpe; 
Porçâo que se toma de uma vez 8 - Catedral (Inv.); Arrebatamento corn que o 
orador empolga o auditôrio; O 9 - Rochedo, pedra; Reboque, sirga; Espaço 
de 365 dias 10 - Arborescente 11 - Contraeçâo da preposiçâo a e do artigo o; 
Carta de jogar; Que se destacam. 

Vertical: 
1 - Planalto; Colheita (de cereais) 2 - Arbusto das malvâceas do Brasil 3 - Partida; 
Porcos; Simbolo do ouro 4 - Tua pessoa; Dificilmente; Basta! 5 - Énlace (Inv.); 
Doidos; 6 - Misterioso; Atrâs 7 - Faz algazarra; Género de plantas tacâceas 
8 - Sorri; Sem curvaturas nem sinuosidades; Olha (Inv.) 9 - Isolado; Amarro; 
Forma dos prefixos ante e anti, antes de vogal 10 - Adorno 11 - Toada de cantiga; 
Madeira aromâtica da India 

Benedetta*s 
Psychic Studio 

r 
Fortune Teller 

• Fala do seu passado, présente e futuro. 
, ’ • Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio, 

JIF saùde, depressôes, alcoolismo e reunificaçôes. ^ 
• Conhecida internacionalmente. 
• Poçôes do amor e remédios. 
• FALA INGLêS, ITALIANO, PORTUGUêS E ESPANHOL.”^ 

625 Sheppard Ave. W. Leiara da palm. 
(dt BâtIlUrSt:} da mao, cartas e 

Especial bola de cristal 

de»5.“ 038-0582 
Quer aprender mùsica? 
Procura instrumentos musicals a preços acessiveis? 
A soluçâo esta na 

Rogers Road, em Toronto ^ 

Violinos, guitarras, 

violas, pianos, 

flautas, clarinetes, 

harmonicas e muito 

mais, encontra no 

ROGERS MUSIC, 

tal como acessôrios. 

Vende e repara instrumentos, grava 
e tem escola de mùsica 

ABERTO üS nRÇAS E QUINTAS RAS 
IIHOOASISHOO, 

As QUARIAS ESEX1AS RAS 
11H00AS21H00 

E. AOSSABADOS,09HOOAS18HOO. 

Telefone: 416 651-333S 
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Christmas today and tomorow 

Christmas season 
should be a time for reflection. 
After you have finished all the 
shopping, wrapping, decorating, 
cooking, and visiting family and 
friends hopefully you will still 
have time left for yourself. For 
students Christmas means a well- 
deserved break from exams, 
essays, and studying. The 
celebratory nature of the season 
encourages one to forget the 
responsibilities and demands of 
everyday life. Yet the 
approaching New Year leads us to 
reflect on what lies ahead for our 
future. This is a time when 

people usually take stock of their 
situation and resolve to improve. 

Charles Dickens, A 
Christmas Carol epitomizes the 
spirit of the season. Ebenezer 
Scrooge learns the precious 
nature of life and to love 
humanity. With the help of the 
Ghosts of Christmas Past, 
Present, and Future he learns 
from his faults and becomes a 
better person. While the average 
person does not require such a 
dramatic transformation as 
Scrooge, the story asks us all to 
examine how we can contribute 
something positive to our 
communities and families. By 
examining our past, present, and 

future we can help decide the 
direction of our lives. Young 
people can take this as an 
opportunity to explore their 
identities and decide on future 
goals. 

Christmas Past; Students must 
learn about history. Portuguese- 
Canadian youths have a special 
responsibility to learn about both 
Canada and Portugal. To 
understand how a political 
system of a country works or why 
certain social situations exist, 
you must be aware of the 
historical conditions that 
supported their development. 
Avoid the temptation to look at 
history as irrelevant or one- 
dimensional. Learn about the 
voyages of the Portuguese 
explorers but also about the 
African slave trade and the 
legacy of colonialism in our own 
century. 

Immerse yourself in the 
Portuguese culture. There is a 
rich tradition of Iberian art and 
literature deserving your 
attention. If you are lucky 
enough to know another 
language make the most of it. 
Explore the variety of music, 
poetry, film, art, and literature 
available in the Portuguese 
language. Accomplished artists 
from Portugal, Brazil, Cape 
Verde, United States, Canada, 
and other countries have all 
contributed to the expression of a 
Portuguese identity. Search for 
their work and you will 
appreciate it. 
Christmas Present: Remember 
the excitement surrounding the 
arrival of the millennium? The 
year 2000 promised to be a time 
of renewal, hope, and peace. This 
year saw the devastating attacks 
of September 11th that affected 
us all. It was a shock to witness 
such violence as such a close 
proximity to us. The 
accompanying economic 
uncertainty, lack of confidence in 
airline security, and widespread 
public anxiety lead to feelings of 
fear for personal safety. These 

events make us even more 
grateful for the time we have with 
our friends and family. It also 
broadens awareness for the 
suffering throughout the world. 
Christmas of the Future: Young 
Portuguese-Canadians have lived 
under the shadow of being 
labeled as academic 
underachievers. The 1991 
Canada Census revealed 
Portuguese youths as having a 
high rate of high school dropouts. 
Various community initiatives 
have worked to publicize the 
importance of education and 
have worked with educators to 
address the concerns of 
Portuguese students and parents. 
Distractions can make it difficult 
to concentrate on school. The 
attraction of earning money from 
a job, family obligations, and low 
expectations all contribute to 
students quitting school. I realize 
that university and college is not 
for everyone but the importance 
of some academic education 
must be realized. It is so 
disappointing when hard- 
working, intelligent students fail 
to actualize their potential. So 
many students place limitations 
on themselves preventing them 
from realizing their goals. Be 
realistic but at the same time take 
really big risks. Make life- 
changing resolutions this year 
(and keep them!) Happy 
Holidays. 

Diane Vieira 
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Mais uiia falha per parte la Microsoft: 
FBI adverte utilizadores 
contra falhas do Windows XP 
Os utilizadores norte-americanos do 
Windows XP estâo a ser advertidos 
pelo FBI de que deverâo tomar 
medidas suplementares de defesa 
contra potenciais ataques de hackers, 
explorando as jâ denunciadas falhas 
de segurança do novo 
sistema operativo. O t 
National Intrastructure f J 
Protection Center, iji 
organismo dependente da 
policia federal norte- 
americana, afirmou no final da 
passada semana que, para além do 
download do programa de correcçâo 
jâ disponibilizado pela Microsoft, os 
consumidores deverâo desactivar o 
aplicativo Universal Plug &icom; Play, 
causa daquelas falhas. 
A confusâo esta assim instalada entre 
um vasto mercado de consumidores 
alarmados: os responsâveis do FBI 

. nâo avançaram quaisquer indicaçôes 
sobre como procéder a essa 
desactivaçâo e, ao mesmo tempo, a 
Microsoft insiste que tal medida é 
perfeitamente desnecessâria. 
A empresa reconheceu jâ 
publicamente as deficiências da nova 
versâo do Windows, nascido sob a 
solene promessa de que séria o 
primeiro sistema operativo 
invulnerâvel a quaisquer ataques 
exteriores. No inicio da passada 

semana, très jovens técnicos da eEye 
Digital Security demonstraram que o 
sistema sofre de uma grave deficiência 
que permite o controlo total de todo o 
seu software por terceiros, bastando 
para tal que o utilizador se ligue à Net. 

E assim caiu o mito da 
invulnerabilidade. O responsâvel, ao 
que parece, é esse pequeno aplicativo, 
o Universal Plug è Play, que fica 
activado por defeito apôs a instalaçâo 
do sistema operativo. 
Diversos peritos independentes 
advertiram que a desactivaçâo deste 
aplicativo irâ prejudicar a futura 
instalaçâo de toda uma geraçâo de 
novos periféricos que serâo lançados 
no mercado durante o proximo ano, 
mas reconhecem que esta é uma 
medida razoâvel que oferece algumas 
garantias mais contra potenciais 
invasôes do sistema. Entretanto, as 
maiores empresas de segurança da 
Net revelaram igualmente que 
conseguiram jâ ensaiar ataques 
explorando estas falhas, advertindo 
que o risco para os consumidores é 
bastante elevado. 

Telefone para 1-800-268-395S 

World Vision ton ^ 

Mude a vida de uma 
criança em 2002! 

Este ano, dê o présente que ira durar a 
vida inteira - patrocine uma criança 
através de World Vision! 

Como patrocinador de uma criança, ira ajudar 
a fornecer a uma criança coisas essenciais 

como comida nutritiva, remédios, a^.ua 
limpa e saudâvei. e uma educaçSo. 

Através" da sua ajuda também fomecerà 
coisas como escolas, clinicas médicas, e 

treinamento agricultural que ajudarâ a 
familia e comunidade da criança. 

E, o mais importante, darà um futuro cheio 
de csperança a uma criança que esta 
sofrendo em pobreza. 

Agora mesmo. World Vision tem os 
nomes e focografias de 30,000 crianças 

que estâo esperando ser patrocinadas. 
Uma delas esta esperando qtie voce diga 
"Slti ’ e patrocine-a 

Angel 
ope 

Ans 

Mande o seu 
P r i n> e i r o 
pagamento antes 
de n de Janeiro 

2002 e receba gratis 
o CD ’’Projecto Aideia 
da ?3LZ\ 
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O MILéNIO 

Um milhâo de pessoas 
despedidas nos EUA 
A recessâo vivida pela maior 
economia do mundo levou as 
empresas norte-americanas a 
despedirem cerca de um milhâo de 
trabalhadores em 2001, segundo 
dados recolhidos pela agência 
Bloomberg. A Motorola, Boeing, 
General Electric e JDS Uniphase 
foram alguns dos gigantes que 
enveredaram por esta via para fazer 
face à crise, provocando uma 
subida do subsidio de desemprego 
para os 5,7 % em Novembro, contra 
1,7 % registados no mesmo periodo 
no ano passado. 
Entre as dez empresas corn maiores 
reduçôes de pessoal, encontram-se 
très empresas de telecomunicaçôes. 

duas transportadoras aéreas, um 
fabricante de aeronaves, duas 
industrials, um fabricante de 
automôveis e uma empresa de 
informâtica. 
Os Estados Unidos entraram este 
ano em recessâo, algo que nâo 
acontecia desde 1991. A crise na 
chamada "nova economia" 
estendeu-se em 2001 às empresas 
da economia tradicional. Depois 
dos atentados terroristas de 11 de 
Setembro a Nova lorque e 
Washington, aumentou o ritmo 
dos despedimentos, corn os 
trabalhadores das transportadoras 
aéreas a serem os mais 
penalizados. 

EDUCAQAO EM ACçâO 
As terças-feiras, por volta das 7h45 da noite, ouça o programa da CIRV.FM 
88.9, EDUCAÇAO EM ACÇAO. Este programa é coordenadô pela 
Professera da Universidade de Toronto, Dra. Manuela Marujo. 

Todas as semanas, os assuntos apresentados interessam aos pais, avôs ou 
encarregados de educaçâo. Alguns dos tôpicos que jâ foram abordados em 
semanas anteriores: motivaçâo para estudar, entrevistas corn os professores, 
explicadores gratuites, orientaçâo para melhor emprego e regresso à escola, 
alunos do ensino secundârio em risco de desistirem, como ocupar os tempos 
livres em actividades divertidas e educativas. Ouça semanalmente o que a 
professera Manuela Marujo ou os convidados que ela traz ao Programa têm 
para dizer. 
A educaçâo das nossas crianças e jovens é da responsabilidade de todos nos. 
Educar é investir nâo sô no 
futuro dos alunos, é investir 
na sociedade em que nos 
intégrâmes. Sâo as crianças e 
os jovens que irâo (ou nâo) 
poder assegurar o nosso bem 
estar quando deixarmos de 
poder ser independentes. 

Se quiser sugerir algum 
tôpico ou colocar uma 
questâo, poderâ escrever para 
EDUCAÇÂO EM ACÇAO- 
CIRV RADIO, 
1087 Dundas Street West 
Tor- Ont M6J 1W9 

r — — — — — — — — — — — — — — — “ — 1 
I Assine e divulgue Assmatura anual no 

Canada, 
por apenas $48, GST 
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SAUDE EM SUA CASA 

GONFUSOES E REAIIDADE NAS DOENQAS MENTAIS 
A diferenciaçâo entre o que é normal 
e anormal é muitas vezes difîcil de 
définir, pois é estabelecido por 
opiniôes pessoais que se reflectem nas 
convençôes sociais estabelecidas. Os 
individuos corn personalidade 
anormal actuam corn razâo coerente, 
mas fora do que é admissivel como 
forma normal de comportamento 
pelas convençôes sociais; os 
neurôticos têm dificuldade de lidar 
corn a razâo e controla-la; os 
psicôticos têm a razâo incoerente, 
muitas vezes alienada da realidade. 
As psicoses podem ter varias origens, 
incluindo a intoxicaçâo cerebral por 
drogas ou alcool, ou outros estados de 
doença cerebral. Os seus sintomas 
principals podem ser delusôes: as 
crenças sem lôgica nem sentido, ou 
alucinaçôes: quando os sentidos 
enganam, corn falsas sensaçôes. As 
psicoses agudas sâo dramâticas, mas 
revertem ao normal corn facilidade; 
quando sâo crônicas, podem algumas 
vezes passar despercebidas, mas sâo 
mais dificeis de tratar. 

A doença psicôtica crônica 
mais frequente é a esquizofrenia. Esta 
doença, mais frequente nos estratos 
sociais mais carenciados e nas 
comunidades de imigrantes, aparece 
em cerca de uma pessoa por cada mil 
da populaçâo. Começa geralmente na 
adolescência, ou juventude, e é 
caracterizada por deficiências no 
processo de pensamento, dificuldade 
de sentir prazer, e ambivalência ou 
aversâo nas relaçôes interpessoais. Os 
doentes começam corn dificuldades 
no afecto e têm problemas na lôgica 
do pensamento; muitas vezes a crença 
de terem poderes sobrenaturais; de 
serem controlados por poderes 
estranhos; ou a sensaçâo dos prôprios 
pensamentos serem controlados por 
forças exteriores, muitas vezes as 
ondas da râdio ou a televisâo. As 
delusôes do esquizofrénico podem ter 
um carâcter mistico, como ouvir a voz 
de Deus, de santos, ou até do diabo, a 
comunicar-lhe “a verdade”, ou a 
ordenar a execuçâo de actos, que 
podem ir do mais sublime e piedoso, 
ao mais horrivel e abominâvel; ou 
podem ser de carâcter paranôico em 
que, para ele, o mundo exterior esta 
conjurado para o punir e torturar. As 
delusôes destes doentes, para nos 
esotéricas e estranhas, sâo para eles 
claras e reals. As suas alucinaçôes sâo 
geralmente sob a forma de vozes 
provenientes de fonte desconhecida, 
muitas vezes a voz dos pensamentos, 
ou vozes a criticar os prôprios actos e 
comportamentos. Algumas vezes, as 
vozes vindas de dentro, ou do 
controlo exterior, sâo soberanas: 
podem ordenar actos, cuja execuçâo 
nâo podem escapar; essas ordens 
podem ser cortar o pulso, ou a 
prôpria execuçâo; inevitâvel e fatal! O 
suicidio, é muito mais frequente no 
esquizofrénico do que no resto da 
populaçâo. 

O pensamento do 

esquizofrénico pode ser bastante 
inteligente, rico em abstracçôes e 
deduçôes; mas é exageradamente 
concrete, simbôlico, incoerente, e a 
elaboraçâo é fragmentada, corn perda 
das ligaçôes lôgicas, resultando numa 
baralhada. As conclusôes do 
pensamento tornam-se estranhas, fora 
da realidade da lôgica normal. As 
preocupaçôes do doente sâo 
geralmente a filosofia, psicologia, as 
forças invisiveis, os espiritos, as 
radiaçôes do exterior, bruxedos, 
determinismo, misticismo e religiâo. 

O grande problema das 
doenças mentais, sobretudo na 
depressâo, mania, e na esquizofrenia, 
é o doente pensar que nâo tem 
tratamento possivel; na depressâo por 
falta de esperança; na psicose: pela 
percepçâo errada da realidade. Mas, 
na Medicina actual, tanto a 
depressâo, como a esquizofrenia, sâo 
doenças tratâveis ou controlâveis corn 
medicamentos, e as falhas do 
tratamento tem muitas vezes origens 
pessoais e sobretudo sociais. As 
psicoses, incluindo a esquizofrenia, 
assim como as neuroses e as 
depressôes, sâo causadas por 
perturbaçôes no funcionamento de 
células cerebrals; por isso o 
tratamento mais efectivo para estas 
doença sâo as drogas que modificam 
e regularizam a concentraçâo 
déficiente desses quimicos no 
cérebro. A depressâo é hoje uma 
doença curâvel; a observaçâo mostra 
que tanto a ansiedade como a 
depressâo podem ser iniciadas, ou 
amplificadas, por stress ambiental e 
interpessoal, e a experiência indica 
que a psicoterapia: tratamento pela 
rélaçâo cognitiva ,e afectiva do 
terapeuta corn o doente, pode ser 
efectiva, quando em combinaçâo corn 
medicamentos. A psicoterapia 
sozinha, sem medicamentos anti- 
depressivos, é pouco efectiva no 
tratamento de doentes deprimidos, e 
nâo tem valor no tratamento da 
esquizofrenia. 

Pelos meados do século vinte, 
corn a desCoberta dos medicamentos 
anti-psicôticos, assistiu-se a uma 
libertaçâo de doentes encarcerados 
em manicômios, para a assistência 
comunitâria. Estes medicamentos, 
embora nâo curem a doença, podem 
controla-la e mante-la em remissâo 
por tempo indefinido; podem fazer 
corn que o esquizofrénico possa 
funcionar corn segurança e dignidade 
dentro da familia e sociedade em que 
esta inserido. Na sua “realidade” 
psicôtica, muitos actos, considerados 
crimes para a sociedade, sâo 
cometidos em autodefesa, para 
preservar a integridade pessoal. Hoje, 
os maiores males que podem afligir 
estes doentes, resultam da ignorância 
e egoismo de muitos membros da 
sociedade, que se vâo reflectir na falta 
de tolerância e indignidades sociais 
em relaçâo a estes seres humanos, 
vitimas da sorte. 

A tolerância da 
sociedade pelos actos 
aberrantes dos doentes, 
psicôticos tem variado 
bastante ao longo dos séculos. 
Primeiro foi o isolamento e 
abandono à fome e à miséria; 
depois a morte na fogueira, e, 
jâ no século vinte, quando 
ainda nâo havia medicamentos 
para tratar estes doentes, o 
encarceramento em jaulas e 
manicômios. Na Africa 
Central, ainda hoje é habituai 
atar os doentes mentais a uma ârvore, 
deixando a sua alimentaçâo às mâos da 
caridade püblica; na América do Norte 
prefere-se dar-lhes a liberdade de nâo 
aceitarem tratamento, ou deixa-los 
abandonados à “liberdade” das ruas; 
prisioneiros da doençei; na sua liberdade 
psicôtica: talvez a psicose da palavra 
liberdade! Nesta sociedade estâ-se, cada 
vez mais, a abandonar um côdigo penal 
especial para doentes mentais e a 
substitui-lo pelo côdigo gérai, para 
todos, independente da suas 
responsabilidade mentais. A 
“igualdade” da justiça passa a ser uma 
injustiça; e a justiça um privilégie das 
pessoas corn saüde e capital! Nas 
ultimas décadas, tem-se verificado um 
aumento do numéro de doentes 
psicôticos abatidos na rua pela policia. 

muitas vezes pelo simples 
facto de terem uma atitude 
estranha ameaçadora, ou 
mostrarem um objecte que 
possa ser usado como 
arma. Nos E.U.A., em 
alguns estados, a execuçâo 
judicial de individuos que 
cometeram crimes 
violentes quando estavam 
alienados numa 
“realidade” psicôtica: uma 
prâtica comum nos séculos 
passades, esta novamente a c 

ser instituida. 
Quando a sociedade esta a 

considerar a psicose, nâo como uma 
doença que deve ser tratada corn 
humanidade, mas simplesmente uma 
forma de comportamento socialmente 
inaceitâvel que deve ser punido, mesmo 
corn a pena de morte, esta a regressar, 
em moralidade, aos tempos cruéis e 
violentes do passade, erh que os 
psicôticos, considerados possuidos do 
Demônio, eram queimados nas 
fogueiras para a purificaçâo das suas 
aimas. Nos séculos passades era em 
nome de Deus! Hoje, em nome de 
quem? Talvez duma sociedade que 
sô pensa em si e no seu bem, e para 
quem os inocentes, infelizes da saüde 
mental, sâo indesejâveis, descartâveis; 
sâo ninguém! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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C0MEM0RAÇ0ES dos 50 anos dos portuguosos no Canada 
Houve no pcUisado dia 20 de Dezembro de 2001, 
uma reuniâo com varias individualidades da 

comunidade portuguesa paxci, a tempo e boras, 
se organizar as COMEMORAÇÔES dos "50 

ANOS DA EMIGRAÇÀO PARA O CANADA", 

Estiveram présentes, Adeline da Silva, Ana Bailâo, 
Crescêncio Ferreira, David Ferreira, Domingos 
Marques, Ernesto Feu, Helder Ramos, Felipe 
Gomes, Fernando Costa, Fernando Nunes, Frank 
Alvarez, Faurentino Esteves, Ilda Januario, Joào 
Perestrello, José Carlos Sousa, Manuela Marujo, 
Nellie Pedro, Tomas Ferreira, Tony Mendes e 
Valter Fopes. 
Vamos a seguir dar um resumo das principals 
ideias discutidas na reuniâo e questoes levantadas a 
propôsito das comemoraçôes. 
1- OBJECTIVOS 

Sao realmente necessarias as comemoraçôes? 
Querem-se mais monumentos? 
Quais sào os objectives de celebrar 50 anos de 

presença portuguesa em terras canadianas? 
E para reflectir sobre o passade, fazer projecçôes 

para o future ou desmistificar imagens 
estereotipadas? 

E para comemorar entre nôs prôprios ou para 
todos os canadianos se informarem melhor sobre o 
que somos? 

F para promover a contribuiçào econômica- 
social e cultural dos portugueses, melhorando a 
imagem existente? 

F para conseguir um objective concrete e valioso 
como por exemple conseguir fundos necessaries 
para criar um FAR DE IDOSOS? 

2- AFCANCE 
Vamos celebrar em Toronto, no Ontario, ou em 

todo o Canada? 
Quem vai fazer o papel coordenador no pais 

todo? 

3- CONCENSO GERAF 
Formaçâo de um GRUPO DE TRABAEHO 

COORDENADOR corn subcomités. 
Esse grupo de trabalho deve ter de 10 a 14 

elementos. 
Aberto a todos os que queiram activamente 

participar. 
Mais representatividade é desejada - homens e 

mulheres, jovens e pessoas mais velhas, recém- 
chegados e pioneiros. 

Consulta junto das varias associaçôes, grupos 
como ABRIGO, PIN, etc., e pùblico em gérai. 

Entre outres, o grupo coordenador deve ser 
constituido por artistas, advogados, professores, 
représentantes de clubes e também 
individualidades que estejam interessados em 
promover as actividades. 

4- DECIDIU-SE QUE É URGENTE 
Alertar e divulgar junto da comunidade que 

2003 esta a chegar e é tempo de pensar em 
projectos e iniciativas variadas; 

Encarregar o Grupo Coordenador de pensar em 
prazos de entregas de propostas e avaliaçâo de 
projectos (para que nâo haja repetiçâo de ideias). 

5- TRÈS SUBCOMITÉS foram propostos: 
-Divulgaçào e outreach (Helder Ramos). 

-Angariaçâo de fundos (Ernesto Feu e Valter 
Lopes). 

-Coordenaçâo (Congresso). 

Foi proposto que o Congresso sirva como entidade 
coordenadora. Dado a escassez de recursos do 
Congresso, a ACAPO ofereça os sens serviços 
(secretariado, endereço, etc.). 
Sugeriu-se que um logotipo fosse criado e os nomes 
das organizaçôes envolvidas no GRUPO DE 
TRABALHO COORDENADOR e o governo 
português. 

6- IDEIAS A TER EM CONSIDERAÇÀO 
Exemplos: Grupo Coordenador dos 125 anos 

que através de Heritage Canada e a partir de 
Ottawa, constituido apenas por um pequeno grupo 
de 4 pessoas que registavam e divulgavam 
iniciativas a decorrer em todo o pais. 
Os 50 anos como uma grande oportunidade para 
deixar uma obra mais valiosa como um LAÇ. DE 
IDOSOS, uma enfermaria num hospital (à 
semelhança do que fazem por exemplo os judeus). 

7- INICIATIVAS JÂ A DECORRER 
Conferência a organizar nos dias 10-12 de Maio 

"A VEZ E A VOZ DA MULHER IMIGRANTE", 
organizada pelas Universidades de Toronto e York. 

Painel de Azulejos numa das estaçôes de Metro. 
Selo comemorativo PEDRO SILVA. 

PROXIMA REUNIAO 

15 de Janeiro/2002, no First Portuguese C. Centre, 
no 982 Bloor Street, West (Bloor e Dovercourt), das 
19h30 às 21h30. 
Informaçôes: 416 585-4554j^ 

VW é£l 
FESTZVAL PORTUGUêS CANAL 

Sieo S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 

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

Citixen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

‘125.""* 

General Electric 
*55."** 

80 00* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 
Est:e5 radios est;aa à 
TORONTO: Viseu Electric - 896 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 366 Hamilton Rd. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAÇOES: 

416.537.1088 
*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 
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CLASSIFICADOS 

Carpinteiros com ou 
sem experiência. 

Tel.: 647-SB7-533B 

Carpinteiros de acabamentos corn 
experiência. Tel.: 416-896-1376. 

Ofîcina Portuguesa de 

bate-chapas précisa urgentemente 

de preparadores de carros 

4ie-604-7000 

Barbeiro. Tel.;416-536-0705. 

Cozinheiro/a e empregado/a de mesa e 
bar, para restaurante em Brampton. 
Tel.:416-791-1248. 

Ajudante de cozinha corn experiência. 
Que fale Inglês. Contactar Philip. 
Tel.;416-977-1287. 

Ajudante de cozinheiro para a area de 
Mississauga. Tel.: 905-819-1727. 

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

Padeiro corn experiência e empregada 
de balcào. Contactar Maria. 
Tel: 905-890-3860. 

Vendedores para o Real Estate. 
Contactar Fernando Vilhena. 
Tel: 416-536-5600. 

A Caravana Açores corn boas 
testas de Natal na FPtv e CIRV 
A famosa e animada Caravana 
Açores, dirigida pelo conhecido 
Antonio Tabico, visitou as 
instalaçôes da CIRV-fm e FPtv, onde 
actuaram e ofereceram aos 
inùmeros ouvintes e tele- 
espectadores, boas lestas de natal... 
A Caravana Açores apresentou-se 
composta pelos mùsicos Tony 
Câmara (flauta), Fernando Pavâo 
(acordeâo), David Machado 
(violino), José Luis Resendes 
(acordeâo), Antonio Cardoso 
(guitarra) e David Freitas (viola). 
Antonio Tabico e Joâo Teixeira, os 
cantadores e o grupo coral, com 
Lurdes Faria, Lurdes Teixeira, 
Maria Aguiar, Antonio Aguiar e Gila Resendes. 
Alegres e corn muita experiência, todos deram o 
seu melhor cantando e encantando quem teve o 
prazer de os escutar. 
Agradecemos a estes bons amigos e artistas as 
BOAS FESTAS DE NATAL que nos dedicaram e 
aos nossos ouvintes e teleespectadores. Como 'nâo 
sabemos cantar, damos-lhs as BOAS FESTAS em 
letras... corn cobertura. 

Como somos uns sortudos, vamos ter no proximo 
Sâbado, dia 5 de Janeiro, a presença de um grupo 
de CANTAR OS REIS, corn elementos da Casa 
dos Poveiros, do Searas de Portugal e o 
acordeonista Casimiro Pinheiro, numa 
organizaçào de Laurentino Esteves da Casa dos 
Poveiros Varzim Sport Club of Toronto. 
O grupo actuarâ na CIRV e FPtv, às 18h30. 
Informaçôes: 416 532-2813, ou 315-4598. 

Assine e divulgue Nome:  

o MILÉNIO   
Morada:  

Assinatura anual no Canada,   
por apenas $48, GST incluido, C. Postal: 

para os EUA $75 e Europa $130. 
Tel:  

lf1Cg£DI£riT£S: 
7 lombo de porco 
’^fatias de presunto 

J/4 L de vinho branco 
* notas 

margarina e um pouco de ôleo 
sal e pimenta 

* 7 caldo de came 
* 7 colher de sopa bem cheia de farinha maûena 

(on^cçâO: 
Deita-se num tacho a margarina e o ôleo, quando a 
margarina derreter, pôe-se a carne temperada corn o sal e a 
pimenta e mantém-se o lume alto, voltando a carne para 
alourar igualmente de todos os lados. 
Quando estiver bem lourinha deita-se o vinho branco e 
deixa-se evaporar. Entretanto derreta o caldo de carne em 
1/4 L de àgua a ferver. Deite um pouco do caldo de carne e 
tape o tacho. Deixe cerca de lh30 min., voltando a carne de 
vez em quando e adicionando o caldo de carne. 
Tire a carne do tacho e parta-a em fatias. Coloque a carne 
num tabuleiro de ir ao forno e entre cada fatia da carne 
coloque uma fatia de presunto. No molho que ficou no 
tacho, adicione a farinha maizena (jà desfeita num 
bocadinho de caldo de carne para nào encaroçar), mexa 
bem e quando começar a engrossar o molho junte-lhe as 
natas (sô um bocadinho). Deite este molho sobre a carne e 
leve ao forno cerca de 30 min. para alourar. 

Sirva acompanhada corn batatas assadas no forno. 

Sobremesa: 

BolodeÀnanàs 
lnCR£DI£riT£S: 

7 ananas fresco 
* 4 ovos 
* 300 grs. de farinha de trigo 
^ 1 colher de sobremesa de fermento em pô 

200 grs. de manteiga ou margarina 
* 200 grs de açücar 

PflRB O cflRanao: 
300 grs. de açücar 

* 1/2 limào 
1 dl de àgua 

COn^CCflO: 
Descasque e corte o ananas em rodelas, guardando a 
rama. 
Corn o açücar, a âgua e umas gotas de sumo limào, faça 
um caramelo claro. 
Barre corn o caramelo uma forma corn buraco, deixe 
arrefecer e barre generosamente a forma corn 
margarina ou manteiga. 
Cubra o fundo e as paredes da forma corn as rodelas de 
ananas enxutas. 
Reserve. 
Bata muito bem o açücar corn a manteiga ou 
margarina até obter um creme fofo. 
Junte os ovos um a um batendo em cada adiçào. 
Adicione alternadamente o leite e a farinha misturada 
corn o fermento. 
Deite a massa na forma e leve a cozer em forno 
quente/médio cerca de 40 a 50 minutos, convém 
verificar. 
Depois de cozido, desenforme e décoré a parte superior 
com a rama do ananas. 
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NOVO ANO renovaçâo de esperanças 

Atlas, vindo do Pico, composto 
pelo guitarrista e voz- Joey 
Nazaré, pelo baterista- Derek 
Avila, O baixista- Tuna Azevedo, 
pelo teclista- Carlos Alberto e 
pela solista Arminda Alvernaz 
que, agora, divide a sua vida 
artistica entre o fado e a mùsica 
de dança. O jantar foi delicioso, 
lauto e O serviço excelente. 
O MC da noite soube dar toque 

A vida e os seres humanos sâo realmente 
coisas muito bem feitas, ünicas, coin todos os 
ingredientes, muito melhores do que aqueles 
que sâo apresentados nas telenovelas. Nas 
telenovelas, por muita imaginaçâo que 
tenham, ficam a anos luz da perfeiçào 
humana e da vida. E por isso que ninguém 
quer morrer, corn catâstrofes ou nâo, a vida 

É sempre assim desde que me conheço. Novo 
ano, renovaçâo de esperanças. Muitas 
espectativas, boas intençôes de esquecer o ano 
passado mas, acabamos sempre corn a mesma 
frustraçâo: afinal, este que chegou, igual, pior 
ou melhor, nâo passou disso mesmo, e nada 
de novo que mereça realce na vida de cada 
um. Os sonhos, as esperanças, desmoronoram- 
se a cada passo e, tal como em todos os anos, 
os sonhos e as esperanças voltam a nascer e a 

nâo para e a "malta" nâo deixa de se divertir... 
Nos demos um pulinho até ao enorme e 
impressionante edificio de convençôes, 
Mississauga Convention Centre, liderado pelo 
conhecido Manuel (Manny) Silveira, onde se 
apresentou pela primeira vez o conjunto 

de festa necessârio para incutir nos présentes 
a vontade de se abrirem e se divertirem. 
Assim aconteceu. Todo o mundo para a pista 
de dança, ora corn os Atlas, ora corn o DJ 
Sensational... 
Ao bâter da meia-noite, houve uma explosâo 
de alegria, som e luz, dificil de descrever. 
Abraços e beijos nâo faltaram, dados com 
entusiâsmo e muita fé em dias melhores. 
Depois, de novo a mùsica, a embriaguês do 
momento, a euforia de quem se sente feliz e 
em plena liberdade. Até às tantas... 
E, pronto, um breve segundo bastou para 
justificar a festa, a esperança, o renovar de 
sonhos, O esbanjar de energias. 
Num âpice "saltâmos" de um ano para outro. 
Que sejamos todos felizes! 

JMC 

! ir 

Minimum purdiase $100 

"tfie big boys' toy store" 

187 Lakeshorc Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

905.271.2788 
Expires January 15/01 

iiîiii 
"the bis boys' toy store" S«R cWce 

ITT 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MOBILIAS!! 
INVENTâRIO DE $S5Q,000.QD 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
Mobi'lia de escritorio, secretaries, 
Cadeiras, Mesas & Fetecepîaderas 

LCBO 

2 
% 
(0 
ü 

187 Lakeshore Rd. £. 
Mississauga, Ontario 

Lakeshore Rd. E 
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“Pela primeira vez este geverne e através da minha participaçâe estendeu uma mâo 
amiga e selidâria às comunidades portuguesas através de ceisas muito cencretas”. 

Palavras do Dr. Joào Rui de Almeida, Secretârio de Estado das Comunidades, em entrevista à RDP 
Intemacional, que passamos a transcrever corn a dévida vénia. 

Apôs um ano à frente da Secretaria 
de Estado das Comunidades, Joâo 
Rui de Almeida reivindica para si 
obra feita. A saber: o desbloquear da 
atribuiçâo da linha de crédite na 
Venezuela; a implantaçâo do novo 
passaporte; o inicio do ASIC (Ajuda 
Social aos Idosos Carenciados); a 
criaçào do fundo de solidareidade, 
entre outres aspectos. 
“Este ano à frente da Secretaria de 
Estado das Comunidades teve uma 
marca bastante positiva e que eu acho 
que ninguém pode destruir. For 
muitas criticas que possa baver, pela 
primeira vez este governo e através da 
minha participaçâe estendeu uma 
mâo amiga e solidâria às 
comunidades portuguesas através de 
coisas muito concretas”: a 
implementaçâo do ASIC que atinge 
jâ 3.000 portugueses em todo o 
mundo, corn uma verba que ronda os 
600 mil contes e a aprovaçâo do 
fundo de solidariedade cuja 
regulamentaçâo ainda nào foi feita e 
que agora fica dependente do que 
acontecer apôs as eventuais eleiçôes 
antecipadas. 
O Secretârio de Estado das 
Comunidades reivindica igualmente 
para si o ter promovido, naquela que 
foi a sua primeira deslocaçâo ao 
estrangeiro, encontros entre a 
comunidade e a policia sul-africana, 
“um virar de pagina no 
relacionamento”. Neste âmbito, o 
Secretârio de Estado das 
Comunidades lembrou ainda que 
estâo a ser estudados os protocoles de 
colaboraçâo a estabelecer entre a 
policia sul-africana e a portuguesa e a 
existência de um apoio psicolôgico 
em todos os consulados da Africa do 
Sul para os familiares das vitimas da 
violência. 
O Secretârio de Estado refutou 
criticas, segundo as quais, o 
orçamento para 2002 reduziu as 
verbas afectas ao gabinete do 
Secretârio de Estado. Segundo Joâo 
Rui de Almeida as verbas para o 
Conselho das Comunidades 
aumentaram, bem como os 
montantes designados para acçôes a 
favor das comunidades que passaram 
a totalizar 159.318 contes, quando o 
ano passade tinham ficado pelos 
158.774. 
Esta verba, de acordo corn Joâo Rui 
de Almeida serâ empregue em acçôes 
das associaçôes e a favor dos jovens. 
O responsâvel das Comunidades 
defendeu a valorizaçâo do 
movimento associative e fez um 
apelo: “For vezes hâ muitas divisôes 
desnecessârias e por divisôes das 
Comunidades criam vârias 
associaçôes e hâ muitas que estâo 
vazias. Unam-se porque unidos tem 
mais força e tenham em conta que os 
jovens sào o future e devem adaptar- 
se às novas realidades para chamar 
esses Jovens a participar senâo ficam 
envelhecidas”. 
Joâo Rui de Almeida disse acreditar 

no Conselho das Comunidades como 
um orgâo que de future ainda serâ 
mais importante sendo “essencial pô- 
le a funcionar e dar-lhe a dignidade 
que deve ter”. Reiterou a decisâo de 
adiar as eleiçôes como tende sido a 
melhor opçâo apôs o pedido do 
prôprio conselho e o consenso por 
unanimidade do conselho 
permanente. 
Sobre a proposta do FS, para quai 
também deu o seu contribute 
considerou-a revolucionâria. “A nova 
formula é revolucionâria e vai ao 
encontre do que pensa o Conselho. 
Fêla primeira vez vào haver cadernos 
eleitorais na base dos cadernos de 
recenseamento para a Assembleia da 
Repüblica”. 
Joâo Rui de Almeida adiantou que o 
orçamento acabou por consagrar 
verbas para o recenseamento se bem 
que o problema da ausência de verbas 
nunca se tivesse colocado: fiquem 
perplexes, essas criticas significam 
ignorância. O recenseamento é feito 
por outras verbas vârias. O stape é 
que faz isso e pretende à 
administraçào interna”. 
Sobre a transferência de verbas 
referentes à informatizaçào consular 
para o Secretârio Gérai, Joâo Rui de 
Almeida referiu: “Foi uma das coisas 
que mais me desgostou ouvir criticar 
porque é dos gestes de maior 
importância e de uma visâo moderna 
do que deve ser a gestào informâtica 
de um Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros, por isso eu dei a minha 
contribuiçâo, concordando, 
aceitando o facto das verbas passarem 
da minha Secretaria de Estado assim 
como passaram das outras para um 
orgâo central coordenador”. Apesar 
desta mudança, o Secretârio de 
Estado adianta que continua a ter a 
responsabilidade de traçar as 
directivas referentes à politica de 
informatizaçào da sua Secretaria. 
Joào Rui de Almeida lançou ainda 
um desafio: “Faço um desafio aos 
deputados da oposiçâo que me 
criticaram. Gostava de saber se um 
dia que venha a acontecer, nào sei 
quando, venham a ser responsâveis 
por este Ministério se nâo continuam 
a tomar esta decisâo. Estou 
convencido que sim”. 
De acordo corn o Secretârio de 
Estado foram colocados nos 
Consulados 153 novos postos de 
trabalho. 
Em marcha estâ também segundo 
garantiu o Consulado Virtual. O 
Secretârio de Estado das 
Comunidades revelou que estâo a ser 
feitos estudos para garantir a 
segurança dos novos passaportes e a 
eliminaçâo mais adequada dos 
antigos. Joâo Rui de Almeida 
assegura ainda que estâo em curso 
investigaçôes aos passaportes 
roubados. Corn este novo modelo, o 
Secretârio de Estado garantiu que até 
agora nào houve nenhum caso de 
roubo. 

Os novos passaportes, segundo 
adiantou, podem ser emitidos em 55 
postos consulares, “o que corresponde 
à capacidade de resposta em relaçâo 
aos passaportes pedidos de 90 por 
cento”. Quanto a eventuais 
problemas que tem surgido corn 
emissâo dos passaportes o Secretârio 
de Estado disse que foram resolvidos 
e pediu compreensào aos portugueses 
pela demora na emissâo, “nâo é para 
aborrecer mas para dar mais 
segurança”. 
A questào dos passaportes roubados 
foi levantada como uma das suspeitas 
para a reavaliaçâo do acordo de vistos 
corn os Estados Unidos. Joâo Rui de 
Almeida récusa essa particularidade e 
mostrou-se optimista em relaçâo à 
avaliaçâo norte-americana. “A équipa 
técnica ficou bem surpreendida. 
Temos informaçôes que ficaram 
surpreendidos corn a abertura 
demonstrada, porque nào temos nada 
a esconder, porque estamos a fazer 
bem feito. 
Também em relaçâo a esta matéria de 
revisào do acordo de isençâo de vistos 
entre os Estados Unidos e Fortugal, 
Joâo Rui de Almeida voltou a criticar 
a oposiçâo: “Foi uma das coisas que 
mais me custou ouvir e às vezes as 
oposiçôes tentaram dizer ao pais que 

os Estados Unidos vinham fazer uma 
revisâo do programa de vistos a 
Fortugal. E mentira, os Estados 
Unidos tem acordos corn 28 paises de 
aboliçâo de vistos e é corn todos que 
estâo a fazer e que vâo fazer a revisào 
do programa. 
Fara 2002 o Secretârio de Estado das 
Comunidades gostaria de ver 
reforçado o apoio social às 
comunidades e acentuada a vertente 
da educaçâo. Em relaçâo a este ultimo 
aspecto, Joào Rui de Almeida 
defende maior ligaçâo entre o 
Instituto de Camôes e as 
Coordenaçôes de Ensino e a criaçào 
de uma rede de ensino mais 
equilibrada em todo o mundo. 
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Jesnaido recorre à équipa B iiencarnada» 
Jesualdo Ferreira, treinador do 
Benfica, chamou Nuno Correia e 
Hugo Henriques, centrais da équipa 
B, aos trabalhos coin o plantel 
principal. 
A opçâo pelos dois jogadores da 
équipa secundaria nâo constitui 
surpresa, uma vez que os defesas Jülio 
César e Joâo Manuel Pinto nâo 
podem defrontar na prôxima jornada 
O Maritimo; o brasileiro por estar 
lesionado e o português por estar 
castigado. 
No ultimo treino realizado no relvado 
principal do Estâdio da Luz nâo 

estiveram présentés Jülio César, 
Diogo Luis, Cabrai, Zahovic e Sokota, 
todos a recuperarem de lesôes. 

Jesualdo Ferreira «iliba» 
Argel e Porfîrio 

Jesualdo Ferreira disse que o 
incidente entre Argel e Porfirio nâo se 
tratou de um «caso» de indisciplina, 
mas de um episôdio normal nos 
treinos de futebbl. 
O central brasileiro terâ, 
alegadamente, agredido o extremo- 

FUNCHAL: Rui Silva foi o vencedor da Sâo Silvestre do Funchal, onde o 
Italiano Marco Mazza foi segundo a 4 segundos. 
FOTO HOMEM DE GOUVEIA / LUSA 

esquerdo no treino de domingo 
passado e posteriormente contestado 
o novo treinador «encarnado». 
«Afirmo corn toda a clareza que nâo 
houve nenhuma falta de respeito, pois 
eu nâo permito quebras de disciplina 
no grupo de trabalho», disse o actual 
técnico do Benfica, assegurando que 
«nâo aconteceu nada de 
extraordinârio que nâo se verifique 
em todos os clubes e respectivas 
sessôes de treino». 
Jesualdo Ferreira admitiu que foi «um 
treino 'rasgadinho'» e que, por isso, 
«aconteceu uma situaçâo de 
conflitualidade num lance 
perfeitamente normal». 
O técnico acabou mesmo por 

Sérgio Conceiçâo 
faz tratamento em Alualade 
o «internacional» Rodolfo Moura», frisou o 
português do Inter Milâo extremo-direito. 
Sérgio Conceiçâo vai estar Sérgio Conceiçâo 
durante esta semana no -V participou nos ültimos 
Estâdio José Alvalade a WIr encontros do Inter na 
realizar tratamento sob a , ^ Liga italiana, mas nâo se 
orientaçâo do fisioterapeuta -wjy» j encontrava apto em 
Rodolfo Moura. termos fisico; «Nâo é fâcil 
«Estou na fase de conclusâo andar a jogar a 40 ou 50 
de um problema muscular. ** por cento das minhas 
Falei corn os dirigentes do possibilidades, visto que 
Inter, que depuis solicitaram à SAD quando era necessârio fazer algo 
do Sporting que eu fizesse uma mais brusco sentia algumas dores», 
semana de recuperaçâo corn o justifica. 

defender os jogadores, em especial 
Argel: «As coisas foram prontamente 
sanadas e, agora, nâo admito que um 
Jogador do Benfica seja 
imediatamente crucificado.» 

Zc^esefa a locos os s eus 

ncionàtios, eoHabozadozes, 

cecotes, eâientes e antics 
*O0O nàeno 2e uni 

Como é tradiçâo, os proprietaries Joe Pimentel e Humberto Rebelo, e respectivas familias, realizam no 
Domingo, dia 6 de Janeiro de 2002, um almoço de confraternizaçâo corn todo o pessoal, fornecedores e 

amigos, com inicio pelas 13h00. 

Uma festa em famflia da famflia OASIS C. Centre! 

Também, como vem sendo normal, no Sâbado, dia 12 de Janeiro, tem lugar no OASIS C. & C. Centre, em 

Mississauga, a grande noite de CANTIGAS AO DESAFIO, uma noite à açoriana, corn repentistas vindos 
dos EUA em compita corn os do Canada, acompanhados por Paulo Pavâo e José Pereira. Actuam nas 

Cantigas ao DesaHo, Mario Silva (S. Miguel), Daniel Arruda (Terceira), Gil Rita (S. Miguel), José Placido 

(S. Miguel), Alberto Sousa (S. Jorge) e o Carteiro. 

Oasis Catering & CanvenOnn Centre 
1036 Lakeshore Road East, em Mississauga. 

Informaçôes e réservas: 905 891-7777, ou 416 534-7143. 
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TANIA FREITAS 
A menina dos recordes adora a atletismo 
Tânia Freitas, atleta do CAM, detém 
34 recordes! Um feito que a deixa, 
obviamente, feliz e que cimenta a sua 
vontade, de sempre, em treinar para 
atingir os objectivos propostos. «Se 
quero atingir algo, tenho de 
trabalhar para isso», justifica. 
Tânia Freitas é uma atleta de eleiçâo. 
Esta corredora do CAM apresenta, 
no seu curriculo, 36 recordes, em 
diversas categorias, sendo très desses 
de âmbito nacional! Numéros que 
falam por si mas que nâo deixam a 

madeirense "à sombra da 
bananeira". Tânia continua a 
evidenciar pelo atletismo o mesmo 
gosto do dia em que pisou, pela 
primeira vez, a pista do Estâdio dos 
Barreiros. 
«Aconteceu numa proVa do Desporto 
Escolar, estudava na Escola 
Preparatôria de Machico. Vim fazer, 
aos Barreiros, uma prova de 800 
metros que ganhei corn certa 
vantagem, e, apôs esta, a professera 
Filipa Sousa entrou em contacte 

comigo e, assim, vim representar o 
CAM», recorda a atleta, natural do 
Santo da Serra, que nâo esconde «o 
imenso prazer» que lhe dâ correr. 
Alias, esse gosto pelas corridas levou 
esta jovem - completarâ 22 anos em 
Junho proximo - a ultrapassar as 
dificuldades naturais «de viver no 
Santo, estudar em Machico e treinar 
diariamente no Funchal» que se lhe 
depararam no inicio da carreira, jâ la 
vào oito anos. Ou seja, sem a 
facilidade das "vias râpidas" que 

permitem o acesso mais fâcil aos 
diverses locais. «Gastava muito mais 
tempo nos transportes», recorda, 
corn um sorriso. 

Manuel Fernandes quer Santa Clara a realizar uma épeca tranquila 
Manuel Fernandes regressou ao Santa Clara à 8.» 
jornada do l.“ Liga, para substituir aquele que ocupou o 
seu lugar em Janeiro de 2001, quando decidiu aceitar o 
convite do Sporting. Nove meses depois, Carlos Manuel 
foi despedido e abriram-se as portas para o seu regresso. 
O inicio nâo foi auspicioso. Manuel Fernandes começou 
a trabalhar numa altura em que o conjunto açoriano 
vinha de duas derrotas, uma delas por &0, em Braga 
Sem virar a cara à luta, o treinador fez poucas alteraçôes 
na équipa, pois o conhecimento que tinha do conjunto 
era minimo. O Santa Clara empatou a um golo corn o 

Paços de Ferreira, 

Seleccionador 
americano 
elogia équipa 
portuguesa 
Bruce Arena, 
seleccionador dos EUA, 
pais que ira deffontar 
Portugal no Grupo D da 
primeira fase do 
campeonato mundiaj de 
2002, considerou que a 
équipa das "quinas" é 
«uma das cinco melhores 
selecçôes do Mundo», 
pelo que sérâ dificil aos 
nOrté-americanos 
pontuarem diante do 
conjunto luso. 
O seleccionador esta 
consciente das 
dificuldades de que os 
seus jogadores vào ser 
alvo frente a Portugal, no 
prOximo dia 5 de Junho 
de 2002, no Estâdio 
Swon. A selecçâo 
orientada por Antonio 
Oliveira vai estrear-se na 
primeira fase diante, 
precisamente, dos norte- 
americanos. Bruce Arena 
esta crente no potencial 
dos adetas por si 
comandados, mas 
garante que, perante 
Portugal, «serâ muito 
dificil pontuarmos, 
quanto mais 
conquistarmos très 
pontos», coméçoü por 
dizer, tendo acrescentado 
que «Portugal é uma das 
cinco melhores selecçôes 
do Mundo». 

em 
Ponta Delgada. 
Na semana seguinte. 
Manuel Fernandes 
começou a preparar a 
deslocaçâo a iMvalade. 
Profundo conhecedor do 
futebol do Sporting, 
conseguiu arrancar um 
nulo no reino do "leâo" e 
recuperar alguma 
confiança perdida no 
seio do plantel. 
Seguiram-se duas 
derrotas, em casa, corn o 
Boavista, e na Madeira, 

frente ao Maritimo. O Santa Clara apresentou-se corn a 
estrutura tipica do novo treinador, mas sem resultados 
prâticos. 

Ao sétimo jogo... renasceu 
Seguiu-se uma importante vitôria no Estâdio de S. 
Miguel, sobre o Varzim, por 1-0, e uma tangencial 
derrota na Luz, por 2-1, diante de um Benfica que foi 
dominado pelos açorianos, perdulârios na finalizaçâo, 
durante quase todo o encontre. Mas nâo falharam na 
recepçâo ao Setübal e a venceram pela diferença 
minima: 1-0. 
Em sete jogos. Manuel Fernandes realizou percurso 
idêntico ao de Carlos Manuel, obtendo duas vitôrias, 
dois empâtes e très derrotas. A diferença veio depois dos 
avisos dados na Luz e em Alvalade. Para a Taça de 
Portugal, o Santa Clara obrigou o F. C. Porto a 
prolongamento para conseguir passar a eliminatôria. 
Galvanizado, très dias 
depois derrotou o Beira 
Mar, por 1-0 (a primeira 
vitôria fora), e na semana 
seguinte recebeu e venceu, 
corn mestria, o F. C. Porto, 
por 2-1. 
Corn très vitôrias 
consecutivas. Manuel 

Fernandes tirou o Santa Clara da zona intranquila e 
colocou-o no oitavo lugar. Atendendo ao trabalho que 
tem vindo a desenvolver, o treinador acredita que 
"ninguém duvida que a équipa melhorou e muito". "Na 
fase inicial, tivemos mais dificuldades. Foi necessârio 
um periodo de transiçâo, para conhecer melhor os 
jogadores e para que eles se adaptassem çios novos 
métodos de trabalho. Mas, como a maioria deles jâ me 
conhecia, tudo foi assimilado rapidamente e estamos 
numa fase ascendente", disse. 
Conseguido o balanço para subir na classificaçào. 
Manuel Fernandes deseja "amealhar o maior nümero 
de pontos possiveis rapidamente, para nâo sentirmos 
dificuldades no futuro. Este campeonato é longo e 
muito complicado para todas as équipas. Vamos ter 
jogos muitos dificeis e quanto mais pontos 
conquistarmos agora menos intranquilos estaremos na 
recta final". 

n Problemas da pele 
n Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
0 Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
° Gripe 
n Asma 
n Colite 
n Obstipaçâo 
D Diabetes 

a n Tensào alta 
Cl Indigestâo 
n Depressào 
n Artrite   
D Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
0 Ciâtica 
Cl Entorses 
CI Pescoço tenso 
n Tendinite 
Cl Neuralgia Trigeminal 

Cristôvào Branco 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

BBQ a GRIILV CHURRASQUEIRA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA 5ABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORCO ASSADO 
GOSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO A AIENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACAIHAÜ ASSADO NA BRASA 
BACALHAÜ A COMES SA 
BACALHAÜ COM NATAS 

FILETES DE PEINE 
SANDES DE PRECO.BIFANA. 

CALINHA. BIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SALADAS 

E TAMBÉM PRATOS VARIAOOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIOADE 
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Gii Vicente - Farense 
U.leiria - Guimarâes 
Alverca-Sg.Braga 

Belenenses - Santa Ciara 
FC Porta-Pierreira 
Beira-Mar-Sporting 
Setübai-Boavista 
Beniica-Maritime 
Varzim-Salgueiros 

Mario JARDEL (Sporting) 

FARY Faye (Beira-Mar) 
Vanderlei da Silva "DERLEF' (Uniào Leiria) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

MANTORRAS (Benfica) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 

NICULAE (Sporting) 

6 golltïs 
"MARCÀO" (Belenenses) 
"PENA" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO(Salgueiros) 
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Campomaiorense - Rio Ave 
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Oiiveirense-Spispinho 

Ovarense-Chaves 
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Bavai 1° Maio - Académies 
Feigueiras-Bacionai 

Moreirense-LAmadora 
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4 SANTIAGO 13 

mi 5ANGBENSE 14 
lH 6STJINT0NI0 13 

7 FATAL 13 
8B0AVISTARIB; 13 
9FLAMENS0S 13 
10AGUIA 13 

38 
23 
21 
21 
20 

17 
16 
11 
7 
6 

T^^suttaèos ^ 
Mieseiense - Angrense, 3-0 
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Praiense-Santiago 

Madaiena-Fayai 

« 
X 

é 
) 

'tdxinia ^atna^a 
Angrense-Fiamengos 

Aguia • Ribeirinha 
Sto Anténio - Praiense 

Santiago - Madaiena 
Fayai - Micaeiense 

JVrnal 
Miléni<S> 

O seu semanârio 

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

WIHTSIliFfST 
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 
üblica Dominicana! 

Happy 
s na 
opping 

Centre, 
na Dufferin e 
Dupont, em 

Toronto 
Hi>ppv 

n FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 

COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 
QUE DIGA RESPEITO A 

SERVIÇOS E VIAGENS. 
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Briguel 
Uma dieta que o levou à internacionalizaçâo 
Nuno Miguel, conhecido como 
Briguel, sempre sonhou ser 
profissional de futebol. Para tal, teve 
que fazer dieta quando era, ainda, 
iniciado. Mas a vontade de singrar 
no desporto foi mais forte que o doce 
das guloseimas e... ei-lo 
internacional. 
Nuno Miguel Pereira Sousa pode ser 
entendido como uma das revelaçôes 
da I Liga, 2001/02. Nâo o conhecem? 
Pois trata-se de Briguel, o "nome de 
guerra" deste madeirense de 22 anos 
- comemora o aniversârio em Março 
- que esta temporada detém o 
estatuto de titular da principal 
équipa "verde-rubra" tendo, 
inclusive, conhecido a primeira 
internacionalizaçâo da sua carreira. 
Desde os 7 anos na colectividade 

maritimista, Briguel faz do amor ao 
clube uma das suas principals 
referências, tendo, recentementè, 
prolongado o seu contrato 
profissional por cinco temporadas. 
Tornado notado nas camadas jovens, 
a verdade é que as coisas nem 
sempre correram bem a Nuno 
Miguel (primeiro) "Briguel" (depuis). 
Mas a sua vontade em singrar no 
futebol foi sempre superior a tudo. 
Dois exemplos, contados pelo 
prôprio, que servem, as mil 
maravilhas ("...campeôes das ilhas"), 
para ilustrar o desejo de Birguel em 
ser futebolista: 
«Era iniciado e tinha o sr. Ilidio 
como treinador, que me fez ver a 
necèssidade de emagrecer se 
quisesse continuar a jogar futebol. 

Acedi desde logo fazer dieta pois, na 
verdade, queria ser jogador. Claro 
que nessa idade nâo foi fâcil, mas a 
grande força de vontade da minha 
parte e corn a ajuda da minha mâe, lâ 
consegui». Isto aos 13 anos. 

Benfica corn defesa médita 
Marco eaieira pode fazer dupla corn Joâo Manuel Pinto 
A questâo disciplinar de Argel pode 
fazer corn que Jesualdo Ferreira opte 
por um quarteto defensivo totalmente 
novo, no jogo de sâbado (18 
horas/Sport TV), frente ao Maritimo. 
Embora as pistas relativamente ao 
caso da agressâo do central a Porfirio 
apontem para uma multa pecuniâria 
a ambos os jogadores, poucos 
acreditam que, dado o seu carâcter 
disciplinador, o novo técnico 
encarnado concéda a titularidade ao 
brasileiro. 
Assim - e como Cabrai e Julio César 

continuam lesionados-, os encarnados 
poderâo apresentar uma nova dupla 
de centrais, composta pelos 
portugueses Joâo Manuel Pinto e 
Marco Caneira. Neste cenârio, 
Andrade séria a mais forte 
probabilidade para a ala direita e 
oitaliano Pesaresi para o flanco 
oposto. 

Jankauskas a chegar 

Entretanto, a hipôtese do lituano 
Jankauskas chegar esta semana a 

Lisboa, para assinar contrato corn o 
Benfica, parece ganhar maior 
consistência. 
A confirmar-se o negôcio, o jogador 
deverâ chegar à Luz na condiçâo de 
emprestado pela Real Sociedad, corn 
opçâo de compra no final da época. 
Em San Sebastian, o présidente da 
Real admitiu que tem de abdicar de 
um elemento extra-comunitârio, para 
permitira inscriçào do recém 
contratado Darko Kovacevic, situaçâo 
que parece facilitar as pretensôes 
benfiquistas. 

LUIS FIGO 
na selecçâo 
"ideal" 

o português Luis Figo, os 
brasileiros Rivaldo e Roberto 
Carlos e o espanhol Raul 
integram a selecçâo ideal dos 
clubes de futebol europeu, 
segundo uma sondagem 
efectuada entre jornalistas 
uruguaios. 
A selecçâo ideal dos clubes 
europeus, nesta sondagem 
promovida pelo diârio uruguaio 
"El Pais" e na quai apenas 
participaram jornalistas, é a 
seguinte: Guarda-redes - Khan 
(Alemanha); Defesas - Thuram 
(França), Nesta (Itâlia), Roberto 
Carlos (Brasil); Médios - 
Beckham (Inglaterra), Zidane 
(França), Figo (Portugal), Rivaldo 
(Brasil); Avançados - Owen 
(Inglaterra), Raul (Espanha), 
Schevchenko (Ucrânia). 

Goieedor do Famalicâo estera as ordens de iViarînho Peres 

Djalmir assina pelo Belenenses 
o avançado brasileiro Djalmir, do 
Famalicâo, assinou um contrato pelo 
Belenenses, jâ apresentado-se no 
Restelo. Djalmir Vieira de Andrade, 
de 23 anos, ingressou no clube 
famalicense na época passada, 
tendo, desde logo, revelado dotes de 
goleador, ao conseguir marcar 14 

golos, nâo obstante ter estado 
inactive durante dois meses, devido 
a lesâo. O jogador oriundo do 
Cascavel do Paranâ raarcou dois dos 
très golos corn que o Famalicâo 
eliminou o Belenenses da ediçâo 
anterior da Taça de Portugal, tendo 
desde logo ficado debaixo de olho 

dos azuis do Restelo. Esta época, jâ 
leva 17 golos marcados na Segunda 
Divisâo B. 
O Varzim era outro dos clubes que 
mostraram interesse no concurso do 
ponta-de-lança brasileiro. 
O Famalicâo, que entretanto jâ anda 
no raercado à procura de um 

substitute para ocupar a vaga deixada 
em aberto por Djalmir, promoveu 
alguns juniores, em virtude da onda 
de lesôes que assolou o plantel. 
Marinho Peres poderâ começar a 
testar o reforço, quando a équipa azul 
regressar aos trabalhos, apôs a folga 
de Ano Novo. 

Propostas 
dos iigrandesH 
fazem sortir 
Yannick 
o Sporting e o Benfica querem 
contratar Yannick, guarda-redes 
do Alverca. Mas o francês nâo se 
mostra muito entusiasmado corn 
a ideia de deixar o Ribatejo. 
«A noticia do interesse de Sporting 
e Benfica na minha contrataçâo 
nâo é nova. Claro que gostaria de 
representar um desses clubes, mas 

YannicH: um guarda-redes 
de grande categoria 

sinceramente estou mentalizado 
para me manter em Alverca pelo 
menos durante mais uma época», 
referiu o jogador francês de 28 
anos, que o Alverca. foi contratar à 
Naval 1° de Maio. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

Boas Pestas 
Feliz Ano Novo 

CARGAGERUnUtt 
TOGO 0 PORHIGU 
RECEBEMDO AT119 DE JANEIRO 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-Ü842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

VlAGENS 
PARA PORTUGAL OU 

OUTROS DESTINOS 

ESPECIAI DA SEMANA. 
-CURA 
Tudo incluido desde $648"° + Tax 

Ontario Registration number 04229761 
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Taea de Portugar sé em JUverca 
Pois é, esperava-se mais. Muito mais! 
Entre clubes da I LIGA, sô em Alverca houve 
"suspense" até ao fim, nâo porque o Sporting nâo 
tivesse mais oportunidades de sair vencedor mas, 
porque o guarda-redes ribatejano, "Yannike", estava 
em dia sim e, quando assim é, nada a fazer. Agora, 
dia 8 de Janeiro, o tira-teimas em Alvalade. Para a 
I Liga, o Alverca ganhou em Alvalade... 
O Sporting de Braga nâo teve dificuldades em 
eliminar o Paços de Ferreira, por 4-2 e, na Madeira, 
o Maritime passou à eliminatôria seguinte, ao bâter 
o Belenenses, por 1-0. 
O I LIGA, F.C. Porto, foi até ao Estâdio do Fontelo, 

do Académico de Viseu, da II B, e venceu-o sem 
apelo nem agravo, por 4-0. 
Ainda da I LIGA, o Salgueiros foi a Coimbra, bâter 
a Académica de Coimbra, da II Liga, por 2-1. 
Embora corn muitas dificuldades, os salgueiristas 
conseguiram atingir a meta desejada. Jâ estâo corn 
mais "aima"... 
Entre clubes da II B, o Vila Real conseguiu uma 
justa vitôria sobre o Louletano, por 2-1. 
Finalmente, o Caçadores de Taipas, da II B, nâo 
conseguiu eliminar o Portimonense, da II de 
Honra. Taipas 1, Portimonense 2. 
Passaram, para jâ, aos quartos de final, 
Portimonense, Vila Real, Salgueiros, Sp. Braga, 
Maritimo, FC Porto e o isento Leixôes. 
Dia 9 de Janeiro se saberâ quem, entre o Sporting - 
o mais provâvel- ou o Alverca, se juntarâ aos que jâ 
estâo nos quartos de final da Taça de Portugal. 
Temos a seguir o recomeço da I LIGA, corn a sua 
jornada 17, e os seguintes jogos: 

-Gil Vicente - Farense 
-U. Leiria - Guimarâes 
-Alverca - Sp. Braga 
-Belenenses - Santa Clara 
-FC Porto - P. Ferreira 
-Beira Mar - Sporting 
-Setübal - Boavista 
-Benfica - Maritimo 
e, Varzim - Salgueiros. 

Jogos muito complicados para os primeiros e para 
os ùltimos, corn resultados do tipo "lotaria" e, em 
alguns casos, salve-se quem puder. É a magana da 
bola a fazer das suas... 
Na Luz, corn a saida de Toni, subiu a treinador 
nùmero um, o ex-adjunto Jesualdo Ferreira. Logo 
corn mais um Benfica-Maritimo! A terceira serâ de 
vez? 

JMC 


