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gratidâo 
A actual Comissâo Administrativa 
do SCB-Arsenal do Minho de 
Toronto realizou um Jantar de 
agradecimento, no passado 
a todos quantos deram o seu 
contributo para o bom andamento 
da colectividade em 2001. 
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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 10 Janeiro, 2002 

O MILéNIO 

sem vértebras 
Porquê? Para quê? 
A rapaziada nova esta numa de incompreensâo, 
pelo menos para mim. Isto nota-se a "olhos 
vistos" um pouco por todo o lado, 
particularmente, nas grandes festas que se 
realizam por ai, tal como aconteceu na passagem 
de ano'2001/02. 
Salas cheias, jantares suculentos, müsica em 
profusâo, luz, cor e gente bonita. Especialmente 
as mulheres! Elas aparecem no seu mâximo 
esplendor, muito bem vestidas, elegantes, cheias 
de seiva e ganas de se divertirem. Nem importa a 
idade! A juventude esta na mente. 
E a rapaziada? 
Uma tristeza, salvo raras e honrosas excepçôes. 
Também vistosos, alguns "tudo müsculo", 
modernos, atractivos mas... 
É isso, MAS! Mas, porquê? 
Porque, logo apôs o jantar e aos primeiros toques 
musicals, a maioria pega em copos, anda câ e là 

e, ELAS, quase sempre a dançar sozinhas, ou 
pior, umas corn as outras. Jâ chamei em tempos, 
os "bailes das maminhas" -desculpem qualquer 
coisinha...- pois, o Bar tem um iaman especial 
que atrai os homens... 
Graças a Deus que a rapaziada mais madura nào 
larga os bons velhos hâbitos e ataca logo pelo 
principio da noite, dando às suas damas tudo 
que é possivel numa festa de gente que sabe 
comportar-se em sociedade. Divertem-se e 
divertem! 
Os tais jovens que me confundem, continuam de 
um lado para outro, de copos na mâo, bebendo e 
falando alto, numa auto-deslealdade consign 
prôprios porque, assim, ao fim e ao cabo, 
"perdem" o melhor da festa, ou seja, o convivio, 
a diversâo, a dança, o conhecer mais gente da sua 
idade e, quem sabe?, talvez o amor da sua vida! 
Mais grave ainda, tal como nos contaram, em 
algumas salas aconteceu o pior, ao beberem 

descontroladamente e provocando distürbios 
totalmente descabidos num dia de festa. 
Forçaram, em alguns casos, a chamada da 
Policia, o que dâ um ar muito feio aos 
acontecimentos festivos. Porquê? Para quê? 
Nâo é corn certeza por nào gostarem do sexo 
oposto pois, os "olhos gulosos" corn que se 
apresentam, nào desmentem o que lhes vai no 
intime. Por este lado tudo bem. Entào quai a 
razào de beber até perder a razào? Complexos? 
De quê? 
Se calhar e pela mesma razào dos cigarros. 
Querem imitar os mais velhos e... sai asneira! 
Rapaziada, nas coisas boas sejam conservadores. 
Façam como os mais velhos, sim, mas agarrem-se 
às garotas como eles e larguem os copos. Copos 
à refeiçào e as moças à mào! 
Nào deixem passar o tempo, que o tempo dâ 
cabo de vos, acreditem! 

JMC 

Tu c6 Tu Lft com os leitores 

Ola, ola, gente amiga! 

Jà conseguîram "digerir" 
tudo do Natal até hoje? 
Eu, nem por isso... 
Bom, vamos agora para as festas de REIS ou 
JANEIRAS para "atestarmos" um pouco mais, de 
modo a que, se o mundo "rodar" mal, pelo menos 
tenhamos um começo a 100%. 

Os nossos amigos da Casa dos Poveiros de Toronto, 
elementos do Searas de Portugal e do acordeonista 
Casimiro Pinheiro, deram jâ uma grande volta "às 
capelinhas", incluindo a CIRV e FPtv-SIC, 
cantando os REIS e vâo prosseguir, como bons 
conhecedores e amantes das tradiçôes portuguesas, 
este fim de semana. Hoje, quinta-feira, visitam a 
Casa de Sâo Cristôvào-Centro da Terceira Idade. 
Sâbado, dia 12, às 19h00, Grande Noite dos Reis, 
na sede da Casa dos Poveiros, corn jantar e 
cantares. 
Réservas: 416 588-1797. 
Domingo, dia 13, às 18h00, visitas a casas 

^ particulares e sôcios da Casa dos Poveiros. 

No AMOR DA PÀTRIA Community Centre foram 
eleitos os novos Corpos Gerentes para 2002. 
As nossas felicitaçôes a todos os eleitos, 
particularmente, aos présidentes da Assembleia 
Gérai, Conselho Fiscal e Direcçâo, Lesley Neves- 
Azevedo, Bertina Matos e Alfredo Barcelos, 
respectivamente. 
Curiosamente -e de salientar!-, dos 37 elementos 
eleitos, 20 sâo homens e 17 mulheres. Jâ é tempo, jâ 
é tempo... 
Parabéns e boa gerêneia. 
O Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal, 

Associaçào Migrante de Barcelos C. Centre e o 
Peniche Club of Toronto, em colaboraçâo corn a 
ACAPO, realizam Sâbado, dia 12, corn inicio às 
19h00, no Lithuanian Hall, um grande espectâculo 
popular, o "PRIMEIRO ENCONTRO 
CANTARES DOS REIS". 
Antes do desfile de "Cantares dos Reis" serâ 
servido um jantar de convivio. Haverâ um grupo de 
jurados que irâ définir os très melhores do certame, 
corn bons prémios pecuniârios. 
Para informaçôes e réservas, contactem pelo 
telefone: 416 819-5812. 
Participem e divirtam-se corn esta iniciativa que irâ 
levar os présentes a um saudoso passado e, 
naturalmente, a reviverem os bons momentos 
vividos. 
Recordar é viver, nunca esqueçam. 

Em Stratheroy, Ontârio, vai ter lugar no 
PORTUGUESE CANADIAN CLUB OF 
STRATHROY, um jantar de angariaçào de fundos 
para a campanha eleitoral do luso-canadiano Oscar 
Silva Vicente. 
O jantar serâ no dia 26 de Janeiro de 2002. Para 
informaçôes ou réservas: 1-519-944-9121. 
Oscar Silva Vicente, candidato à nomeaçào pelo 
Partido Liberal na zona de Lambton, Kent e 
Middlesex, é um membro da comunidade 
portuguesa, conhecido e estimado, pois desde que 
finalizou o seu Curso de Artes e Ciências, corn 
honra, na Universidade de Windsor, dedicou-sè 
corn estusiâsmo ao Comité da Càmâra do 
Comércio e Turismo de Wallaceburg, sendo ainda 
um funcionârio atento no Wallaceburg Economie 
Development, Trade and Turism, Southwestern 
Ontario Travel Association, and Ontario Travel. 
Força, Ôscar Vicente. 

O ARSENAL DO MINHO de Toronto, realiza na 
sede-social, Domingo, dia 13 de Janeiro, às 15h00, 
a Assembleia Gérai para apresentaçâo de contas. 
Mais informaçôes, pelo telefone: 416 532-2328. 
Este comuniçado é assinado pela Secretâria do 
SCB-Arsenal do Minho, Isabel Roriz. 

Também, em Cambridge, o ORIENTAL SPORTS 
CLUB Inc., realiza a Assembleia Gérai, Domingo, 
dia 13, às 14h00, para apresentaçâo de contas, 
nomeaçào e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes. 
Informaçôes: 1-519-623-2020. 
A Direcçâo do Oriental apela à presença dos sôcios 
à hora marcada. 

Ainda, em Toronto, o BENFICA HOUSE OF 
TORONTO realiza na sua sede-social as 
Assembleias Gerais Ordinârias, nos Domingos 13 e 
27 de Janeiro. Dia 13, às 16h00, leitura, discussào e 
votaçâo do relatôrio de contas da gerêneia de 2001. 
Discussôes vârias. 
Domingo, dia 27 de Janeiro, às 16h00, leitura, 
discussào e aprovaçào da Acta da Assembleia Gérai 
anterior. Nomeaçào e eleiçâo dos Corpos Gerentes 
para a gerêneia do ano 2002/03 e tomada de posse 
dos mesmos. Info: 416 653-6370. 

Na CASA DOS AÇORES, em Toronto, terâ lugar 
Sâbado, dia 12, o "2" Jantar do Divino Espirito 
Santo" -Padroeiro da Casa dos Açores-, corn um 
jantar regional, variedades, arremataçôes e 
convivio. Info: 416 603-2900, ou 562-2911. 

Para começo de ano nada mau, nâo acham? 
Um abraço e continuaçâo de boas festas. Até aos 
Reis... a festa é rainha! 

JMC 
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EM DESTAQUE 

Avioneta 
colide corn 
arranha-céus 
na Florida 

LISBOA; O Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio cumprimenta algumas crianças do Grupo Coral de 
Odivelas, que lhe cantaram "As Janeiras", no Palâcio de Belém. 

FOTO INÂCIO ROSA/LUSA 

Priiieira linha do Metro do Porto là foi «baptizada» 

A primeira linha do Metro do Porto, 
entre Matosinhos e Campanhâ, foi 
baptizada "Linha Azul", disse fonte da 
empresa promotora da obra. As 
restantes très deverâo ser atribuidas 
outras cores. 
O nome vai surgiu pela primeira vez 
no anùncio da Metro do Porto, SA 
relativo às alteraçôes de trânsito 
necessârias para a instalaçâo do canal 
do metropolitano ligeiro na Rua Brito 
Capelo, em Matosinhos. 
Devido a estas obras foi cortado o 
trânsito nos cruzamentos daquela rua 
corn as ruas Tomâs Ribeiro (até 31 de 
Janeiro) e Conde S. Salvador (até 28 
de Fevereiro), sendo sugerida como 

alternativa a utilizaçâo das ruas do 
Godinho e 1° de Dezembro. 
No anùncio, a empresa reconhece que 
O avanço da obra no primeiro troço da 
Rua Brito Capelo (entre a Avenida da 
Repüblica e a Rua Tomâs Ribeiro) nâo 
correu como a empresa tinha 
prometido. 
"Contudo, esta [ma] experiência serviu 
de exemple, no sentido de nâo se 
repetirem os erros verificados. Assim, 
e em articulaçào corn a Câmara 
Municipal e Associaçâo Comercial do 
Concelho de Matosinhos, tudo foi 
planeado para que, nas fases seguintes, 
estejam reunidas todas as condiçôes 
de acesso, quer a moradores, quer 

para cargas e descargas e veiculos de 
emergência", lê-se no anùncio. 
A fonte reafirmou que se mantêm as 
provisoes de entrada em operaçâo em 
Novembre da "Linha Azul" entre 
Matosinhos e a Trindade, tende a 
Metro do Porto decidido na sua ùltima 
reuniâo avançar em Junho corn uma 
"mini-operaçâo experimental jâ corn 
clientes" entre a Senhora da Hora e 
Matosinhos. 
Em Maio de 2004, vésperas do 
Campeonato Europeu de Futebol, 
estarâ concluida a primeira fase da 
rede de metro do Porto, corn as linhas 
de Matosinhos, Pôvoa, Trofa e Gaia 
em funcionamento. 

DM FESADELO DE PDSSDBEM DE MD 
Homem sofre acidente e fica 
sais dias debaixo do carro 
Um homem sobreviveu seis dias 
debaixo do seu veiculo apôs ter sido 
vitima de um acidente de viaçâo 
junto à Vila de Salto, Montalegre. O 
acidentado, de 36 anos, foi 
encontrado corn vida, tendo sido 
hospitalizado. 
José Luis Martins sofreu o acidente 
na estrada municipal que liga Salto a 
Venda Nova devido à camada de gelo 
que cobria aquela via na madrugada 
de domingo. A viatura em que seguia 
saiu da estrada e caiu por uma 
ribanceira - depois de deslizar cerca 

de 30 metros. Com a queda, José 
Martins ficou preso debaixo do 
automôvel durante seis dias, afirmou 
à Lusa fonte dos bombeiros de 
Montalegre. 
Um automobilista que circulava 
naquela estrada parou na berma e, 
segundo os bombeiros, ouviu a 
vitima. 
José Martins, natural de Ruibâes, 
Vieira do Minho, foi posteriormente 
transportado para o Centro de Saüde 
de Montalegre e depois transferido 
para o Hospital de Chaves. 

De acordo corn os bombeiros, o 
acidentado estava consciente, 
apresentando apenas algumas 
queimaduras na face, devido à geada, 
e sintomas de desidrataçâo. "Nâo 
tinha nada partido e foi ele prôprio 
que contou a sua histôria", 
acrescentou a mesma fonte. 
José Martins é solteiro e o carro que 
conduzia tinha matricula francesa. 
Segundo a GNR de Vieira do Minho, 
durante a semana nâo foi 
apresentada qualquer queixa sobre o 
seu desaparecimento. 

Uma avioneta pilotada por um 
adolescente de 15 anos esmagou-se 
este fim de semana contra um 
arranha-céus na Florida, provocando 
a morte do ùnico ocupante, que havia 
levantado voo sem autorizaçâo e 
ignorara todos os apelos das 
autoridades para aterrar. 
Os motivos do adolescente nâo sâo 
conhecidos, embora as autoridades 
tenham afastado a possibilidade de se 
tratar de um caso de terrorisme, 
como inicialmente chegou ajulgar-se. 
Segundo a Policia do condado de 
Tampa, o pequeno monomotor 
Cessna pilotado por Charles Bishop 
colidiu frontalmente corn um edificio 
de escritôrios, apôs ter sido 
perseguido durante varies minutes 
por um helicôptero da Guarda 
Costeira, que tentou, sem êxito, 
convencer o jovem pilote a aterrar em 
segurança. Apesar da violência do 
embate, a avioneta nâo chegou a 
explodir, ficando “cravada” no 28° 
andar do edificio que alberga o 
Banco da América, no condado de 
Tampa. 
O adolescente teve morte imediata, 
nâo se sabendo ainda se fez o aviâo 
colidir propositadamente contra o 
edificio ou se nâo conseguiu evitar o 
choque. Na altura do embate, o 
edificio encontrava-se praticamente 
vazio, e as poucas pessoas que ali 
trabalhavam apenas ouviram um 
barulho forte, nâo se tendo 
apercebido imediatamente de que 
um aviâo acabara de embater no 
prédio. 
O “mayor” de Tampa, Dick Greco, 
foi um dos primeiros a chegar ao 
local, tendo mais tarde manifestado o 
seu alivio por nâo se ter tratado de 
algo mais grave. “A minha primeira 
reacçâo foi de medo. Mas, graças a 
Deus, nâo foi nada daquilo que eu 
temia”, afirmou o “mayor”, 
referindo-se a um eventual ataque 
terrorista idêntico aos atentado de 11 
de Setembro. 
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Arsenal do Nlinho-Jornada de gratidâo 
A actual Comissao 
Administrativa do 
SCB-Arsenal do Minho 
de Toronto, realizou 
um Jantar de 
agradecimento, no 
passado sabado, a todos 
quantos deram o seu 
contribute para o bom 
andamento da 
colectividade em 2001. 

O responsavel da Comissao 
Administrativa, Antonio Letra, em 
nome dos sens companheiros, 
agradeceu aos que dirigem e aos que 
voluntariamente trabalham no clube, 
desde a cozinha à sala de festas, aos 
que ajudam economicamente a 
colectividade, aos ôrgâos de 
comunicaçâo social e, com mais 
ênfase, os sôcios do Arsenal do 
Minho. 
Houve mùsica a cargo do DJ-Nazaré 
Praia e gargalhada corn o imitador e 
comedian te Jomar. 
Foi uma festa bonita, cheia de fervor 
clubistico e de gratidâo aos que 
voluntariamente contribuem para o 
Arsenal do Minho. 
FPtv, CIRV e O Milénio agradecem a 
gentileza do convite e do convlvio. 
Sabe sempre bem ouvir gente grata, 
embora nunca déssemos apoios corn 
o sentido de recebermos 
contrapartidas. 
Pela nossa parte, podem contar corn 
as nossas limitadas disponibilidades. 
Todos quantos contribuem para o 
desenvolvimento social e recreativo 
da Comunidade portuguesa 
merecem-nos o mais sentido respeito. 
Aproveitamos para chamar a atençâo 
dos sôcios do SCB-Arsenal do Minho 
de Toronto, para as eleiçôes que estâo 
a chegar. Preparem-se para eleger os 
Corpos Gerentes para 2002. 
A Comissao Administrativa jâ 
cumpriu e bem a sua missào. 

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

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MÊbICINA HOMEOPATICA 

Marque mna cittrcvista coin o NaturisUi Homeopata 
Antôtiio Medeiros, jd coin nndtos anos de exptriêcia, 
que 0 poderd ajiidur mi soluçao dos sens problemas. 

Intes do Arsenal do Minho em convivio. Dirigentes e 

ISfùHsàveis da comissâo 
^ihdnistraHva do Arsenal do 

iMt&ÿ e alguns convidados. 

Candidato luso-canadiano 
do Partido Liberal Provincial para as prôximas eleiçôes 
Oscar Silva Vicente estâ em 
campanha eleitoral na regiâo de 
Lambton-Kent-Middlesex para 
candidato do Partido Liberal 
Provincial para as prôximas 
eleiçôes. 
Em 1996, Oscar Vicente e a sua 
companheira de entâo, Lindsey 
Wesley, colocaram Wallaceburg 
no mapa apôs terem ganho vârios 
campeonatos regionais de 
oradores. Nesse mesmo ano, 
Oscar Vicente conquistou o 
primeiro lugar como orador no 
Sindicato de Estudantes 
Oradores do Ontario e foi 
convocado por Team Canada 
para concorrer ao concurso 
mundial de Oradores de Escolas 
Secundârias. 
Oscar Vicente é licenciado pela 
Universidade de Windsor em 
Ciências Politicas e estâ neste 
momenta a tirar uma segunda 
licenciatura em Gestâo 
Empresarial. Oscar desde 
sempre teve contacte corn as 
questôes pùblicas da sua regiâo 
apôs o trabalho que desenvolveu 
na Câmara Municipal de 
Windsor, nos Transportes 
Pùblicos de Windsor e corn a 
deputada provincial de Windsor- 

West, Sandra Pupatello. 
Enquanto frequentava a 
universidade. Oscar foi Senador 
da Aliança de Estudantes 
Universitârios durante dois anos 
e representou uma populaçâo de 
cerca de 10.000 estudantes. 
Fora da escola. Oscar foi 
présidente e fundador do Club 
“Rotaract” de Windsor, um clube 
que presta serviços a pessoas 
entre os 18 e os 30 anos e que 
promove a importâneia de 
liderança, da cidadania, de 
sucesso e de compreensâo no 
mundo dos negôcios. 
Membro activo na indüstria 
turistica durante vârios anos. 
Oscar foi membro do comité da 
Câmara de Comércio de Turismo 
e trabalhou para a Associaçâo 
Trade and Tourism, 
Southwestern Ontario Travel 
Association. 
Nas prôximas semanas, os 
libérais de Lambton-Kent- 
Middlesex decidirâo quem os 
representarâ nas prôximas 
eleiçôes provinciais. No Sâbado, 
26 de Janeiro, Oscar serâ orador 
no jantar anual dos sôcios do 
Portuguese Canadian Club of 
Strathroy. 
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MISCELâNIA 

A Madeira é um jardim de lui e cer 

impressionante, a "Quinta do 
Repouso" do casai Faria, no Funchal. 
Compreendemos a admiraçào de 
Conchita e Rui Gomes pois, também 
nos, jâ tivémos o privilégio de a 

Comendador Cirino Fana e Rui Gomr.s 
na sala de estar da Quinta do Ripou to, 

Regiào Autônoma da Madeira. 
Conchita e Rui Gomes ficaram 
encantados. 
Tudo maravilhoso. O Hotel onde se 
alojaram, as paisagens à volta, os 

Carlton, estiveram na riquissima 
exposiçâo de carros antigos do 
prôprio Ramiro José e, também, 
na casa-museu do Comendador 
Cirino Lélio Faria. Algo de 

visitar. Um paraiso de beleza, arte e 
bom gosto. 
E que tal as "espetadas à madeirense", 
na Madeira? 
Claro, uma delicia, na montanha ou 

na cidade, que o présidente da 
Academia do Bacalhau de 
Toronto, Rui Cornes, nâo deixou 
de corner, abusar e "chorar" por... 
mais. A Madeira é um fascinio e, 
como tal, Conchita e Rui jâ 
pensam em voltar e levar mais 
amigos "comadres e compadres 
bacalhoeiros" e nâo sô. 
O nosso obrigado ao Rui Cornes 
pelas noticias da Madeira e as 
fotografias que gentilmente nos 
cedeu. 

JMC 

A Madeira é um jardim de luz e cor 
no fim-do-ano, e um jardim florido 
todo o ano. Esta a opiniâo de quem 
visita a bêla Ilha e, particularmente, 
do casai Rui Cornes, de Toronto, que 
desfrutou as belezas da progressiva 
terra e a luz e cor do fabuloso fim-de- 
ano madeirenses. Uma girândola de 
fogo e cor! 
Uma festa diferente, ünica, daquelas 
que prende e força a mais visitas à 

passeios que tiveram ocasiào de fazer. 
Nem a chuva miüda os incomodou. 
Curiosamente, a chuva parou um 
pouco antes da meia-noite do fim-de- 
ano para nâo estragar o fabuloso fogo 
de artificio e, sô voltou, muito mais 
tarde... 
Depois, para "ajudar à festa", tiveram 
anfitriôes de luxo. 
Entre outros, o casais Ivone e Ramiro 
Jorge e Lidia e Cirino Faria. No Hotel 

iiseissie ENTRE GRSIl MClGi EM GESGRflÇi 

Ucraniana assassînada 
violentamente 
o individuo ucraniano suspeito de ter 
agredido mortalmente a sua companheira, na 
segunda-feira à noite, em Vila Velha de 
Rôdâo, vai aguardar julgamento em regime 
de prisâo preventiva, depois de ter sido 
interrogado pelo juiz do Tribunal da 
Comarca de Castelo Branco. 
Kulenko Krneehko, de 27 anos, é o ünico 
suspeito da morte de Ismaylova lemannoba, 
de 26 anos, corn quem vivia maritalmente. O 
caso ocorreu ao cair da noite, altura em que, 
depois de uma violenta discussâo, os vizinhos 
ouviram gritos da vitima. Alertada, a GNR 
chegou ao local e deparou corn Ismaylova 
prostrada no châo, nâo resistindo aos 
îerimentos provocados. O casai de 
ucranianos, natural da cidade de Ykpaiha, 
encontrava-se naquela vila hâ dois meses, 
residia numa casa alugada e trabalhava numa 
empresa de fabrico de urnas. Ao que se 
apurou, o homem terâ sentido fortes dores de 
cabeça, tendo-se deslocado ao hospital de 
Castelo Branco, onde recebeu assistência, 
tendo regressado a casa localizada na Vila da 

Pesqueira, em Vila Velha de Rôdâo. De 
acordo corn o bombeiro que conduziu o casai, 
"nada de anormal se passou no trajecto". 
Porém, à noite, os vizinhos, foram 
surpreendidos corn os gritos da mulher e 
tentaram entrar na casa, sô que aquela estava 
trancada. Perante este cenârio, os populares 
chamaram a GNR que, quando chegou ao 
local, encontrou a mulher jâ morta. Entâo, o 
alegado homicida ainda ofereceu resistência, 
mas acabou por ser detido e conduzido ao 
posto. Segundo se soube, o individuo agrediu 
a sua companheira corn diversos objectas que 
lhe apareceram à mâo, inclusivamente um 
radiador a ôleo que lhe atirou à cabeça e que, 
provavelmente, lhe causou a morte. 
Filipe Ladeira, que reside mesmo em frente 
da casa onde ocorreu o crime, referiu que 
nada faria prever um desfecho destes, uma 
vez que "o casai era tranquilo e muito 
carinhoso, quer entre eles quer corn os 
outros". Refira-se que naquela vila reside e 
trabalha um considerâvel numéro de 
cidadâos ucranianos, que se têm integrado na 
sociedade local sem qualquer tipo de 
problema. 

Associaçâo Democràtica - Agradecimento 
A Direcçâo do ano de 2001 agradece aos 
Orgâos da Comunicaçâo Social - Clubes e 
Associaçôes - associados e amigos e a todos 
aqueles que de uma maneira ou de outra 
apoiaram ou colaboraram corn a nossa 
Associaçâo durante o ano de 2001. 
Estamos seguros que corn a vossa ajuda a 
Associaçâo Democràtica continuarâ em 
frente na sua missâo em defesa da 

Democracia e Justiça Social. 
Bern hajam. Saudaçôes democrâticas. 

-Q 
Assina; 
Conceiçâo Baptista 
Présidente da Direcçâo 

HO CEHTOO NOSPITAUR 00 FONDHM 

Visitas proibidas a 
menores de 10 anos 
Com o tdargamento do periodo de visitas tem sido verificada 
alguma indisciplina no que diz respeito à permanência de crianças 
como visitantes no hospital. Dai que os responsâveis tenham 
decidido agir corn maior firmeza, fazendo cumprir legislaçâo 
interna e nacional sobre a matéria. 

O Diârio de Noticias da Madeira noticiava esta semana como 
sendo insôlito o facto de uma criança de nôve anos ter sido 
impedida de visitar o pai, internado no Centro Hospitalar do 
Funchal. 
Contudo. apesar de desconhecida ainda do grande püblico e 
também de alguns profissionais de saùde, a regra que impediu o 
menor de enirar nas instalaçôes hospitalares é extensiva ao todo 
nacional. Faz parte do regulamento de visitas daquela instituiçâo e 
de outras por todo o pais. 
Aliâs, e segundo Filomeno Paulo avançou ao Diârio de Noticias da 
Madeira, esta jâ estâ em vigor hâ muito tempo, muito embora a 
sua aplicaçâo seja agora mais apertada, em virtude do novo 
horârio de visitas, que permite uma permanência durante quase 
todo 0 dia no hospital. 
Situaçâo que de forma alguma se adequa à presença de crianças 
muito jovens. É que, para além da experiência traumatizante de 
um meio hospitalar, elas, pela sua forma natural de se 
comportarem, podem interferir negativamente num serviço onde 
o sossego e o bem-estar dos doentes é uma prioridade. 
O présidente do Conselho de Administraçâo do CHF référé que 
estas regras sâo constantes do capitulo 17 do Regulamento de 
Visitas e Acompanhantes de Doentes Internados, que diz, 
claramente, que «para evitar a fadiga do doente e como precauçâo 
contra agentes infecciosos, as crianças corn idade inferior a 10 anos 
nâo estâo autorizadas a visitar doentes internados». Contudo, e 
«atendendo a circunstâncias de tipo familiar, nomeadamente o 
parentesco, a équipa de saüde poderâ concéder a respectiva 
autorizaçâo». 
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Noite He Reis 
no Madeira Ciub 
Foi um festa bonita e diferente. 
Gente animada e saudosa das 
tradiçôes encheu o Canadian 
Madeira Club-Madeira House C. 
Centre, para passar a tradicional e 
regional festa dos Reis. 
Müsica com o divertido conjunto "Os 
Vadios" e a surpresa do Cantar dos 
Reis por um grupo de cantadores 
constituido por elementos da Casa 
dos Poveiros, dos Searas de Portugal 
e o acordeonista Casimiro Pinheiro. 
Mas, aos cantadores de Reis, 
também estava reservada uma 

agradavel surpresa. Junto ao palco 
do salâo de festas, esperava os 
cantadores, um presépio vivo, com 
elementos da casa encarnando Nossa 
Senhora, Sao José, o menino Jesus 
nas palhinhas e, naturalmente, os 
très Reis Magos. Nem faltava uma 
ovelhinha... 
Foi um momento muito apreciado 
por todos os présentes. Na ocasiao foi 
feito um peditorio em favor do grupo 
de Cantares dos Reis que rendeu 
$235. dôlares. Segundo nos informou 
o organizador do grupo de Cantares 

dos Reis, Laurentino Esteves, o présentes e os visitantes, tal como o 
dinheiro vai ser entregue ao Sick bailarico da praxe. 
Children’s Hospital, em Toronto. Uma noite para ser lembrada por 
Seguiu-se o convivio natural entre os muito tempo e por todos! 

PORTUGAL / ELEIÇ0ES LEGISLATIVAS ANTECIPADAS 
O Consulado Geral de Portugal, 
em referência ao RECENSEA- 
MENTO ELEITORAL, Eleiçôes 
da Assembleia da Repüblica/2002, 
chama a atençâo de todos os 
cidadaos para o seguinte: 
Tendo Sua Excelência o Présidente 
da Repüblica anunciado que a 
realizaçâo de eleiçôes legislativas 
antecipadas decorrerâ a 17 de 
Março de corrente ano, informa-se 
que as inscriçôes e demais 

operaçôes de actualizaçâo do 
Recenseamento Eleitoral ficarâo 
suspensas a partir de 17 de Janeiro. 
Por conseguinte, quem ainda nâo 
estiver recenseado, fôr cidadâo 
português e possuir Bilhete de 
Identidade, poderâ inscrever-se 
sômente até ao dia 16 de Janeiro de 
2002. 
No caso dos eleitores corn 17 anos, 
e que completem 18 anos até 17 de 
Março, podem inscrever-se até 21 

de Janeiro e, nestas circunstâncias 
a suspensâo sô se verificarâ a partir 
de 22 de Janeiro. 
Por outro lado, os eleitores que 
tenham alterado de residência 
devem comunicar pessoalmente ou 
por escrito (via Fax: 416 217-0973) a 
nova morada e indicando o 
respectivo No. de eleitor. 
A actualizaçâo do Recenseamento 
reabrirâ a 18 de Março de 2002. 

Assim, os cidadâos portugueses 
residentes no estrangeiro e inscritos 
localmente nos cadernos de 
recenseamente eleitoral, e que 
constem da BDRE, base de dados 
do recenseamento eleitoral, 
exercerâo o seu direito de voto pela 
via POSTAL, nos termos do Arto. 
5o. do Dec-Lei 95-C76, de 30 de 
Janeiro. 

Hoitôm l)Gniu(0OA 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Tenham um 
Ano de 2002 

Feliz 
participando 
nas festas do 

FCCPM. 
INFO: 905-286-1311 

O unico matadouro português 
de sumos no Canada. ' 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

“üîsé 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Festa de confraternizaçâo no Oasis C. Centre 
A dupla, Joe Pimentel e Humberto 
Rebelo, proprietâria do Oasis C. 
Centre, em Mississauga, realizou 
um almoço-convivio de 
agradeceimento aos funcionârios, 
fornecedores e amigos. 
Foi uma tarde em grande, depois de 
um almoço à maneira! 
A animaçào esteve a cargo do DJ- 
Jorge Ferreira, corn um momento 
hilariante corn o ilusionista cubano. 
Pedro, que soube agradar a miüdos 
e graüdos. 
Joe Pimentel e Humberto Rebelo, 
apôs os agradecimentos a todos, 
ofereceram a todos os funcionârios 
um casaco corn o emblema da 

companhia. Oasis C. Centre. 
Por outro lado, como vem sendo 
hâbito, Humberto Rebelo 
distribuiu os prémios aos melhores 
funcionârios de 2001. 
O prémio "Empregado do Ano" foi 
entregue ao Isidio Carreiro; o 
"Jovem do Ano", ao James; o 
"Melhor da Cozinha", a Lino 
Arruda; o "Bartender do Ano", ao 
Tony Serra e, o "Melhor da 
Limpeza e Arrumaçâo", ao Carlos 
Mota. 
Um "rebuçado" para o melhor em 
cada sector sem menosprezo pelos 
restantes elementos que também 
deram o seu melhor, para o sucesso 

Maria 
Pimentel 
apresentando 
a netinha 
Samantha. 

da companhia. Para o proximo ano hora menos hora. O Oasis 
serâo outros pois, o esforço de cada Convention Centre é cada vez mais 
um serâ sempre compensado, mais uma familia unida e feliz. Parabéns. 

Boisa de Estndo 
da Casa do Alentejo 
A Casa do Alentejo 
Community Centre 
vai oferecer uma 
BOLSA DE 
ESTUDO no valor 
de $1.000.00 (mil 
dôlares) a um 
aluno que frequente 
o curso de Artes 
Plâsticas. 
Os candidates têm de ser 
Portugueses ou de descendência 
Portuguesa, apresentar provas de 
que sâo e em como frequentam o 
respective curso. 
Os trabalhos indentificados e 
acondicionados de forma a nâo 
poderem ser vistos por qualquer 
pessoa, devem de ser entregues na 
Casa do Alentejo até dia 18 de 

Fevereiro às 21h00, ao 
cuidado do 

Présidente Sr. 
Carlos de Sousa 
para posterior 
classificaçâo por 
um juri 

qualificado. 
O vencedor terâ de 

estar présenté no 
almoço de Aniversârio a 

realîzar no dia 24 de Fevereiro de 
2002. 
O trabalho vencedor ficarâ na 
posse da Casa do Alentejo. 
Para mais informaçôes contactât a 
Casa do Alentejo, pelo telefone 
416 537-7766, ou pessoalmente na 
sede-social, 1130 Dupont St., em 
Toronto, junto da Dufferin. 

BIG Holiday SALE NSB,S.T.HtP.S.T. 
FINE ► EB ORFUS < 

LEATHER 
B ^ JA T\y\ & J A ï\y\ E s 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

.0 

88 ORFUS RD 
416-789-5400 

Aberto 
7 dias par samana 
S* Feira. .> B* Feira 
daa am > 9 pm 

Sâb. a Dom. 
das 10 am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 

(taxes included not added) 

E mais; até W* de descente em todes os artigos 

UMA 

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

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

LB IE ^3 ^3AA Fl Para elegâneia e conforte 
Malaa, cintos, chapéua, carteiraa, sacos, etc... 

COLECÇAO DE. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISÜI 

ss'tid 
dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa 
I màximo em 

classe e 
elegâneia para 

toda a gente 
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"UM TRUAIHO MOIOSO, IR» «U lUE ESÜD REFERENC»IOS GERÇA DE 215 LOCAIS (SHAMS DO OISTMTO ONDE HABITAMIDOSOS” 

GNR coin sessSes sobre o Euro para ajudar idosos 
Os soldados da GNR de Portalegre 
vâo acompanhar “os idosos aos 
estabelecimentos comerciais para 
aferir da sua capacidade para 
manusear a nova moeda”, revelou o 
comandante distrital, tenente-coronel 
Joâo Bugio. Esta acçâo da GNR sera 
“um trabalho moroso, uma vez que 
estâo referenciados cerca de 215 locals 
isolados do distrito onde habitam 
idosos”, acrescentou aquele 
responsâvel. 
Esta iniciativa surge na sequência de 
uma outra, que envolveu uma centena 
de sessôes de esclarecimento sobre o 
euro dirigidas a idosos e realizadas 
em todas as freguesias do Norte- 
Alentejano. Segundo o tenente- 
coronel Joâo Bugio, foram 

“Transmitir noçôes 
fundamentals sobre o 
euro, dar exemplos de 

utilizaçâo da nova 
moeda, e alertar para 

eventuais burlas” 

organizadas 103 sessôes sobre a nova 
moeda, abrangendo mais de 2.500 
idosos, grande parte deles residentes 
em locals isolados. 
“Transmitir noçôes fundamentals 
sobre o euro, dar exemplos de 
utilizaçâo da nova moeda, e alertar 
para eventuais burlas”, foram os 

objectivos das iniciativas 
integradas no programa 
“Idosos em Segurança”, 
que terminou este fim de 
semana, disse à Lusajoâo 
Bugio. 
O comandante da GNR 
acrescentou que foram 
destacados para este trabalho, 
iniciado em meados de 
Novembro, 18 elementos da Guarda, 
que utilizaram “copias” da nova 
moeda para explicar aos idosos as 
caracteristicas dos euros, bem como 
folhetos contendo informaçôes e 
conselhos sobre a sua utilizaçâo. A 
GNR também celebrou 
recentemente um protocolo corn a 
Diocese de Portalegre e Castelo 

Branco, para que durante as 
missas os pârocos forneçam 
informaçôes e conselhos 
sobre a utilizaçâo do euro. 
“Este apoio aos idosos 
nâo surge de forma 

isolada”, disse, acrescen- 
tando que “desde hâ muito 

tempo que sâo os prôprios 
elementos da GNR que fazem o 

levantamento das pensôes, compram 
géneros alimenticios, gâs e outros 
bens, que depuis levam aos idosos 
que residem nesses locals isolados”. 
“Essas pessoas nâo têm luz eléctrica, 
nem televisâo, e na maior parte dos 
casos sô contactam corn alguém 
quando lâ vai algum militar da 
GNR”, contou. 

PSD Secçâo de Toronto 
O deputado Vitor Caio Roque esta, 
de novo, em Toronto. Ninguém sabe, 
ao certo, para quê, mas a verdade é 
que desta vez até conseguiu arranjar 
tempo e disposiçâo para trazer 
consigo a esposa. E como esteve mais 
dias do que os habituais, e veio 
designadamente para assistir à festa 
de fim-de-ano da Local 183 da 
LIUNA, chega a parecer que veio 
mais para férias do que para 

trabalhar. 
Dai nâo vem mal ao mundo, na 
medida em que os émigrantes, 
enquanto tais, primeiro na Europa e 
agora no Resto do Mundo, nunca 
deram muito pela sua acçâo como 
parlamentar e seu représentante. 
Bem ao contrario, passam-se às vezes 
coisas à sua frente sem que se lhe 
conheça uma reacçâo positiva. 
Em férias no Canada? Tudo bem. O 

que é pena é aproveitar a sua estadia 
entre nos para fazer entrevistas em 
tudo o que é buraco e começar jâ a 
fazer uma campanha eleitoral corn 
frases feitas e bombâsticas que, ou sâo 
mentiras ou pelo menos meias 
verdades. O que pensar... esta 
viagem. Como darâ que pensar 
atitudes como aquela recentemente 
levada a cabo na Venezuela em que, 
nâo querendo culpar o seu Governo - 
do PS - pelo atraso de ano e meio na 
chegada da famosa linha de crédite 
prometida aos desalojados das cheias 
de 99, achou que deveria zurzir no 
Embaixador de Caracas que é, afinal, 
quem menos culpas terâ. A jeito de 
trauliteiro, o deputado Caio Roque 
nem sequer aproveitou a 
oportunidade para explicar o estado 
calamitoso em que os Consulados da 
Venezuela estâo, nomeadamente o de 
Valência. Talvez seja mais fâcil bâter 
no Embaixador. 
Aqui mesmo, em Toronto, o 
"impoluto" deputado nâo conseguiu 
ver um drama que por câ se vive. E 
que os funcionârios do Consulado- 
Geral de Portugal passaram o Natal e 
o Fim de Ano sem terem recebido 
salârio de Dezembro. Acha o 
deputado que isto esta bem? Que o 
seu Governo cumpre? 
Enfim, nas suas palavras em 
entrevistas que fomos vendo e 
ouvindo, ai tivemos chavôes que sâo 
tâo do agrado do deputado. Falou na 
arrogância de Cavaco Silva, como se 
Cavaco Silva olhasse para o pigmeu 
que o ataca. Falou na "certeza" de 
ganhar as eleiçôes de 17 de Março de 
2002 como se o povo fosse parvo e 
rasgasse, em très meses, o que decidiu 
fazer em 16 de Dezembro de 2001, 
quando apresentou um cartâo 
amarelo a resvalar para o vermelho 
pelo pouco caso que o Governo rosa 
deu aos problemas do Pais. 
O PPD/PSD cometeu alguns erros no 
seu relacionamento corn as 
comunidades. Sempre o dissemos. A 
verdade, porém, é que o governo do 
PS abusou nessa aspecto. O que fez 
corn o Conselho das Comunidades é 

de bradar aos céus. Como o serâ o 
descaso feito do seu prôprio 
programa para as ultimas eleiçôes. 
Bastarâ ao sr. deputado Caio Roque 
1er o programa do Partido Socialista 
no tocante a tarefas como a 
"desgovernamentalizaçâo" do 
Conselho das Comunidades, 
dinamizaçâo de acçôes de 
sensibilizaçâo para o recenseamento 
eleitoral, reforço do apoio juridico, 
apoio ao movimento associativo e à 
comunidade social das comunidades 
portuguesas, etc, etc. O sr. Deputado, 
ao ver alguns destes parâgrafos e, em 
coHsciência, ver o que o Governo 
Socialista fez, acabarâ por ter 
vergonha. 
De facto, dizer o que disse, 
especialemente alardear a sua 
"certeza" de que o PS ganha as 
prôximas eleiçôes, é de uma 
arrogância sem limites. E olhe que, 
fazendo fé nas suas palavras, "o povo 
português nâo gosta de arrogância e 
penaliza os arrogantes". 
Enquanto nâo tivermos um Governo 
que considéré as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo 
como parte intégrante de Portugal, 
obrigando o nosso Pais a ter para corn 
elas as mesmas obrigaçôes que possui 
para corn os Portugueses residentes 
no territôrio nacional, as 
comunidades afastam-se cada vez 
mais de Portugal. 
E, ainda que indirectamente, o sr. 
Deputado Caio Roque, corn um ar 
"paternalista" desmasiadamente 
doentio, tem vindo a pugnar por isso. 
O Povo Português, sobretudo aquele 
que reside nesta parte do mundo, vai 
decerto penalizar os que discriminam 
os Portugueses. Mesmo os 
Portugueses da Europa e do Resto do 
Mundo. Que, para o Partido Socialista 
sâo iguais... mas (bem) diferentes. 

Toronto, 2 de Janeiro de 2002 

O Présidente da Comissào Polüica da Secçào 

do Ontario do PSD, 

Carlos Mendes 

Mais de *\Q anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAFIDez para a famflia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TEL! 

Este especial é uma prenda de Ano Novo 
da RapidTeleé valide até 
28 de Fevereiro de 2002. 

INSCREVA’SEJ/U 
1/2C CanadàeEUA.07 

S. Paulo e Rio de Janeiro ,10e, Alemanlia, França, Inglaterra e Italia .08c 
Aos milhares de clientes que jâ estâo a beneficiar das tarifas baixas 
dos nossos serviços, agradecerros profundamente todo o apoio que 

nos têm dado. 
Para todos aqueleS que atnda nâo conhecem as grandes vantagens 

que ofereœmc^i, convidamo-tos a contactar-nos pois corn um 
serviço personîficadotudo faremos para ajudar a encontrar um piano 

de chamada® de distânda que seja de inteira satisfaçâo. 

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

Telefone iâ: 1866-7274383 ou 965-619-2598 
FALAMOS PORTUC3UÊS 
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Euro: 
China compra moeda europeia 
para diversificar réservas 
A China tenciona comprar mais 
euros, para "diversificar" as suas 
réservas em divisas, indicou o 
ministre chinés das finanças, Xiang 
Huaicheng. 
"E melhor pôr os ovos em varies 
cestos do que num sô", disse Xiang 
Huaicheng numa conferêneia de 
imprensa em Xangai corn o seu 
homôlogo alemâo, Hans Eichel. 
Embora sem precisar montantes, o 
ministre chinés das Finanças disse 
que vai "sugerir" aos seus colegas do 
governo que "comprem mais euros". 
"E ôbvio que o euro esta a fortalecer- 

se e ninguém duvida do seu sucesso", 
acrescentou. 
As réservas da China em divisas, 
estimadas em 208.000 milhôes de 
dôlares, sâo as segundas maiores do 
mundo, a seguir às do Japâo. 

Fiscais dos Saldos 
apanham infractores 
“Cada cavadela, cada minhoca”, 
comentava esta semana na Rua dos 
Fanqueiros, em Lisboa, um fiscal da 
Inspecçâo Gérai das Actividades 
Econômicas (IGAE). E o comentârio 
tinha razâo de ser, pois no primeiro 
dia da época oficial dos saldos 
(prolongam-se até 28 de Fevereiro) 
foram muitos os comerciantes 
apanhados em falta. Mais que no ano 
passade. Segundo os dados 

avançados pelo director-geral da 
IGAE, Mario Silva, o balanço da 
primeira aeçâo da Operaçào Saldos 
2002 saldou-se por uma taxa de 
incumprimento (35%) superior à de 
2001 (25%). Falta de afixaçâo de 
informaçâo relativa à duraçâo da 
época dos saldos e inexisténeia da 
dupla afixaçâo dos preços (antigos e 
novos, em escudos e em euros), foram 
as principais infracçôes detectadas. 

Comunicado da California 
Herberto Duarte e Maria 
Assunçâo Costa Duarte, naturais 
da Ilha do Pico-Açores, e 
residentes em San Diego, 
California, no 3641 Poe Street, CA. 
92106, vêm por este meio informar 
que o seu procurador no Pico, Sr. 
Manuel Alvares de Freitas, 
residente no Caminho do Calhau 

' 18, Piedade, 9930 204, Lajes do 
Pico, corn sua mulher Maria do, 
Rosârio Silva Freitas - ainda prima 
da Maria Ascençâo Duarte 
(California) -, lhe vendeu uma casa, 
atafona, currais e uma horta, 
situado abaixo da Canada, tal 
como tinham combinado 
telefonicamente, por dois mil e 
quinhentos (2.500) contes. 
Para surpresa do casai Herberto e 
Maria Ascençâo Duarte, o 
procurador incluiu na venda e pelo 
preço acima mencionado, o 
terreno da Canada para cima, cujo 
valor é de mil e quinhentos (1.500) 
contes. 
Desta forma, sentem-se enganados 
pelo procurador Manuel Alvares 
de Freitas, que lhes vendeu dois 
terrenes pelo preço de um! 
E, o combinado pelo telefone, foi 

apenas a venda da casa e terreno 
abaixo da Canada. 
Pensavam estar a lidar corn gente 
séria e afinal foram explorados por 
quem nâo esperavam. 
Para que conste deixâmos aqui a 

nossa viva révolta pela traiçâo. 

Assina e enviou as fotografias: 
Herberto Duarte 

Na ediçâo numéro 161, de 13 de Dezembro de 2001, colocâmos este 
comunicado, a pedido dos interessados acima mencionados. Por equivoco, 
troeâmos os nomes das pessoas que estâo nas fotografias. 
Pelo erro, pedimos desculpas a ambas as partes. 

JMC 

Grande camnanha 

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

1785 St. Clair Ave. W. (4i6) 656-1200 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado ndo reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

UL asetaoo au... 
A procura da carauana Presidenclal 
"As mentiras das FAA e da ‘secreta’ Portuguesa" 

Na passada semana em Portugal, o 
jornalista da Radio Luanda Antena 
Comercial, Jaime Azulay, publicou 
um artigo no DN onde dizia que o 
secretario-geral da UNITA tera sido 
detido pelas Forças Armadas 
Angolanas (FAA) quando viajava 
numa coluna, na qual seguiria 
também Jonas Savimbi, lider do 
"Galo Negro", a 30 de Dezembro, na 
operaçâo da FAA, o secretario para as 
Relaçôes Exteriores do movimento 
do "Galo Negro", Alcides Sakala, 
pode ter sido morto. 

As forças governamentais angolanas 
podem também ter detido mais cinco 
oficiais générais na provincia do 
Moxico, revelou o jornalista no Diario 
de Noticias (DN) concluindo que 
"Quase 400 pessoas, entre militares e 
civis integram a referida coluna, mas 
apenas 200 estao directamente com 
Savimbi. Ele é protegido por forças de 
vanguarda e de retaguarda que 

defendem os flancos da coluna que 
estâo localizados a cerca de 35 e 40 
minutos. O segundo escalao é 
defendido por unidades de comando 

e, finalmente, vêm os seus protectores 
pessoais", escreve Azulay. 
Em comunicado enviado à 
comunicaçâo social, o movimento 
Unidade e Paz para Angola nega as 
noticias divulgadas pelo Diario de 
Noticias. Afirma que nâo hâ "nada de 
novo na frente de guerra" e acusa 
Portugal de conluio com as Forças 
Armadas Angolanas. 

"Nem o senhor Alcides Sakala 
morreu, nem o senhor Lukamba Gato 
foi capturado, nem se sabe do senhor 
Jonas Savimbi", garante o 
comunicado do movimento angolano, 
afecto à UNITA. 

FAA negam detençâo de 
Lukamba Gato 

Na sequência das acusaçôes de Jaime 
Azulay, as Forças Armadas Angolanas 
desmentiram a alegada captura do 
secretârio-geral da UNITA. A fonte 
das forças angolanas afirmou que 
"todos os comentarios à volta da 
captura de Lukamba Gato nâo 
passam de meras especulaçôes". 

A mesma fonte afirmava ainda nâo se 
justificar "tanto alarido à volta duma 
questâo que nâo ocorreu (...) Estamos 
perante uma grande especulaçâo e 
lamentamos a atitude de certa 
imprensa em noticiar esse assunto 
que nâo aconteceu. Estamos a 
trabalhar no sentido de esclarecer a 
situaçâo que considéré uma 
informaçâo descabida". 

"As mentiras das FAA e 
da ‘secreta’ das Forças 
Armadas Portuguesas" 

Para o movimento Unidade e Paz 
para Angola (UPA), esta noticias nâo 
passam de uma "violenta acçâo de 
propaganda" da responsabilidade do 
jornalista Jaime Azulay, acusado de 
estar ao serviço das forças angolanas e 
da "secreta" militar portuguesa. 

"O senhor Azulay, cubano de origem, 
angolano pela boisa do ditador José 
Eduardo dos Santos/Miala e da 
‘secreta’ portuguesa, continua a 
mentir aos angolanos e ao Mundo e a 
desorientar-se na escolha da ‘verdade’ 
a contar", acusa o UPA. "O senhor 
Azulay é conhecido nos meios da 
terra como ‘o senhor da dupla 
mentira propalada’, isto é, de receber 
de dois patrôes, as FAA e a secreta 
militar portuguesa", révéla o 

movimento afecto à UNITA. 

O UPA acusa ainda as forças 
angolanas de "nâo se decidirem 
quanto à 'verdade' que nos querem 
contar e que se resume em nada de 
novo na Frente da Guerra pois tudo 
se ganha na Frente da Paz". 

Mas o UPA vai ainda mais longe, na 
histôria e nas acusaçôes. O 
comunicado faz referência às crianças 
raptadas pelos militares das FAA a 21 
de Novembre e relaciona o episôdio 
corn a campanha eleitoral do lider do 
PSD, Durâo Barroso. "A UPA 
denuncia, mais uma vez, o facto das 
crianças portuguesas estarem 
envolvidas em um cenârio que se 
complicou corn a necessidade de dar 
vitôria eleitoral ao senhor Durâo 
Barroso, de quem o seu partido, o 
PSD português, vive quanto às 
campanhas eleitorais dos dinheiros 
do MPLA", diz o comunicado. 

Ao longo de todo o texte, o UPA faz 
vârias referências à "amizade" do PSD 
de Durâo Barroso e o MPLA de José 
Eduardo dos Santos e reafirma as 
acusaçôes ao jornalista Jaime Azulay 
de divulgar noticias apenas do 
interesse do Governo angolano. 

Famflia de Gato em 
Luanda 

Paulo Lucamba Gato deixou de 
contactar corn a familia desde o 
passade mês de Abril, segundo 
afirmou, em finais do passade mês de 
Novembre, a sua mulher, Violeta 
Pena Gato, citada pela Angop. 
Violeta, de 41 anos, considéra que o 
motive por que Gato deixou de 
contactar corn a familia se deve ao 
facto de estar ao lado de Jonas 
Savimbi. E admitiu que o movimento 
jâ nâo tinha possibilidades de resistir 
militarmente por muito mais tempo. 
"Nunca a UNITA esteve tâo aflita em 
todos os moldes como agora", 
declarou durante a conferência de 
imprensa que deu na altura em 
Luanda. 

Amigo leitor é bem verdade que a 
provincia mas ao Sul de Angola 
(Mexico) tem sido o palco das 
atençôes no campo de batalha, onde o 
principal objective das FAA é 
encontrar a “Caravana 
Presidencial” coluna onde Savimbi 
se encontra, vamos acompanhar este 
episôdio nas proximas ediçôes. 

Que ricas Restas!!! 

Nàopaga 

liHili'iliiiHa 

SÔ PAGA EM 

_/!'lanueù Sa .Siùva 

£ verdade amigo leitor. 
Em 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!!! 

ARTNOVA Furniture Plus, 
onde a qualidade e o bom 

gosfeo, andam lado a lado. 
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Comunidade 
-Comunicado ' 
O Secretariado da Secçâo de Toronto do Partido Socialista informa 
todos os militantes, simpatizantes e amigos do seu incondicional apoio 
ao camarada Ferro Rodrigues na sua candidatura ao cargo de | 
Secretârio Gérai do PS. I 
Nesta fase dificil do Partido e corn os desafios que se aproximam, em ; 

I particular as eleiçôes de 17 de Março proximo, sabemos que o 
I camarada Ferro Rodrigues sera a pessoa certa, conforme ficou : 
i demonstrado pela sua actuaçâo nos Ministérios que ocupou durante os j 
I dois ùltimos governos, para levar o PS à vitôria e conduzir Portugal no | 
I sentido de uma maior democracia ejustiça social para todos os 
I portugueses. 
I O PS de Toronto gostaria ainda de aproveitar esta ocasiâo para deixar 
I uma palavra de solidariedade para corn o Camarada Antonio Guterres I 
I e de agradecimento pelo excelente trabalho desempenhado enquanto | 
I Primeiro-Ministro e Secretârio Gérai do Partido Socialista. | 

I Sâbado,, dia 12 ^ 
I -’’Noite dos Reis’l no Asas do Atlântico, corn Chamarrita e o E>J*ASAS. î 
I Infbrmaçôes; 4i§ 532-3649. i Il -Grande noite açoriana -com Cantigas ao Desafio- no Oasis C. Centre, | 

em Mississauga. Info: 905 891-7777. | 
-Baile do "Dia dos Amigos", no Angrense de Toronto, corn o Duo | 

I Santos. É o inicio dos festejos carnavalescos... I 
I -Baile no Graciosa C. Centre, corn o conjunto "Asas do Ritmo". I -Fado na Casa do Alentejo, corn Fâtima Ferreira e Armando Jorge, 

acompanhados por Antonio Amaro e Leonardo Medeiros e, ainda, s 
baladas corn Helder Oliveira. Info: 416 537-7766. 
-Festa dos Reis na Casa das Beîras, corn jantar e baile. Info: 416 604- ? 
1125, ou 530-9889, ou 451-6242. | 

. ■ \ 
Sext:a-feiraj dia H8 
-Primeira Noite Portuguesa no "The Docks", em Toronto. Presenças dos j; 
artistas vindos de Lisboa, Olavo Bilac-Santos e Pecadores; Tiago I 
OliveirarPolo Norte; Fernando CunhaDelfins; EJ Vargas e, os locais, i 

I Tâmara e Sarah Pacheco. Info; 416 536-5961. | 

Sâbado,y:dîà^:^ 
I -Baile de Abertura no AMOR DA PÂTRIA e apresentaçâo dos Corpos ^ 
I Gerentes para 2002. Esta festa, no salâo da Igreja de Sta. Helena, terâ a * 
i animaçâo musical do tJ-DL Audio. Info: 416 5352696. | 
I -Festa de Sâo Sébastian da Associaçâo Madeirense de Apoio das Testas \ 
I de Câmara de Lobos em Toronto Inc., no salâo do Canadian Madeira j 
I Club. Animaçâo do Conjunto Tropicar2001. f 

Info: 905 507-3215,:bu 416 377-0161, ou 656-5959. j 

Sexta-feira, dia 25 
I -Porto de Honra, às 19h3Û, comemorativo do lo. Aniversâno da CASA 
I DAS BEIRAS C.C.C. of Toronto. 
I No Sâbado, dia 26, tarnbém na sede-social da Casa das Beiras, às 
I 19h30, Jantar de Gala, comemorativo do aniversârio. 
I Informaçôes: 416 604-1125. Parabéns! | 

i COMUIMICADO 
i 5 
I i 
I A. Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de Cristo Rei em j 
I Mississauga, Ontârio, leva a efeito dois grandiosos espectâculos de | 
I Teatro Popular com o Grupo de Teatro do Centro Comunitârio do I 
I Grupo Amigos Da Terceira da cidade de Pawtucket, Estado de Rhode j 
I Island, Estados Unidos. Os espectâculos realizam-se nos dias 19 e 20 de | 
I Janeiro no Salâo Paroquial da Igreja de Cristo Rei e o grupo de teatro | 
j é composto por 50 elementos com luxuoso guarda-roupa. O Grupo | 
I levarâ a cena a opereta/comédia em dois actos, "Namoro Errado", da | 
I autoria de Victor Santos e ainda um vasto nümero de actos de | 
I variedades musicais com uma orquestra ao vivo com 12 elementos. | 
I Para mais informaçôes e réserva de bilhetes ao custo de $15.00 dôlares j 
I para adultos e $10.00 para crianças, pode contactar o Mordomo da f 
I Irmandade, Carlos Àvila pelo o telefone; | 
I S05-B4B-B4S3. J 
I i 

Miens dos proiltmas da nova moeda 
As gorjetas baixaram 
significativamente 
“Os clientes estâo a dar-nos de 
gorjetas ai menos uns 95% do que 
davam antes do euro”. Esta a 
constataçâo de um motorista de tâxi 
de Lisboa, Manuel Antonio, passada 
uma semana da entrada em 
circulaçâo do euro. 
Como ele, vârios outros profissionais 
do ramo concluiram que “as gorjetas 
decairam muito” e que “hâ quem dê 
dois ou très cêntimos, se calhar, sem 
sequer se aperceber do valor 
correspondente em escudos”. Manuel 
Antonio tem recebido gorjetas de 
valor irrisôrio, como um ou dois 
cêntimos de euro, o correspondente a 
dois ou quatro escudos. “Sô quem 
paga em escudos deixa, por vezes, 
gorjetas maiores. “Em euros, as 
pessoas estâo ‘a leste’”, referiu. “O 
mâximo que tive de gorjeta em euros 
foram seis cêntimos (12,3 escudos). 
Antes, as gratificaçôes davam-me 
cerca de 65 contos por mês, 
trabalhando 14 ou 15 horas/dia. Esta 
reduçâo baixa muito o que levamos 
de ordenado”, sublinhou. Na sua 
opiniâo, “os clientes ainda nâo 
percebem bem o euro. O perigo é se 
ganham o hâbito de dar sô ‘tostôes’. 

De qualquer maneira, ninguém é 
obrigado a dar gratificaçôes. E nos 
temos de dar o mesmo sorriso e a 
mesma simpatia”. 

Os restaurantes tarnbém estâo a notar 
“uma pequena quebra” nas gorjetas, 
como confirmaram alguns 
profissionais do sector. É o caso do 
restaurante Pavâo, em Lisboa, onde o 
encarregado, Francisco Alves, repara 
que “as pessoas recolhem o troco todo 
ou deixam apenas as moedas mais 
pequenas, talvez por nâo estarem 
habituadas às novas moedas. Mas a 
quebra nâo é assim tâo significativa”. 
Carlos Luzio, empregado da 
cervejaria Arpào, nota que “o cliente 
nâo se apercebe do valor do euro e dâ 
menos de metade do que dava”. 

  

Se conduzires... 
Nâo resistimos à tentaçào de reproduzir um "recado" que nos enviou 
Monsenhor Bastos, do Lar de Santa Maria de Peniche, simultaneamente Icom o tradicional cartâo de Boas Testas, o quai agradecemos e 
retribuimos. 
L assim: 

SE CONDUZIRES... 

-a 60 km hora, poderàs cantar: "Como é bom viver". I 
-a 80 km por hora, poderàs ir cantando: "Vou corn o vento". i 

-a 100 por hora, poderàs cantar: "OUia por mim, Senhor". j 

-a 120 à hora, estas a cantar: "Mais perto de Ti, Senhor". | 

-a 150 por hora, poderàs nâx> cantar mais. I 
Outros cantarâo por ti: "Descansa em paz, meu irmàol". j 

Que aqueles que entenderam o "recado" possam conduzir em paz e sem I 
pressas excessivas! i 
Obrigado, Monsenhor Bastos. Bom Ano. I 

FIRST PORTUGUESE 
Escola e Terceira Idade 
A Escola do First Portuguese C. C. Centre, fundada em 10 de Outubro de 
1964, tem classes de português para ADULTOS - aprendizagem e 
aperfeiçoamento -, corn inicio em Janeiro de 2002. 
Inscrevam-se pessoalmente ou pelo telefone: 416 531-1647. 
O First Portuguese Seniors Centre, fundado em 23 de Fevereiro de 1980, 
précisa de VOLUNTÂRJOS para os seguintes programas: 
Cozinha comunitâria, construçâo da pâgina electrônica, instrutores de dança, 
professores de dança e artesanato, visitas amigâveis, serviços administratives e 
professores de pintura. 
Informaçôes e inscriçôes: 416 531-9971 / 72. 



\2  

MISCELâNIA 
Quinta-feira, 10 Janeiro, 2002 

O MILéNIO 

ONTARIO CONTROLARA EM RREVE 
CRIMINOSOS VIA SATÉUTE 
I iiisiis tipi is iscttsiiiia g«i ssia a ssr «sais isiss iiisricasis 
piri îiiçir iiisssis «1 iirisçis ass IIMS ififiss sirs iiii irini 
«liiiiaila pars coiiirilaf m erliiîiasss psr asssiis sixuai las 
caisïas prwiiicïais is Ipiirii, ssiiiiiii mimmm i aiiiicla 
Piilcissa, Caiiiliii Priss. 
Vârias provincias do Canada estao a 
estudar a possibilidade de introduzir 
o sistema de detecçâo via satélite de 
todos os criminosos por assédio 
sexual ou considerados perigosos que 
tenham saido da cadeia sob fiança ou 
estejam em prisâo preventiva. Tudo 
indica que o governo do Ontario serâ 
o primeiro a aderir a este sistema, 
embora a provincia de Alberta 
também se tenha demonstrado 
interessada. O Ministro Rob 
Sampson confirmou a noticia de que 
jâ foi feito o pedido do sector privado 
este mês para um sistema GPS 
(sistema global de posicionamento). 
Esta représenta apenas uma das 
medidas tomadas pelo governo para 
controlar o paradeiro de cerca de 
60.000 pessoas envolvidas em 
supervisâo comunitâria - criminosos 
de vârios graus. 
Embora Rob Sampson nâo tenha 
adiantado quanto poderâ vir a custar 
este sistema, o orçamento provinical 
de 2001 para a provincia do Ontârio 
destinou $2 milhôes para investir em 
sistema de contrôle electrônico. 
O governo tem vindo a estudar este 
caso jâ hâ algum tempo, sobretudo 
depois de um juiz ter liberado o 

pedôfilo Peter Whitmore de usar a 
pulseira electrônica de detençâo de 
criminosos. Actualmente, existem 
cerca de 45 criminosos ligados a este 
sistema de pulseiras. No entanto, este 
sistema apenas révéla as saidas de 
cada pessoa de casa. Um sistema 
mais sofisticado, como o é o GPS, 
utiliza 24 satélites e telemôveis para 
localizar cada movimento da pessoa. 
Esta tecnologia tem sido utilizada na 
indüstria automôvel nos ültimos seis 
anos e tem provado ser bastante 
eficaz. 
Caso o Ontârio opte por este sistema, 
terâ uma versâo anterior à que estâ a 
ser utilizada pelo exército americano 
na conduçâo de misséis no 
Afeganistào. Anteriormente, este 
sistema também foi ütil na Guerra do 
Golfo Pérsico e na dos Balcâs. 
Segundo o présidente da Associaçâo 
do GPS, este sistema nâo é a soluçào 
para todos os problemas, mas é um 
instrumento de ajuda para introduzir 
criminosos novamente na sociedade 
sem que estes representem um 
enorme perigo püblico e para 
resolver o problema de falta de 
espaço nas cadeias do Norte 
América. 

“ACABOU A REVOIUçâO. OS ELEITORES 
QUEREM UMA MUBANÇA” 
ifîriiiaçii ü lliïileil wtiiier, canâîiiia à lîitraiçi la Partili 
Ciaserwartiriû Siîifia 
A mini&tra do ambiente do Ontârio, 
candidata à liderança do Partido 
Conservador do Ontârio e ao lugar 
de Mike Harris, disse que o PC 
perderâ as prôximas eleiçôes senâo 
começar a apresentar mudanças. 
Embora seja da opiniâo que a 
plataforma politica neoconservadora 
que ajudou Mike Harris a vencer as 
eleiçôes em 1995 jâ tenha cumprido a 
sua missâo, Elizabeth Witmer disse 
recentemente numa entrevista que 
existem ainda poucas iniciativas em 
prol de uma mudança. “O püblico 
espera uma nova politica e uma nova 
visâo para a provincia”, adiantou 
ainda a ministra. Quando 
questionada sobre as 19 ideias 
propostas pelo ainda ministro da 
saüde e também candidato à 
liderança do partido. Tony Clement, 
Elizabeth Witmer apenas comentou 
que a “velha doutrina” de Mike 
Harris nâo é a soluçâo para nada e 
que sô ela poderâ apresentar um 
novo começo para o partido. 
Greg Sorbara, présidente Liberal, 
reagiu a estas afirmaçôes dizendo 
que concorda corn a ministra no 
tocante ao facto de os eleitores 
desejarem uma mudança, muito 
mais que um simples lider, no 
Ontârio. No entanto, é da opiniâo 
que a ministra nâo é a pessoa ideal 
para liderar esta mudança, uma vez 

que estarâ sempre muito prôxima 
dos ideais conservadores. 
Segundo o concelho de ministres do 
partido e algumas sondagens, 
Witmer encontra-se em segundo 
lugar entre os preferidos, logo apôs o 
ex-ministro das finanças Ernie Eves, 
que nécessita de um lugar na 
legisladura se quiser que a sua 
candidatura prossiga. 
Por seu lado, o candidato Tony 
Clement adiantou que para além de 
apresentar leis mais rigorosas contra 
a poluiçâo, contra o tabaco e 
referendos para as decisôes mais 
importantes na provincia, tem 
intençôes de promover mais 
imigraçâo para o pais. No entanto. 
Tony Clement quer estabelecer um 
sistema de escrutinio para a escolha 
de imigrantes, uma vez que o 
Ontârio précisa de pessoas que vâo 
de encontre aos requisites 
estabelecidos pelo governo. “Nâo 
tenho intençâo de excluir ninguém, 
mas se uma pessoa nâo apresenta as 
caracteristicas exigidas, devemos dar 
prioridade aos que vâo ao encontre 
do que nécessitâmes”, disse Tony 
Clement, terminando corn “o 
Ontârio nécessita de mais 
enfermeiros e trabalhadores da 
construçào civil”. 

Duas crianças morrem 
carbonizadas em Queluz 
Duas crianças angolanas, de très e sete 
anos, morreram na terça-feira 
carbonizadas em consequência de um 
incêndio deflagrado no interior do quarto 
em que se encontravam, localizado no 
terceiro andar de um prédio da Rua 
Cristino Silva, em Monte Abraào, 
Queluz. 
O fogo, cujas causas continuam ainda a 
ser investigadas pela Policia Judiciâria e 
pela Brigada de Investigaçâo de 
Incidentes dos bombeiros, vitimou as 
irmâs Rossana, 3 anos, e Raina 
Fernandes, 7. As menores, naturais de 
Luanda, deslocaram-se a Portugal, na 
companhia da mâe, para passar a quadra 
natalicia em casa de familiares. 
Deflagrado no interior do 3.° andar de 
um prédio da Rua Cristino Silva, o fogo 
apanhou de surpresa grande parte dos 
moradores daquela artéria. Residente 
num prédio contiguo ao local da tragédia, 
a brasileira Melo Macedo contou o seu 
complete espanto perante o que assistiu: 
“Estava de regresso a casa quando fui 
surpreendida por uma forte explosâo, 
seguida de énormes labaredas de fogo 
cuspidas de umajanela do quarto andar, 
que se partiu em estilhaços”. 
Surpreendidos corn a explosâo, os 
moradores do prédio terâo sido 
confrontados corn pedidos de socorro, 
antes até de se sentir o cheiro do fiimo. 
Em declaraçôes aos jomalistas. Maria de 
Lurdes, moradora no prédio em causa. 

confirmou isso mesmo, adiantando ter 
ganho coragem para entrar, na 
companhia de vizinhas, no andar onde o 
incêndio havia deflagrado, “para salvar 
uma criança de um ano e meio que ali se 
encontrava”. No interior do andar 
quando as chamas deflagraram estavam, 
para além das irmâs Raina e Rossana, os 
très primos destas, menores, a mâe e a 
avô, todos surpreendidos quando se 
encontravam na cozinha. Apesar de 
ainda ter tentado abrir a porta do quarto 
onde se encontravam as pequenas, a mâe 
de Raina e Rossana foi impedida pela 
intensidade das chamas, que jâ se 
começavam a estender do quarto para o 
resto do imôvel. Obrigadas a sair de casa, 
a mâe e a avô das pequenas foram 
auxiliadas por vizinhas na tarefa de 
transportar os primos das duas irmâs 
para o exterior. Moradora no rés-do-châo 
do prédio onde ocorreu a tragédia, Josefa 
Basüio foi uma das pessoas que entrou no 
andar em chamas, tendo ajudado a retirar 
“très crianças do local”. Esta testemunha 
dos acontecimentos confirmou ainda que 
encontrou “a porta do quarto trancada 
quando entrou no andar”. 

Condutor alcoolizado agride 
trêspolicias 
Très agentes da PSP de Aveiro deram 
entrada no hospital depois de terem sido 
agredidos no interior da esquadra por um 
individuo alcoolizado, jâ quando este se 
encontrava detido por conduçâo perigosa 
e récusa de se submeter ao teste de 
alcoolemia. 
Um dos policiais ficou corn um pé partido 
e os outros dois sofreram escoriaçôes na 
cara e nas mâos, enquanto que o agressor 
foi présente a tribunal e ficou em 
liberdade até ao julgamento. O homem, 
de 40 anos, mecânico dé profissâo e 
residente em Avelâs de Cima, Anadia, 
tinha, antes mesmo das cenas de 
pancadaria, sido protagonista de algumas 
peripécias perigosas, quando o automôvel 
que conduzia uma carrinha que se 
despistou junto â Rotunda do Milenâiio, 
perto da Sé de Ayeiro. 
A conduçâo irregular e sem qualquer 
respeito pela sinalizaçâo jâ tinham 
chamado a atençâo de outros 
automobilistas e populares, que àquela 
hora frequentavam uma das zonas de 
maior movimento da cidade. Mas foi 
quando se afastou do local do primeiro 
acidente, que o individuo se tomou numa 
verdadeira ameaça, tomando a 
contramâo na Avenida 5 de Outubro, 
numa faixa onde apenas passa uma 
viatura 
O inevitâvel aconteceria, cerca de 50 
metros mais abaixo, ao enfaixar-se num 
outro carro que circulava no normal 
sentido do trânsito. Porém, nâo séria 
também este segundo acidente a deter o 

condutor. Tal como atestam alguns 
populares que assistiram à cena, e que 
contaram o sucedido, "o individuo ficou 
corn a carrinha parcialmente desfeita do 
lado do condutor e corn pelo menos um 
pneu furado, mas mesmo assim 
continuou a marcha, como se estivesse 
sem rumo”. 
O alerta para a esquadra da PSP, foi feito 
de imediato por populares, alguns dos 
quais ainda terâo tentado perseguir o 
carrinha O carroqjatrulha saiu no encalce 
do transgressor e acabaria por fazê-lo 
parar, na Rotunda da Força Ao inicio, o 
individuo ter-se-â mostrado coopérante 
corn as autoridades, pese embora tenha 
desde logo recusado soprar no balâo ,ou 
acompanhar os agentes ao hospital para 
efectuar uma anâlise de sangue. Perante 
este "obstâculo", o mecânico teve de 
receber voz de detençâo e foi levado para 
a esquadra, onde começaram as ofensas 
verbais - injurias aos agentes e ameaças do 
género "parto isto tudo" - e onde se revelou 
o comportamento agressive e alcoolizado 
do individuo. Aliâs, os policiais 
encontraram dentro da viatura, ao lado do 
banco do passageiro, duas garrafas de 
bebidas alcoôlicas. No decorrer do 
depoimento, o individuo tentou a fuga da 
esquadra, corn o pretexto de ir à casa de 
banho, e uma vez que nâo conseguiu os 
sens intentas, acabaria por agredir ao 
murro e pohtapé, primeiro o agente que o 
tinha acompanhado aos sanitârios e 
depois os outros dois que o tentaram 
manietar. 
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Revista britânica altera 
foto de Nelly Furtade 
Nelly Furtado vai aparecer na capa 
da revista britânica FHM, na sua 
ediçâo de Fevereiro, que é 
conhecida como uma publicaçâo de 
fotos femininas em poses 
provocantes. 
A revista alterou uma fotografia de 
Nelly Furtado, fazendo-a aparecer 
corn uma saia curta e umbigo à 
amostra. 
A cantora luso-canadiana diz que 
nâo posou para a referida revista e 
nâo deu autorizaçâo para a 
publicaçâo de qualquer fotografia. 
Relembramos que Nelly Furtado 
teve 4 nomeaçôes para os prémios 
“Grammy” este mês; Melhor album 
pop, melhor cantora pop, melhor 
actuaçâo vocal feminina pop e 
melhor cançâo do ano. 

n 

CRONICA A DISTANCIA 
Uns Sem-Vergonhas 
Como se previa, os sem- 
vergonhas que, na 
Madeira, urdiram uma 
coligaçâo entre o Partido 
Socialista e um CDS 
completamente 
desacreditado - nada 
mais, nada menos, que em 
oito concelhos, oito!... - 
mesmo derrotados em 
todos os Municipios, nâo 
se demitiram 
Pelo contrario, o pequeno 
bando que dirige o CDS 
no Funchal, e que hoje é 
mais do que uma secçâo dos 
socialistas, insiste em manter o 
poleiro partidârio que faz deles um 
“numeroso” grupo parlamentar de 
très criaturas, no Parlamento da 
Madeira. E prepara-se para apoiar, 
no congresso nacional do seu 
partido, a politica colaboracionista 
prô-socialista de Paulo Portas - que 
por pouco nâo deu o municipio de 
Lisboa de novo aos comunistas - 
contra Manuel Monteiro que, tal 
como eu, defende uma nova AD, 
PSD-CDS. 
Foi a isto que chegou o CDS da 
Madeira, para onde até de alguns 
madeirenses veio dinheiro de paises 
de emigraçâo, nomeadamente para 
a coligaçâo corn a esquerda 
socialista que eles fizeram no 
concelho da Calheta!... 
Resultado: na mesma Calheta, o 
CDS sozinho tinha très vereadores. 
Agora o CDS e socialistas juntos 
têm dois. 
Nos restantes concelhos, em relaçâo 
aos lugares de vereadores que 
ficaram para a Oposiçào, o mais 
fantâstico de tudo isto, é que os 
votos do CDS nâo serviram para lhe 
propiciar mais lugares, mas apenas - 
e sô nalguns casos - para manter 
lugares... aos socialistas!... 
Quanto ao desacreditado bando que 
governa o Partido Socialista na 
Madeira, o posicionamento destes 

ainda foi pior e mais 
ridiculo. 
Depois de sô dizerem 
asneiras ao longo de 
meses - nem uma sô ideia 
nova e positiva ficou... - 
“orientados” por um tal 
Escôrcio, figura detestada 
no meio e que Nosso 
Senhor o aguente por la, 
confrontados corn a 
derrota, atribuiram a 
culpa desta... ao Partido 
Social Democratai... 
Mais. Nâo contentes corn 

mais estes tiros no prôprio pé, 
desataram a disparar em todas as 
direcçôes. Nem Guterres escapou. 
Foram à grande indecência de 
acusar Guterres - mas sô depois de 
este ter assumido a dignidade de se 
demitir - de também ser o 
responsâvel pela derrota, na 
Madeira, da coligaçâo PS/CDS. 
E porquê? Porque o Governo da 
Repûblica tivera relaçôes 
institucionais corn o Governo 
Regional da Madeira!... 
Como se num Pais democrâtico e 
civilizado, o Governo nâo tivesse 
que tratar assuntos de Estado corn 
os governos dos seus dois territôrios 
autônomos!... 
E porque a culpa nâo foi deles, os 
dirigentes socialistas do Funchal, 
tais como os do CDS também nâo se 
demitem!... 
Fiquem todos. O Partido Social 
Democrata da Madeira agradece. 
Sô que, como madeirenses, nâo 
podemos deixar de sentir uma certa 
amargura por no nosso regime 
democrâtico autonômico, conquis- 
tado, mantido e desenvolvido corn 
grandes sacrificios, as direcçôes do 
PS e do CDS - os comunistas do 
PCP e da UDP sâo outra “histôria”... 
- estarem assaltadas e ocupadas por 
semelhante tipo de gente, sem 
qualquer categoria. 
E, sobretudo, sem vergonha. 

on Boy 

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

(£(DWtUW[l[D^[DŒ 

Nesta época festiva visite 
Joe da Costa na Àddison on Bay. 
4té13 de Janeiro de 2002 nâo 
paga juros nos carros novos de 
2001/02, pordanos. 
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 
chave da nova carrinha “cozinhada” 

com Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Toronto 
ta norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

WT 
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A EsGola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
As escilis eleneitires e as secundarias 
Este é O primeiro de uma série de artigos que visam 
esclarecer, embora resumidamente, o sistema escolar 
elementar e secundârio da provincia do Ontario. 
Como funciona este sistema? Que requisites sâo 
necessaries para que um aluno obtenha o diploma 
secundârio e a preparaçâo para cursos pôs- 
secundârios? Quais sâo as novas exigências do 
curriculo, sobretudo o secundârio? Estas e outras 
perguntas preocupam os pais em gérai e muitos nâo 
têm acesso aos documentes informativos sobre este 
assunto. Neste primeiro artigo, vamos começar por 
explicar a razâo pela quai temos um sistema escolar 
elementar e outre secundârio. 
As escolas elementares - pré-escola (Kindergarten) 
até ao 8° ano (Grau 8) sâo administradas pelas 
direcçôes escolares distritais, a forma mais antiga de 
governo eleito no Ontario. Segundo as clâusulas da 
lei da educaçâo e as suas regulamentaçôes, as 
direcçôes escolares distritais adaptam as leis 
provinciais sobre a educaçâo às situaçôes locais e às 
âreas que representam. Para além disto, estas 
direcçôes têm que manter, dentro da jurisdiçâo, uma 
forma de ensino e instalaçôes adequadas. Os 
Trustees, como membres eleitos da direcçâo escolar, 
representam as comunidades locais e sâo um elo de 
ligaçâo entre os eleitores e o sistema de educaçâo. 
(Abordaremos neutre artigo as responsabilidades que 
O ministre, as direcçôes escolares, os professores, os 
pais, os estudantes e outres membres desempenham 
na implementaçâo do sistema escolar). 
No Ontârio, todos os residentes permanentes da 
provincia corn idades compreendidas entre os 6 e os 
16 anos sâo obrigados a ir à escola. A maioria dos 
estudantes continuam a estudar mèsmo apôs os 16 
anos para que possam obter o diploma secundârio ao 
fim do 12° ano (Grau 12) e continuarem no colégio ou 
na universidade. 
As escolas elementares sâo responsâveis pelo ensino 
da pré-escola Qunior Kindergarten e programas de 
Kindergarten), para as crianças corn idades entre os 
4 e os 5 anos de idade. Apôs esta idade, também cabe 
à escola elementar implementar o curriculo desde o 
1° ao 8° ano de escolaridade. As escolas secundârias, 
por sua vez, oferecem programas desde o 9° ao 12° 
anos, assim como os cursos Académicos do Ontârio 
(OACs). Para que possa receber um diploma 
secundârio, o aluno nécessita de completar, ou seja, 
de obter trinta créditos - um curso geralmente 
corresponde a um crédite, salvo algumas excepçôes 
sobre as quais jâ falaremos. Os estudantes que 
tencionam prosseguir nos estudos pôs-secundârios 
podem incluir os seis cursos Académicos (OACs) que 
sâo exigidos, no total dos trinta créditos. 

J O Ontârio também tem o sistema de Escolas 
Privadas, quer seja a nivel elementar, quer seja a nivel 
secundârio. Estas escolas, tal como o nome indica. 

sâo independentes e nâo recebem quaisquer 
subsidies do governo, razâo pela quai os estudantes 
têm que pagar propinas. A maioria das escolas do 
Ontârio tem um curriculo em Inglês, mas existem 
algumas que sâo totalmente francesas - para as 
comunidades francôfonas da provincia - e o Inglês é 
oferecido como segunda lingua. 
O sistema secundârio desta provincia é baseado num 
sistema de créditos como jâ mencionâmos. 
Os estudantes necessitam de acumular 30 
créditos, ao fim de quatre anos, ou seja, 
um crédite por cada 110 horas de curso 
onde se obteve um resultado positive. 
Uma vez completes 30 créditos, o 
estudante recebe o diploma secundârio. 
Dezoito destes créditos sâo obrigatôrios, 
isto é, exigidos pelo governo e os restantes 
doze sâo opcionais e decididos segundo a 
vocaçâo de cada estudante. No 9° ano, a 
maioria dos estudantes tiram um total de 
oito disciplinas para obterem oito créditos. 
Para além destes requisites, os estudantes 
têm que completar 40 horas de serviço 
comunitârio voluntârio e necessitam de passar o 
Exame de Instruçâo Literâria (Literacy Test) que 
todo O estudante é obrigado a escrever no 10° ano. 

0 sistema de créditos: 
18 créditos obrigatôrios: 
4 créditos de Inglês (um crédite por ano) 
1 crédite de Francês como segunda lingua 
3 créditos a Matemâtica (pelo menos um deste 
créditos tem que ser do 11° ou do 12° ano) 
2 créditos a Ciências 
1 crédite a Histôria Canadiana 
1 crédite a Geografia Canadiana 
1 crédite a Artes (pode ser mùsica, artes dramâticas, 
educaçâo visual ou dança) 
1 crédite a Educaçâo Fisica (Gym and Health) 
1/2 crédite a Direitos Civicos (as leis e o governo do 
Canadâ) e 1/2 a Estudos de Carreiras (orientaçâo 
escolar sobre as diferentes carreiras pelas quais o 
aluno pode um dia optar). 

Para além destes créditos, o aluno nécessita de: 
1 crédite extra a Inglês, ou uma terceira lingua 
(muitas escolas de Toronto oferecem Português como 
alternativa), ou a Estudos Sociais (Histôria, 
Geografia, Sociolgia - nalgumas escolas) ou ainda 
em Estudos Canadianos ou Globais 
1 crédite extra a Educaçâo Fisica, ou Contabilidade 
e Estudos Administratives, ou a Artes (mùsica, artes 
dramâticas, etc...) 
1 crédite extra a Ciências (11° ou 12° anos) ou a 
Educaçâo Tecnolôgica (na maioria dos cases em 
Infomâtica do 9° ao 12° ano). 

Uma vez completes os requisites obrigatôrios, o 
estudante nécessita completar mais 12 créditos em 
cursos da sua escolha, seleccionados da lista de 
cursos oferecidos em cada escola. Estes cursos têm 
como objective ajudar a preparar o aluno na sua ârea 
de interesse e vâo ao encontre das exigências das 
Universidades, dos Colégios, dos Estâgios ou de 
qualquer outre tipo de programa de emprego em que 

se envolvam. 
Por ûltimo, vamos explicar em que 
consiste o Exame de Instruçâo Literâria e 
as horas de serviço comunitârio. O 
Exame de Instruçâo Literâria (Literacy 
Test) é obrigatôrio no 10° ano (grau 10). Ô 
aluno tem que passar este exame para que 
possa obter o diploma do 12° ano onde 
estarâ indicado o resultado que obteve 
neste teste. Os estudantes que por 
qualquer razâo nâo conseguem passar este 
teste, tem uma segunda oportunidade 
para o escrever. No entanto, antes que 
isso aconteça, a escola oferece programas 
depois das aulas para preparar todos os 

alunos que necessitem de ir a exame uma segunda 
vez. Este exame avalia os conhecimentos do aluno em 
leitura e escrita, conhecimentos estes baseados nas 
exigências curriculares do Ontârio. Os alunos recém 
chegados ao Canadâ que se encontram a estudar 
inglês como segunda lingua (ESL) sâo obrigados a 
escrever este exame, mas somente quando estiverem 
preparados para tal, ou seja, quando jâ conseguirem 
dominar o inglês pelo menos na ordem dos 80 %. 
Para além disso, também se abrem algumas 
excepçôes para alunos em programas especiais de 
educaçâo. 
Finalmente, todo o aluno tem que completar 40 horas 
de serviço voluntârio comunitârio antes de receber o 
diploma no 12° ano. O estudante pode escolher o 
tipo de serviço comunitârio que gostaria de 
desempenhar a partir de um Guia de Exigências 
fornecido pela escola. Cada hora de serviço 
comunitârio tem que ser registada num formulârio 
dado pela escola, o quai serâ depois apresentado ao 
Conselho Administrativo como prova de que o aluno 
completou todos os requisitos necessârios. 

Ana Femandes 

P.S. Esta série de artigos sobre a educaçâo é 
sobretudo dirigida aos pais e encarregados de 
educaçâo. Se tiver alguma dùvida ou pergunta 
sobre este ou qualquer outro assunto, poderâ enviâ- 
la para o Jornal O Milénio através de e-mail: 
info@omilenio.com ou por carta para o 
1087 Dundas St. W., Toronto, On, M6J 1W9. 
Vamos procurât responder a todas elas. 

SiÉv astzas Martial Arts 
‘ 576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

1356 Dundas St. W. • Dunerin/Usgar 
SlMlA-SESEtlIO. 

EH B8A FOIHA FfSIOA E HENTAl. 

Valter Silvestre, o Mestre de Artes 
Marciais da comunidade portuguesa 

Alugamos o nosso salào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversàrios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416-534-5497 
416-656*5554 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço completo ao seu automovel 

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

Confie em 

EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimatïivas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 940lansdovmeAve. 

Raül (4161330-6295 Building #24, Toronto, Ont 

Pager: 372-2428 
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COMUNIDADE 

Gllbeno Amaral em «pipas A moda de Terenton- 
O conhecido compositor e intérprete 
beirâo, Gilberto Amaral, voltou a 
Toronto. Desta feita para animar a 
festa de fim de ano de um dos 
restaurantes portugueses de Toronto. 
Naturalmente, esteve na CIRV-fm 
onde saudou todos os portugueses e 
lançou O seu novo trabalho gravado. 
Carlos Ferreira, conduziu o diâlogo 
da sua visita à CIRV, que 
transcrevemos em O Milénio. 
C.F. - Gilberto Amaral, mais uma vez 
se deslocou a Toronto e desta feita 
para participar em festas de fîm de 
ano... 
Gilberto Amaral - Jâ é quarta vez que 
me desloco a Toronto e agora vim, 
muito especialmente, para matar as 
saudades de todos os amigos 
portugueses que tenho em Toronto. 
Esta viagem surgiu a partir do convite 
feito pelo proprietârio do Pipas 
Restaurant para que abrilhantasse a 
passagem de ano que correu muito 
bem. 
C.F. - No entanto, antes de regressar 
a Portugal, vai dar mais um 
espectàculo de despedida no mesmo 
local. 
GA- - Sim. Houve imensas pessoas 
que queriam ter estado présentes na 
festa de fim de ano, mas que devido à 
sala estar esgotada nâo conseguiram e 
o proprietârio do Pipas resolveu 
organizar mais um espectàculo para 
que todos tivessem a oportunidade de 
assistir ao mesmo. 
C.F. - Gilberto é oriundo das Beiras... 
GA. - Sim, nasci no concelho de 
Tondela, sou um beirâo de raiz. 
C.F. - A sua caminhada na müsica jà 
remonta a alguns anos, uma vez que 
jà editou quatro àlbuns. É o 
compositor dos temas dos seus 
àlbims? 
GA. - Sou sim. Eu escrevo e 
componho todos os temas porque me 

dâ um gozo enorme “fazer” müsica. 
Comecei esta carreira hâ 
propriamente doze anos e jâ consegui 
conquistar um leque de fâs que jâ 
estâo habituados ao facto de me 
verem lançar um trabalho de 
originals com uma determinada 
assiduidade. Este trabalho que acabo 
de lançar “Viva o Português” é uma 
homenagem a todos os portugueses 
espalhados pelos quatro cantos do 
mundo por onde tenho passado. 
Neste momento sinto-me realizado 
porque o trabalho estâ à seis semanas 
no top do Made in Portugal, o que 
considero como uma prenda do 
Menino Jesus. 
C.F. - O tema de lançamento é o “És 
tu que eu amo”? 
GA. - Sim. Este tema foi escolhido 
devido ao facto de estarmos a 
atravessar uma época onde reina 

disso, quando temos tantos 
portugueses além fronteiras, é sempre 
fantâstico podermos levar a cultura 
portuguesa a essas pessoas e a outras 
que porventura nâo a conheçam, mas 
que tem a oportunidade de assistir 
aos nossos espectâculos e escutar os 
no'ssos trabalhos. 
C.F. - Uma vez que tem tanto carinho 
pelas comunidades portuguesas, 
quais foram as comunidades que o 
Gilberto jà visitou como cantor? 
GA- - Comecemos pelo Canadâ. 
Esta é a minha quarta deslocaçâo, a 
este pais. Jâ me desloquei o mesmo 
numéro de vezes aos Estados Unidos, 
jâ fui à Bélgica, Alemanha, Suiça, 
Inglaterra, Austrâlia, Africa do Sul... 
enfim, aos quatro cantos do mundo. 
Eu costumo dizer que onde hâ um 
português, o Gilberto Amaral estâ 
présente. 

Gilberto Amaral e Valter nos 
estüdios da CIRVfin. 

sobretudo o amor e a paz. 
C.F. - Na sua opiniâo, ainda vale a 
pena fazer müsica em Portugal? 
GA. - Vale. Hâ sempre alguém que 
nos admira e nos dâ força. Para além 

C.F. - Nos àlbuns de Gilberto 
Amaral, prédomina a müsica 
mexida, a chamada müsica de baile. 
Porque esta opçâo? 
GA. - Como canto sobretudo para 

as comunidades portuguesas, eu 
creio que existe uma certa exigência 
musical da nossa parte porque 
quando vamos a essas comunidades 
temos que levar um pouco da nossa 
alegria porque sornos pessoas 
alegres. 
C.F. - No entanto, canta outro tipo 
de cançôes? 
GA. - Sim. Canto müsica 
romântica e aliâs, neste âlbum, tive a 
preocupaçâo de incluir alguns temas 
que dedico a todas as “lindas 
portuguesas”, como é o caso de 
“Dona do meu coraçào”. 
C.F. - Vamos agradecer esta 
entrevista e desejar-lbe, para além de 
um bom ano, continuo sucesso na 
sua carreira. 
GA- - Obrigado. E eu agradecer a 
todos vos pelo magnifico trabalho que 
têm feito, nâo sô pela divulgaçào do 
meu trabalho, mas também pelo que 
fazem em prol da cultura portuguesa. 
Parabéns e um bom ano para todos. 

Carlos Ferreira / Ana Fernandes 

Youth Corner 
let the Hew Year's Reselutiens begin 
It still takes time getting comfortable 
with the idea that we have now 
reached the year 2002! This will be a 
big year for our city, for our 
community, for our own lives. But of 
course big depends on your definition 
of the term and your effort. 
It is important that we do take time to 
look at where our life is going and 
where it is we want to direct our 
efforts. I do hope everyone had an 
enjoyable holiday and that things 
won't get so busy that your New Year's 
Resolutions which you have made, get 
left behind. 
New Year Resolutions are possible to 
keep but they take a concentrated 
effort. It takes a commitment to your 
resolutions. This is why resolutions 
must be chosen wisely and if chosen 
wisely then they should be kept even if 
extra effort is required. 
No one is perfect and if you make a 
mistake or fail at the resolution, don't 

give up. You need to 
continue to make that 
extra effort. Remember 
you choose that resolution 
for a reason. Habits are 
hard to start and even 
harder to stop. It is 
important that you develop 
good habits. You know 
what the good habits are 
and what the bad ones are. 
I wish you the best of luck 
as we all struggle together 
this year to make our city, 
our communities and our lives ready 
for this big year. 
I would like to invite you to an 
opportunity to start off the year with 
big events. On Saturday January 19th 
there will be a workshop held by 
Development and Peace to look at the 
issues of Social Justice, all are 
welcome to attend but space is limited 
so please contact me to make 

reservations. On Sunday 
January 20th at 1:30pm we 
will meet at St. Anthony 
Church at 1041 Bloor St. W 
to head downtown and 
provide some food for those 
out on the streets. All are 
welcome to come out and 
assist in these initiatives. 
Again, good luck to all 
those who are struggling 
with their New Year's 
Resolutions. It is through 
struggle that great things 

are made. 

Steve De Quintal 

Please feel free to contact me to find 
out more about the events listed 
above or to share your comments. 
416-530-9967 / 416-397-6800 ext.84293 
/ sdequintal@oise.utoronto.ca 

DINA MARIA 
lança o seu CD 
no Sporting 
A consagrada 
fadista DINA 
MARIA 
lança no dia 2 
de Fevereiro, 
na sede^social 
do Sporting 
C. P. de 
Toronto, a 
sua nova 
gravaçào 
intitulada, "Atirei-te uma flor". . 
Nesta apresentaçâo vâo participar 
os colegas do fado, Humberto Silva, 
Guida Figueira, Avelino Tebceira, 
Mario Jorge e Fernanda Diniz, que 
serâo acompanhados por Antonio 
Araaro, Leonardo Medeiros e 
Hernâni Raposo. 
O jantar sera servido a partir das 
20h00. 
Informaçôes e réservas: 
416 533*9856, ou 763-1707. 
Parabéns, Dina Maria 
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PARTIDAS DETORONTO A 20,21 E 27 DE JANEIRO RE 2002 
FOR DMA ou DUASSEMANAS. 

TENHA UMAS MERECIDAS FiRIAS NAS AREIAS ESCALDANnS DA 
REPùRUCA DOMINICANA! 

•• » ‘ n vJ riiHOf/Tf 

HBWV 

lŸaoe.UiL*s 

Visite a Happy Traveiiers na Gaieria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont, em Toronto 

763 Dundas St. W. 

Toronto 416-603-4293 * casa ORQjuiDEa | 
YOUR FAMILY CLOTHING STOftE 

Teresa and Tony 
FINE JEWELLERY & GIFT 

325 Central Parkway W. 

Mississauga 905-6151402 802 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

David Costa 
& Associates 
Lawyera/Advogadoa 

1015 Bloor St. W. 
Toronto A cerveja cU 

porttigneses 
Tel: 416-535-6329 

YOUR STOBE YOUR YOUR 

YOUR OOMflNffOW YOiRt DOWKTtMm MINiVAM STORE 

ÏÜ 

Z7T£ IJÜU 

gRANDIfSPEeiM 
de Ano Novo 

Noscarrosnovos 
Ofeita Umitada 

Valida atéiaiLH/02 
Também 

fantàsOcosaldo 
noscaiTOSusados 

2001 Dakota 
clubcab 4x4 
17.000 Km 
Fully loaded 
like new 

1997 BMW 2dr 3281 
5 spd. p/sunroof, leather, 
p/w, p/d, air c.. cruise, MLT, 
fully loaded, low Km, 
Priced to sell 

1999 Dakota 
extended cab, fully 
loaded, ... cover, 65 Km 

Excellent condition 

1996 Blaze IT 
Auto, green or grey 
leather, CD, ailthe toys 

Blow out Sale 

itm 

^Except:a: Viper, Prowler, 

PT-cruiser, Jeep Liberty 

2001 s 
PAY NO GST 
PLUS GET 
S^oao 

Rebate 

2002 s 
Pay NO GST 
PLUS GET 
S500 
Rebate 

FINANCING!; 

AND 

NO PAYMENT 

FOR 

90 DAYS 

NO SECURITY 
DEPOSIT 

ON GOLD KEY 
LEASES 

n PLUS 
CHRYSLER 
WILL MAKE 

YOUR FIRST 
PAYMENT 
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MISCELâNIA 

(IL r 1 n r.r fi r I (. n 1 I fiVfi 0 

Estes preços estarâo em vigor até o 
dia 12 de Janeiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

nescafe 
instant çoff«^ 

iso^mùïm 

fad or greofi 

A VOZ DE OURO DO ALGARUE 
Lembram-se do jovem Luis Guilherme que 
nos visitou hâ anos e que encantou tanta 
gente? Pois, se julgavam que ele tinha 
desaparecido, fiquem descansados que o 
jovem esta em boa forma e mantém uma 
bonita carreira em Portugal. 
Teve a gentileza de nos enviar o seu ültimo 
trabalho gravado, intitulado, "Perdoa-me", 
um tema da autoria de C.B. Cortes e Mario 
Martins. 
Estéfano, Freddy e Carlos Ponce, Ricardo, 
J.C. Calderon, Toy e o prôprio Luis 
Guilherme, assinam as cançôes, onde se 
destacam a jâ mencionada "Perdoa-me", e 

também, "Salomé", "Sem Coragem", 
"Menina Bonita (eu te quero)" e "Sou Sô Eu", 
entre outras. 
Luis Guilherme surge-nos neste album cheio 
de pujança e ritmo, deixando para trâs a sua 
facilidade em adaptar-se as cançôes de 
Marco Paulo. Ainda bem, pois Luis 
Guilherme tem tudo para ser ele prôprio e 
conquistar o seu lugar. Nâo é por acaso que 
é conhecido pela "voz de ouro do Algarve", 
onde naseeu e vive. 
As suas fâs podem continuar a contar corn 
ele! E, nos, também o "perdoamos" por ter 
estado tanto tempo sem dar noticias. 

"Quanto mais melhor, pois ciarol 
A Espacial lançou mais um trabalho da bonita 
Ruth Marlene. 
"Quanto Mais Melhor", dâ titulo ao novo album e 
tal como os outros temas, sâo da autoria de Ricardo 
Landum, num ou noutro, corn a colaboraçâo de 
Cristina Landum, Tô Carvalho, a prôpria Ruth 
Marlene e no caso da cantiga "Cavaleiro Sedutor", 
onde tem a colaboraçâo de Jessica, a autoria 
pertence a Brigite Conde. 

Um leque de cançôes alegres e relativamente 
atrevidas, bem batidinhas, para animar testas e 
coraçôes. 
Ruth Marlene, esta em bom momento, confiante e 
feliz. 
Os verôes do nosso contentamento vâo continuar a 
ter a voz ritmada da Ruth Marlene com as suas 
mensagens de muita alegria e melhor vida. Assim 
é que é. Tristezas nâo pagam dividas... 
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ROBERS VIDEO 

mais peita de si, 
levâmes 

Gaixa Digital 
e mande activar 

onovoGanal 
Festival Pertugnês 

TV-SIG. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

Noticiàrios 

Entretenimento 

• ESTA feROGRAmçAO RQPB pR AATBRABA BOR MOTTVOS: ÎMPRE’JISTQS . • 

06J0-FPtviomal 
01,30 -SiclOHei» 
08,00 - Sic fiernai 
09.00- ÀsDuas per Très 
noo-ReceitasdoBia 
12.00- OIrelto de Nascer® 
13.00- MéiBce de Familia 
14.15- Ganânela 
l5,OOSlc2’lernal 
16.00- A définir 
16.30- Dairrnda Fente 
18.00- luiz Decide 
18.30- Sold Vermelhe 
10,35-Ora Delas Marina 
19.00- FPtvInrnal 
20.15- 0 OIrelto de Nascer 
21.15- Oanâncla 
22.00- Sic2'>lornal 
23.00- A définir 
23.30- Dairroda Fente 
00,30-Exit 
otoO-MBdico de Familia 
02.00- AsDuas per Tris 
0345-Oanâncla 
04.30- SIC 10 Horas 

06.00- Htylornai 
01,30 -sic 10 Horas 
oaDO-sicriemm 
09.00- As Daaspor Très 
11.00- Receltas de Dia 
12.00- OIrelto de Nascer® 
13.00- Médico de Familia 
14.15- Oanâncla 
15.00- Slc2*lomal 
16.00- GenversadaTreta 
16.30- Querido Professer 
11.30- Mar Peitnguez 
18.00- Iniz Decide 
18.30- Sold vermelho 
18,35-Ora Ooias Marina 
19.00- FPtviornai 
20.15- ODireito de Nascer 
2tl5- Oanâncla 
22.00- Sic 2‘iornai 
23.00- GenversadaTreta 
23.30- Qnerido Professer 
00,30-Mar Portuguez 
01.00- Médico de familia 
02.00- As Duas per Très 

0345- Oanâncla 
04.30- Sic 10 Heras 

06.00 -FFtylernai 
01.30- Sic 10Haras 
08.00- SIC l'iernai 
09.00- As Daaspor Très 
11.00- Receltasde Dia 
12H0-OIrelto de Nascer® 
13.00 - Médico de Familia 
14.15- Oanâncla 
15,80-Slc2°lernal 
16.00- SOS Sic 
16.30- GenversaAflada 
11.30- FicheirosClinlces 
18.00- iulz Decide 
18.30- Sold Vermelho 
18,35-Ora Delas Marina 
19.00- FPtviornai 
20.15- ODireito de Nascer 
21,15 - Oanâncla 
22.00- Sic2°lornal 
23.00- SOS Sic 
23.30- GenversaAflada 
00,30-FicheirosGllnicos 
01.00 - Médice de Familia 
02.00- As Duas per Très 
03,45 - Oanâncla 
04.30- Sic 10 Haras 

08Æ0 -FRulomai 
01.15- Sh: 10 Horas 
OOJiO-SicrJotiial 
09110-AsBiaspm^Trôs 
lUm-AwehasftDia 
12D0-IHrmtodeHascer@ 
13m-Médico de famflia 
14.15- mnâKia 
15.00- Sic 20 iomai 
I6m-Ciddada Aparencias 
1648-Porno de Encomre 
n,30 - Socledada Oelas Anes 
1840-luiz Decide 
1840-SofdVennellio 
1845-Ora Delas Marina 
19.00- FPtviornai 
20.15- ODireitodo Nascer 
2tl5-Oanâncla 
22.00- Sic20|omai 
23.00- Gnidado Aparencias 
23,30-Ponte de Encentro 
0040 - SociedadeOelas Artet 
OtOO-MédicadeFamilla 
0240-As Duas per Très 
0345- Oanâncla 
0440-Sic 10 Horas 

Acompanhe FFIV4IC, 24 horas Dor aa 
Para mais deiaRies figue para ClRlMm: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO 

''O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SIC* 

4° Feira 5® Faira 6^ Faira 

06.00- FPtviornai 
01.15- Zip Zap 
0840-Sc1°iornal 
08.45- Mmncos do Riso 
09.15- GantigasdaRna 
18,15 -GnrtoGircuito 
13.00 - Minas e Armadllhas 
13,30-DenficaxVarzim 
1540 -Sic2*lernal 
16.00 -NeitesMarclanas 
18.15- FPtviornai 
1945 - Oanâncla 
20,30 -MalucesdoRlse 
21.00 - GantigasdaRua 
22.00- SIC 2‘lornal 
23.00- DenficaxVarzim 
OtOO -Minas e Armadllhas 
02.00- Oanâncla 
02.45- NoitesMarcianas 
05.00- Penugal Radical 

06,m-FPtviornai 
0140-ZIpZap 
0848-aci'’iomai 
0845-Tr»afties 
10,15 -GurtoCircnlto 
13.00- Minas e Armadllhas 
1415-Oanâncla 
1540-ac2*lernai 
16.00- Herman Sic 
18.00- FPtviornai 
19.30- Unhadafrente 
20.30- Oanancla 
2tl5-Trapalbâes 
22.15- SiC2'’iom8i 
23.15- Herman Sic 
01.15- Gnrto GIrculto 
02.00- Oanâncla 
8245-Herman Sic 
0430-Sic 10 Horas 

FPTV-SIC 

tendre 
ââ para rir, estar 
cooi FPTV-SIC é 
inâispensâvel para 
nanter o bcm humor) 

De 2* a 6* feira 
às 20:15 

Sàbado Domingo 2® Feira 3® Feira 

06.00- FPtviornai 
8140-SIcttNeras 
88.00- acriornm 
09.00- As Duas per Drés 
noo-Receltas do Dia 
12.00- ODireito de Nascer 
13.00- Médico de familia 
1415-Gmiâncla 
15.00- Sic2°lornal 
16.00- NoitesMarcianas 
18.00- iniz Decide 
1840-Sold Veimelhe 
1845-Ora Delas Marina 
19.00- FPtviornai 
20.15- ODireito de Nascer 
2t15-Ganâncla- 
22.00- Sic2°lomal 
23.00- Unhadafrente 
00,00-Médico de Familia 
OtOO-NoitesMarcianas 
03.15- Ora Ooias Marina 
0345-Oanâncla 
0430-Sic 10 Horas 

Um sonho 
REALIDADE! 

Quinta-feira, 10 Janeiro, 2002 

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 
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Playstation 2 a caminho do 
ciberespaço 
A Playstation 2 (PSX2) deverâ 
aventurar-se no ciberespaço 
fazendo concorrência a outros 
portais da mesma categoria 
corn os sens jogos mais 
populares, principalmente à 
Microsoft. O lançamento na 
Rede esta previsto para o final 
de 2002. A Telewest e a BT 
Openworld jâ anunciaram os 
sens pianos para trabalhar 
corn a Sony, empresa 
detentora da Playstation, 
numa Web base multi-player 
para consolas. 
Entretanto, decorrem jâ 
alguns ensaios tecnolôgicos 
para tornar possivel que as 
célébrés consolas se 
transformem em ciber-jogos. 
O projecto da Sony iniciou um 
confronta corn a Microsoft que 
atingirâ a recente XBox. Alias, 
a empresa de Bill Gates 
anunciou que os jogos online 
sào uma das chaves das suas 
audiências. 
Os jogos multi-player online. 

que permitem aos jogadores 
enfrentar os adversârios em 
directe na Rede, sâo muito 
populares entre os 
cibernautas. Apesar de 
muitas consolas deixarem 
varies jogadores 
participarem num jogo, 
nenhuma, a nâo ser a jâ 
ultrapassada Dreamcast, 
conseguiu ainda ter os sens 
jogos na Internet. 
Esta situaçào parece estar 
prestes a ser alterada este ano, 
uma vez que a Sony, 
trabalhando em parceria corn 
a BT Openworld e a Telewest, 
colocarâ a Playstation 2 ligada 
à Rede, de maneira a deixar os 
jogadores participarem em 
torneios online. 
A Telewest pretende fazer uma 
pesquisa de mercado junto dos 
consumidores nos primeiros 
très meses deste ano, para 
ajudar no teste final, disse a 
porta-voz da empresa. 
Entretanto, a BT Openworld 

adiantou alguns detalhes sobre 
a sua parceria corn a Sony para 
lançar a Playstation 2 na Web. 
Ao contrârio da Telewest, a 
BT Openworld planeia duas 
ligaçôes, uma de banda larga e 
outra de banda estreita, para 
conectar os jogadores da 
Playstation 2. 
Esta opçâo de conectar a uma 
velocidade mais reduzida pode 
tornar-se popular, jâ que 
muitos donos de consolas 
podem ficar relutantes em 
pagar taxas mensais mais 
elevadas para ter acesso aos 
jogos da Playstation em banda 
larga. 

WWW. 
SITES 

MÜSICA 
www.SOstvthemes.corn 
Quem nâo se lembra do tema da Balada de Hill 
Street ou de Dallas? Neste site os cibernautas vâo 
poder ouvir e encontrar os genéricos das suas 
séries norte-americanas favoritas. O site é dedicado 
apenas à programaçâo televisiva dos anos 80. 
Pode ainda encontrar temas de concursos e spots 
publicitârios. 

IMOTiCIAS 
allyoucanread.corn 
O portai Allyoucanread.com dâ-lhe a possibilidade 
de transformer o seu desktop numa verdadeira 
agência noticiosa. Jornais e revistas de toda a parte 
do mundo em apenas um clique. Receba 
directamente no seu PC, do emprego ou de casa, 
todas as noti'cias que mais lhe interessam das mais 
variadas areas. 

INICIATIVA 
www.screenblast.corn 
A Sony decidiu lançar o Screenbiast.com tentando 
desta forma alargar a experiência online de criaçâo 
de conteüdos multimédia originais. Os internautes 
têm a possibilidade de transferir para o seu' 
computador um verdadeiro estûdio de cinema ou de 
gravaçào de müsica. 

Filme sobre morte de Bill 
Gates estreia em Janeiro 
Um filme que ficciona a 
morte de Bill Gates vai ser 
exibido pela primeira vez a 
13 de Janeiro, no festival 
Slamdance. 
Um filme que ficciona a 
morte de Bill Gates vai ser 
exibido pela primeira vez a 
13 de Janeiro, no festival 
Slamdance. 
Nothing So Strange anda à 
volta do assassinato do 
fundador da Microsoft e de 
um grupo de Cidadâos, 
Citizens for Truth, que se 
récusa a acreditar nos 
resultados da investigaçâo 
oficial. 
O filme, de uma produtora 
independente, pretende ser 
uma mistura de JFK e The 
Blair Witch Project. Segundo 
0 guiâo, Gates foi 
mortalmente atingido por 
um tiro, em Los Angeles, a 2 

de Dezembro de 1999, 
quando partiçipava num 
espectâculo de caridade. 
As balas (duas) terâo sido 
disparadas do telhado do 
Hotel Park Plaza, na baixa 
de LA. Alek Hidell, o 
assassine, ainda conseguiu 
fugir, mas viria mais tarde a 
morrer depois de confrontas 
corn a policia. 
De acordo corn relatôrio 

"É lamentâvel que um 
realizador queira 
fazer algo assim" 

final das investigaçôes, 
Hidell, um radical 
fundamentalista, pretendia 
começar uma guerra de 
classes, matando o homem 
mais rico do mundo. 
A teoria nâo convence, no 
entanto, um grupo de 
cidadâos (Citizens for Truth) 
que decide fazer 
investigaçôes por conta 
propria. 
E esta a histôria de um filme 
protagonizado por Steve 
Sires, no papel de Gates. Do 
verdadeiro veio, entretanto, a 
reacçâo por intermédio de 
um porta-voz: "E lamentâvel 
que um realizador queira 
fazer algo assim". 

MAIS UTILIZADORES MEHOS QUAIIDADE NOS SERUIçOS 
Apesar de nos ùltimos tempos 
se ter verificado um acréscimo 
de utilizadores ligados à 
Internet, a qualidade dos 
serviços prestados na WWW 
estâ a piorar. Esta foi a 
conclusào de um estudo 
realizado pela empresa Jupiter 
Media Metrix. 

A pesquisa envolveu 250 
empresas corn pâgina na Net. 
Aproximadamente 90 por 
cento dos ciberconsumidores 
esperam uma resposta em dois 
dias. Contudo, a maioria das 
empresas afirma nâo 
conseguir responder nesse 
periodo. 

CRIANÇAS 
www.funbraln.corn 
Neste site os cibernautas vâo encontrar muitos 
motivos para navegar horas a fio. Aqui vâo 
encontrar todos os recursos para educadores, 
professores e, claro, crianças. Os jogos educativos 
sâo uma das grandes atracçôes do Funbrain.com, 
onde pode aprender bastante. 

MÜSICA 
bobdylan.com 
Atençâo fâs de Bob Dylan... Neste site têm a 
oportunidade de escutar alguns dos seus maiores 
êxitos, assim como espectâculos e müsicas 
inéditas. Uma visita virtual ao mundo do cantor, aos 
palcos e à sua vida. Para poder ouvir as actuaçôes, 
o cibernauta terâ de ter instalado no seu PC o 
programa Real Audio. 

NUTRIÇÂO 
www.nutrition.gov 
Muitas pessoas gastam todos os anos milhares de 
escudos na tentativa de perder algum peso corn 
dietas. O Nutrition.gov ajuda-o a encontrar o melhor 
regime a seguir. principalmente agora que 
terminaram as testas natah'cias, em que os doces 
fizeram parte intégrante da ementa. 

VIIDAS 
www.biography.com/2001 
Foram diversas as personalidades, nas mais 
variadas areas, que se destacaram durante o ano 
de 2001. Nesta pâgina os cibernautas podem 
consulter a vida e obra de cada uma delas. A 
pesquisa pode ser feita por ârea, nome ou 
actividade. Nâo perça ainda o tribute às vi'timas dos 
atentados de 11 de Setembro. 

COMPETIÇÂO 
www.dakar.com 
Para melhor acompanhar a prova mais importante 
do circuito mundial de todo-o-terreno, o Dacar, nada 
melhor que consulter o seu site oficial. Os 
participantes na prova, o desenrolar das vârias 
etapas, as classificaçôes actuais e muito mais para 
descobrir neste Dakar.com. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Serâ um momento para estabelecer algumas relaçôes 
mais frontais e abertas com os outros, pois os dias que se 
seguem vao conduzi-lo a um clima mais introvertido. Os 
contactos, as definiçôes, as demarcaçôes de territôrio e as 
regras do jogo devem ser estabelecidas nesta altura. 

TOURO -21/04 A 20/05 

Sào tempos menos exubérantes mas mais atentos que poderâo 
dar-lhe um maior sentido de segurança Em termos afectivos, serâ 
um momento ideal para pesar meUior uma situaçâo amorosa, dar- 
lhe O valor que ela verdadeiramente merece. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 17 
 tiL. 

Enquanto a Lua entra em conflito corn Mercürio, a sua 
comunicaçâo corn os outros pode tornar-se menos objectiva 
por consideraçôes pessoais. Porém, se conseguir controlar as 
suas emoçôes e nâo perder a sua objectividade, este pode ser 
um bom momento para conversas cheias de significado. 

CARANOUEJO - 21/06 A 21/07 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

ViRQEM -23/08 A^2/0^ 

Na esfera do seu trabalho poderâ viver um clima de 
instabilidade corn alguma agitaçâo ou varias mudanças. No 
entanto, a presença de uma mulher das suas relaçôes poderâ 
trazer-lhe um contributo importante nesta ârea de vida, 
sugerindo uma ideia nova, um novo projecto. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Tempo identificado corn acçâo e determinaçào. Assim vai 
ser consigo, aceitando novos desafios, que enfrentarâ corn 
energia. Desta luta sairâ reforçado o positivismo da sua 
imagem, corn a irradiaçâo da sua personalidade. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Neste momento, em que a Lua percorre a sua décima segunda 
Casa Astrolôgica, nâo se perça em pormenores, nâo tente 
perceber tudo. Variaçôes de humor, alteraçôes sübitas no seu 
comportamento podem surgir nesta altura. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Nesta altura, estarâ a reunir energias, a ganhar força e aceleraçào 
para dar o salto, preparando o como e quanto dos investimentos 
futuros. Embora a altura seja propicia a mudanças, faça-as corn 
alguma prudência O seguro morreu de velho. 

i 

A Lua vai formar uma relaçào de conflito a Neptuno. 
Tendência muito acentuada, neste momento, para sentir o seu 
espirito pairar acima das realidades do quotidiano. Sonhos, 
situaçôes pouco possiveis de realizar, fantasias irrealizâveis 
mesmo, farâo parte da sua divagaçào intima. 

A passagem da Lua pela Casa Astrolôgica que se prende corn os 
relacionamentos em gérai (Casa III) vai dar-lhe uma sublinhada 
capacidade de comunicaçâo. Os assuntos do quotidiano vâo 
merecer, também, um pouco mais da sua atençào. Irâ sentir uma 
atmosfera mais Ugeira do que nos ültimos tempos. 

^,^^CAPRICÔRNI0 -22/12 A 20/01 J ,^\ w 

Neste momento, em que a Lua percorre a sua décima Casa 
Astrolôgica, chegou o momento das grandes decisôes. Nâo vale 
a pena repisar um projecto pois ele espera por ser, finalmente, 
realizado. Termine ou conclua aquüo que vem do passado, pois 
estâ a aproximar-se um tempo novo. 

ÂQLÀRiO - 21/01 A19/02 

Estâ latente em si a necessidade de um desabafo. Nâo sofra mais 
por introversâo. É o momento para expor, falando, ou pelo menos 
escrevendo. Verâ que, desobstruindo o escape, obterâ um meUror 
rendimento, talvez até novas situaçôes positivas. 

PEIXES *20/02720/03 ^ ri 
O ponto mais positivo desta altura pode vir de uma relaçào 
corn O estrangeiro. Se tem pessoas cpnhecidas ou de famüia 
vivendo lâ fora ou se estâ envolvido num projecto que tenha a 
ver corn o estrangeiro, este pode ser o momento extremamente 
oportuno para estabelecer contactos. 

Benedetta^s^ 
Psychic Studio 

r 
Fortune Teller 

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

''^r saüde, depressôes, alcoolismo e reunificaçôes. ^ 
• Conhecida internacionalmente. Pt. 
• Poçôes do amor e remédios. 
• FALA INGLêS, ITALIANO, PORTUGUêS E ESPANHOL."^ 

^ 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

Especial (416)    

* 5- 638-0582 
Leitura da palma 
da mào, cartas e 
bola de cristal 
Resuitados 
imodiatos 

Quer aprender müsica? 
Procura instrumentos musicais a preços acessiveis? 
A soluçâo esta na 

Rogers Road, em Toronto ^ 

Violinos, guitarras, 

violas, pianos, 

flautas, clarinetes, 

harmônicas e muito 

mais, encontra no 

ROGERS MUSIC, 

tal como acessôrios. 

Vende e repara instrumentos, grava 
e tem escola de müsica 

ABERTO US 2‘FEIRA,3''FEIRA E 5*FEIRA 
DASllHOOtelSHOO, 

As QUARTOS ESEXmS DAS ^ 
IIHOOASZIHOQ 

E, Aos SABADOS, 09H00 AS 18H00. 

Telefone: 4^6 G51-333S 



MIJSICA NOTîCIAS 

Prémïos Grammy 
A luso-canadiana arrecada 4 nomeaçoes 
Os U2 lideram as 
nomeaçoes na 44®^ 
ediçâo dos Prémios 
Grammy, corn oito 
citaçôes. As 
cantoras 
India.Arie, Alicia 
Keys e Nelly 
Furtado estâo 
também entre os 
artistas mais 
nomeados. 

Os nomeados para a 44“ ediçâo dos 
Prémios Grammy foram na sexta- 
feira anunciados numa conferência 
de imprensa que teve lugar num hotel 
de Beverly Hills, em Los Angeles, na 
California. Os artistas Destiny's 
Child, David Foster, Nelly Furtado, 
India.Arie, Ja Rule, Jimmy Jam, 
Stevie Nicks, Jamie O'Neal, Outkast, 
e Usher foram alguns dos nomes que 
serviram de apresentadores na 
referida gala. 
Os veteranos U2, e o seu album "All 
That You Can't Leave Behind", sâo os 
mais nomeados, incluindo as 
categorias de Melhor Album do Ano 
e Melhor Cançâo do Ano (a que 
concorrem com “Elevation” e "Walk 
On"). 
Os U2 sâo seguidos por India.Arie (e 
o seu disco “Acoustic Soul”). A 
cantora estâ nomeada em sete 

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

categorias, entre as quais Melhor 
Album do Ano, Melhor Artista 
Revelaçâo e Melhor Cançâo do 
Ano. 
Alicia Keys com "Songs In A 
Minor" vem logo depois com seis 
nomeaçoes, nas quais alinham 
Melhor Artista Revelaçâo e 
Melhor Cançâo do Ano (“Failin’’). 
Também o album "Whoa Nelly" 
de Nelly Furtado valeu quatro 
nomeaçoes à cantora luso- 
descendente. 
Outros nomeados importantes: 
Outkast (com “Stankonia"); Brian 
McKnight (com "Back at One"); 
Ryan Adams, Aerosmith, 
Coldplay, Bob Dylan, Missy 
Elliott, Janet Jackson, Ja Rule, 
Jay-Z e Linkin Park. 
A cerimonia de entrega dos 
Prémios Grammy, os mais 
importantes Prémios da Indüstria 
Musical Americana, terâ lugar no 
proximo dia 27 de Fevereiro, 
noite em que serâo revelados os 
mais de 500 vencedores das 101 
categorias a concurso. A gala terâ 
lugar no Staples Center de Los 
Angelese sera transmitida em 
directo, nos EUA, pela estaçâo 
televisiva CBS. 

O MILéNIO 
Quinta-feira, 10 Janeiro, 2002 

MÜSICA 

[ Sugestdes, Comentdrios, Pedidos Musical's... 
I E-mail: musicajovem©ya,hoo..,com 
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Asterôide passa bem prôximo da Terra 
Um asterôide descoberto no passade 
mês de Dezembro passou bem 
prôximo da Terra, corn os 
astrônomos a chamar a atençâo para 
a possibilidade de colisâo de outres 
objectes no espaço. 
O asterôide denominado 2001 YB5, 
descoberto no passade mês de 
Dezembro pelo telescôpio Neat 
(Near Earth Asteroid Tracking), 
passou, na manhà de segunda-feira, 
bem prôximo da Terra, a uma 

distâneia pouco superior a duas 
vezes a distâneia entre o nosso 
planeta e a Lua. 
Na opiniao dos astrônomos, este 
asterôide com cerca de 300 metros 
de comprimento, serve de lembrete 
para a possibilidade de outres 
objectes espaciais poderem colidir 
com a Terra. Apesar da sua 
passagem nao representar nenhum 
perigo, mas considerada uma 
distâneia bastante prôxima para as 

dimensôes espaciais, este 
asterôide possui tamanho 
suficiente para destruir 
um pais case colidisse com 
o planeta. 
Este asterôide é 
considerado pelos 
astrônomos como um 
"objecte Apollo", uma 
denominaçâo utilizada 
devido à sua ôrbita eliptica 
que passa pelas ôrbitas de 

Marte, Vénus, Mercürio e 
da Terra, fazendo uma 
volta em torno do Sol a 
cada 1.321 dias. 
O 2001 YB5 continua a 
merecer especial atençâo, 
pois pertence a uma classe 
de objectes que, devido às 
suas ôrbitas, possuem uma 
pequena possibilidade de 
virem a colidir corn a 
Terra no future. 

IdenOficado gene da limpeza obsessiva 
ESTUDO El RATIIHOS AJUDA NA IDENTIFICACÂO DO GENE 
A necessidade de passar mais tempo 
a tomar banho e a arranjar-se do que 
é normal pode ter uma justificaçâo 
nos genes - dizem cientistas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Utah, nos Estados 
Unidos, na ùltima ediçâo da revista 
cientifica "Neuron". A équipa afirma 
que, através de estudos em ratinhos, 
descobriu uma funçâo de um grupo 
de genes - o Hoxb - que, quando sofre 
mutaçôes, leva os roedores a 
lavarem-se continuamente. Lambem- 
se tanto que ficam carecas e corn 
chagas. 
A équipa descobriu a funçâo do gene 
HoxbS, que pertence ao grupo dos 

Hoxb, através da observaçâo do 
comportamento de ratinhos a quem 
modificaram aquele gene. 
Verificaram que, ao fim de pouco 
tempo, os ratinhos ficaram sem pêlo 
em grandes areas do corpo, mas nâo 
percebiam bem se era de facto pela 
falta do gene ou se era por outro 
factor que escapava à observaçâo. Ao 
montar uma câmara que gravava 
durante 24 horas os movimentos dos 
ratinhos, verificaram entâo que eles 
ficavam tâo obcecados corn a higiene 
que nâo sô se lambiam até ficarem 
carecas como teimavam em lamber 
todos os ratinhos normais da gaiola, 
usados para controlo. Isto 

World Vision 

Mude a vida de uma 
. cHança 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, igua 
limpa e saudàvel, e uma educaçâo. 

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

ireinamento agricultural que ajudarâ a 
famiiia e comunidade da criança, 

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

Agora mesmo, World Vision tem os 
nomes e fotografias de 30.000 crianças 

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

Mande o seu 
P r i m e i r o 
pagamento antes 
de I ! de Janeiro 

2002 e recebâ gratis 
o CO "Projecto Aldeia 
da Paz". 

Teiefone para 1-800-268-395S 

demonstrou que tinham um 
comportamento obsessivo-compul- 
sivo corn a higiene. 
Mario Capecchi, um dos autores do 
estudo, explica que os seres humanos 
partilham corn os ratinhos o mesmo 
grupo de genes, que agora se 
descobriu estar envolvido no 
comportamento obsessivo- 
compulsivo quando sofrem 
mutaçôes. Se assim for, diz o 
especialista, poderâo ser conduzidos 
estudos mais aprofundados que 
expliquem a origem desta doença. 
"As pessoas corn obsessâo 
compulsiva podem passar um tempo 
interminâvel a lavar as mâos, ao 
ponto de, muitas vezes, fazerem 
sangue", diz Capecchi. O geneticista 
explicou ainda que hâ apenas um 
ünico tipo de obsessâo compulsiva, 
mas que se manifesta das mais 
diversas maneiras. 

O comportamento humano é muito 
idêntico ao observado nos ratinhos 
da experiência, pelo que a équipa da 
Universidade do Utah acredita que 
as conclusôes retiradas do estudo 
corn ratinhos possam aplicar-se ao 
homem. "A nivel genético somos 99 
por cento iguais", acrescenta. 
"O passo seguinte serâ ir ao encontro 
das pessoas corn obsessâo 
compulsiva e começar a analisar o 
seu ADN, para ver se este gene 
especifico foi afectado", sugere 
Capecchi. 

InV&STICflCflO / (flfICRO: 

Medicamentos contra o reumàtico 
podem prévenir tnmores 
Um medicamento de prevençâo 
contra os tumores malignos na 
cabeça e laringe parece estar ao 
alcance da medicina graças a 
investigaçôes realizadas na Clinica de 
Otorrinolaringologia da Universi- 
dade de Viena. 
Uma équipa de peritos liderada por 
Dietmar Turnherr descobriu que 
certos medicamentos aplicados 
contra o reumàtico, os denominados 
anti-reumâticos nâo esterôides, 
podem provocar a morte programada 
das células cancerigenas na cabeça e 
na garganta. 
Os especialistas realizaram 
experiências nas quais conseguiram 
manipular o crescimento das células 

malignas corn alguns medicamentos 
de utilizaçâo habituai no combate ao 
reumàtico, desencadeando altera- 
çôes no crescimento que resultaram 
na sua morte, reaeçâo que se obteve 
através da inibiçâo da proteina Bcl-2. 
Segundo Turnherr, no decurso do 
trabalho de investigaçâo serâ tentada 
a utilizaçâo de outros medicamentos 
que tenham um efeito anti- 
inflamatôrio. 
Caso estes resultados sejam 
confirmados nos ensaios clinicos, 
parece possivel um tratamento 
preventive nos pacientes que 
supostamente correm risco de 
contrair tumores na cabeça e laringe. 

Jornal O Milénio 
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SAUDE EM SUA CASA 
O VALOR OA VIDA HUMANA 
O que vale uma vida humana? Eis 
uma das interrogaçôes mais caras e 
fundamentais da humanidade, pois 
a sua resposta esta na base de todas 
as outras interrogaçôes, e é 
essencial a todas as lutas, trabalhos, 
esperanças e acçôes. O valor 
atribuido à vida é a base de todos os 
saberes, ciências, politicas e 
actividades: E o valor que 
condiciona o progresse da 
humanidade! 

O valor que atribuimos à 
nossa prôpria existência é a chave 
da nossa utilidade e sociabilidade; é 
o que nos leva a melhora-la: educa- 
la, embeleza-la, consola-la, 
preserva-la, propaga-la; e o que nos 
condiciona a sobrevivência. 

Todas as ciências e artes sâo 
justificadas pelo valor da vida. O 
que séria das ciências da matéria: 
da fisica, da quimica, ou das 
abstracçôes e precisôes da 
matemâtica, sem as suas relaçôes 
corn o valor da vida da 
humanidade? Sem esse valor, o que 
séria de Deus, ou da matéria? Onde 
estariam os sonhos, as crenças, ou a 
realidade'. 

A medicina é a arte que 
pratica a salvaguarda do valor da 
vida humana, baseada na 
experiência e nas ciências bâsicas 
da matéria. A politica é também 
uma arte baseada nào sô nas 
ciências da comunicaçâo e 
economia, mas também nos 
principios e conclusôes da 
sociologia, onde o valor da vida das 
pessoas duma comunidade deve ser 
a base de todos os principios e 
resoluçôes. O grande mal que pode 
atingir estas artes, ou a politica dos 
estados, é a falta de compreensâo e 
valorizaçào da vida corn 
imparcialidade, em toda a sua 
universalidade e dimensâo. A vida 
nâo tem apenas um valor 
quantitativo; tem, para além disso, 
outras dimensôes. A quantidade, 
medida pelos anos, sô tem valor, se 
tiver um minimo de dignidade e 
qualidade, e a felicidade como a 
maior das aspiraçôes. A 
consideraçâo de todas as dimensôes 
da vida, corn respeito e 
humanidade, é o que faz distinguir 
o bom médico, ou o bom politico; 
ambos devem contribuir, baseados 
nos valores incorruptos das ciências 
e acçôes, para que a vida, seja ela 
pessoal ou colectiva, possa 
melhorar e, se possivel, atingir a 
felicidade. 

A corrupçào é a subversào 
de todos os valores; da vida, 
sociedade, artes, politica; de tudo e 
de todos! Sera ela um defeito da 
nossa criaçâo?; alias tâo admirâvel e 
perfeita! Começou quando o 
homem subordinou o valor das suas 
vidas aos clérigos, chefes, ou outros 

poderosos? Ou começou, somente, 
corn a atribuiçâo da terra em 
propriedades privadas, e a divisâo 
do pâo em riquezas e misérias? O 
que nâo podemos questionar, pela 
sua evidência, é o facto de muitos 
homens, por razôes diferentes, 
algumas de naturezâ genética ou de 
desenvolvimento, mas muitas vezes 
originadas por situaçôes de 
ambiente social e educacional, 
possuem caractères prepotentes e 
violentes, ou a baixeza moral de 
serem facilmente corrompidos; e a 
corrupçào pode tornar-se um hâbito 
social; ser aceitâvel como um facto 
normal; ou dar mais proveito aos 
politicos do que as formalidades 
democrâticas do plebiscite. 

No campo politico-social 
nunca a prepotência, nem a 
violência, estiveram tâo activas 
como hoje, pois atingiram, corn a 
mundializaçào, um alcance global. 
Usam-se, nào sô armas de 
intimidaçào e destruiçâo 
poderosissimas, mas também o 
poder corruptor e destruidor do 
dinheiro, a diversào sem aima 
assente no gosto dos instintos, e a 
conivência na conveniência do 
silêncio, ou a informaçâo deturpada 
e parcial, para tirar vantagens 
politicas da ignorância e fraqueza 
cultural. 

“Se existir prazer no 
consumismo, e a sensaçâo de 
liberdade e democracia nas 
escolhas e falar, o reste do mundo 
pode estar em guerra, lixar-se, 
destruir-se; o que importa é que nâo 
nos venham fazer mal!” Para a 
minoria que tem o poder, esta 
afirmaçâo é hipocrisia; para a 
grande maioria que sustenta esse 
poder é inconsciência. Assim como 
o dinheiro prostitui muitas vidas, 
também a alienaçâo da consciência, 
ou a falta de transparência da 
informaçâo, podem fazer-nos sentir 
seguros e a viver em liberdade neste 
mundo, quando a liberdade é 
pouco mais do que ilusào, e o nosso 
mundo é apenas um pequeno nicho 
numa imensidâo. 

■ Vêm-se prédios a ruir, mas 
nâo se tenta reforçar as fundaçôes, 
ou a estudar e compreender as 
origens que causaram o mal! Em 
vez de se criar segurança 
globalizando o respeito e a justiça, 
ou tentar matar a fome ao ser 
humano em todas as naçôes, usa-se 
a força das armas, sem dô nem 
piedade pelos inocentes doutros 
povos. Milhôes de crianças e 
inocentes morrem de fome por 
causa das guerras e sançôes; e as 
intimidaçôes e violências de alguns 
homens ou de povos pela posse e 
influência, ou o controlo de 
petrôleos, diamantes, territôrios, ou 
de gentes, originam ôdios e vontade 

de vingança. Facilmente se 
géra um ciclo de violência e 
de terror, que pode ser 
atiçado pela intolerância de 
fanâticos, ou a jactância de 
chauvinistas prepotentes. 

Fazem-se atentados, 
combate-se o terrorisme, 
mas quem morre em 
maioria sâo os inocentes! A 
palavra terrorisme pode ser 
utilitâria porque os 
terroristas sâo os que nào 
estâo no nosso lado; os que 
estâo, embora matem, ponham 
bombas e destruam, podem ser 
considerados amantes da liberdade 
e defensores da pâtria, ou mârtires 
religiosos corn direito ao céu. 
Alguns matam-se ou acabam por 
ser mortes, por sô darem valor aos 
seus valores. Hâ ainda os que se 
corrompem para aumentar os seus 
valores, e os que se vendem pelo 
maior preço. 

Nalguns paises o valor da 
vida parece nâo resistir às forças do 
mercado: a de alguns homens têm 
alto valor, e a de outros tem um 
fraco preço. A vida dum ministre 
assassinado pode pagar-se pela 
invasào dum pais vizinho corn 
mortes de inocentes. Um 

assassinate pode ser 
considerado um crime, 
uma boa acçâo, ou um 
favor: tudo dépende do 
pais que exécuta o acto 
e onde o acto é 
executado, das 
influências politicas e 
forças do mercado, ou 
da politica externa, 
muitas vezes por 
pressôes internas, dum 
pais poderoso feito 
protector. 

Quanto vale uma vida 
humana? Sempre ouvi dizer que a 
vida é sagrada e nâo tem preço. 
Contudo, num mundo que ignora 
os fracos e dâ grande valor ao 
poder, ao ouro, e aos recursos 
naturais, quem nâo for recurso, vale 
muito pouco. E como se o homem 
perdesse o seu valor humano e 
valesse apenas como coisa! 

Mas o Mundo continua a 
girar, e a vida e sociedade renovam- 
se em ciclos. O homem ainda tem 
capacidade para aprender e nâo se 
deixar coisificar. Se conseguir amar 
a vida e conviver corn dignidade, 
ainda pode alcançar felicidade: Ter 
o prazer da vida sem se deixar 
morrer! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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0 EVANGEIHO SEGUNDO A GEOGRAFIA 
Passou mais um Dia de Reis. 

E tempo de começar a desmontar 
todas as decoraçôes de Natal e de as 
atirar para as caixas catalogadas que 
mergulharâo na escuridào da espera 
de mais um ano. Entregamo-nos a um 
periodo de contençâo de ingestâo de 
calorias para travar os excessos dos 
ültimos quinze dias. Relaxamos do 
stress vivido durante um mês, na 
azâfama das compras imposta pela 
troca de présentes nem sempre 
apreciados. Distribuimos votos de 
Bom Ano a todos quantos se cruzam 
connosco, pela primeira vez, neste 
recém-nascido 2002 - na esperança de 
que esse desejo se cumpra - sabendo 
antecipadamente que o nâo sera para 
todos. Mas faz parte da tradiçâo, por 
muito que se diga que a tradiçâo jâ 
nâo é O que era. E, talvez nâo seja, 
pelo menos para os que teimam em 
olhar para o passado corn a nostalgia 
de quem quer rememorar os natais 
vividos, coados por uma memôria que 
se encarregou de peneirar os grâos 
esboroados pela inocência da idade. 
Hoje, cada vez hâ mais criticas ao 
consumismo exagerado; ao excesso 
de présentes que, por mais que sejam 
contabilizados, nunca satisfazem na 
integra a cobiça das crianças; às 
manifestaçôes fingidas de afectos que 
cessam assim que o calendârio volta a 
pagina. 

Apôs os acontecimentos de 11 
de Setembro, muitos analistas 
afirmaram que o mundo nâo mais 

voltaria a ser o que era. A despeito 
das anâlises politicas, que nâo vêm ao 
caso, pequenos detalhes levam-me a 
concluir que também a quadra 
natalicia ficarâ definitivamente 
marcada por esses acontecimentos. 
Registei alguns episôdios, 
aparentemente sem importância, que 
O comprovam. 

Fui de férias a Portugal visitar 
a familia, numa romaria praticada 
ano apôs ano, desde que, por opçâo, 
decidi viver longe dos meus. Passadas 
as primeiras boras do reencontro, 
sem grande troca de novidades - que 
estas deixaram de existir desde que os 
almocreves mascarados de 
computadores, passaram a 
transportar alfobres cheios de e-mails 
-, O meu neto voltou-se para mim e 
disse: 

Vô, sabes donde veio a 
palavra talibâ? 
Espantada, por um garoto de cinco 
anos pretender fazer incursôes de 
natureza linguistica, pedi-lhe que me 
explicasse. A resposta veio naquela 
sua voz terna, adoçada pela 
inocência. 
-E assim, vô. Eu e os meus amigos 
escondemo-nos. Quando um 
descobre outro do grupo grita: <tâ li, 
ta li (esta ali, esta ali)!... bâ!> Tudo isto 
acompanhado do gesto dum punho 
cerrado e dedo em riste, de quem 
acaba de eliminar o inimigo corn um 
tiro. 
Esta explicaçâo etimolôgica, apesar 

de toda a sua ingenuidade, 
provocou-me uma certa 
perplexidade e 
preocupaçâo. Mas, depuis 
pensei que também eu, na 
minha infância, tinha 
brincado aos policias e 
ladrôes, aos cowboys ( as 
nossas referências da época 
), também metamorfoseara 
os punhos em coronhas de 
armas, sem que isso tivesse 
desencadeado em nôs 
instintos de violência. 
Porém, a seguir, a mâe dele contou- 
rne uma outra histôria. Como todos 
os anos, o colégio que ele fréquenta 
organiza uma festa de Natal, em que 
todos os alunos, distribuidos por 
diferentes niveis etârios, fazem uma 
apresentaçâo pùblica de cenas 
relacionadas corn a época festiva. Ao 
meu neto coube o papel de S. José 
que, em dado momento, atravessaria 
O palco acompanhado da sua Virgem 
Maria, almofadadamente grâvida em 
fim de tempo, buscando o negado 
abrigo para dar à luz o Deus Menino. 
A mâe confeccionou-lhe o fato de S. 
José: a tunica azul, o cordâo da 
cintura e os adereços que lhe 
cobririam a cabeça. No dia em que fez 
a prova do guarda-roupa, desfez-se em 
lâgrimas e suplicou: 

Mamâ, eu nâo quero ir 
vestido de talibâ! 
Bom, esta, fez-me pensar um pouco 
mais: o meu neto fez apenas cinco 

anos; tem pais corn alguma 
formaçâo e preparaçâo 
pedagôgica; a mâe até é 
professera! Evitaram que 
ele estivesse exposto às 
imagens que se sucederam 
ao 11 de Setembro, mas 
nada disto impediu que ele 
passasse a identificar os 
talibâs corn a representaçào 
mental do mal. 
Referi este episôdio, 
durante uma aula de 
conversaçâo, na passada 

segunda-feira. Um dos meus alunos, 
ligado a um movimento de uma igreja 
comunitâria de Toronto, contou que, 
na sua parôquia, organizaram um 
presépio vivo para a Missa do Galo. 
Quando procediam à preparaçâo e 
montagem do cenârio, onde se 
erguiam colinas âridas esventradas 
por grutas, uma das crianças 
perguntou se ali era o Afeganistâo. 
Daqui a uns anos, quando numa 
composiçào pedirmos a um aluno que 
rècorde um Natal da sua infância, é 
provâvel que algum mencione o ano 
em que Belém ficava no Afeganistâo, 
Jesus era filho de um talibâ, a Virgem 
Maria despiu a burka para embrulhar 
O seu menino, enquanto um coro 
entoava o Gloria in excelsis Deo. 
Quem sabe se, subvertendo a 
geografia do Evangelho, 
encontraremos o ecumenismo 
necessârio para a Redençâo do 
Mundo. 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
IQO S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 
*160.'"* 

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

Oitiien JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
*55."* 

*125. 

00' 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:es radios estâo 

Sylvania 
Portable Radükt / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."* 
‘'Plus GST & PST 

CAKS)© ©©gJlLOGlrû-ÎB©© 0(D©@D©3 

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. 
TeJ: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket ,50 Ainslie St. S. 519-621-69,50 
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Sports’Bar em Missisauga précisa de 
empregada para o bar e mesas. 
T. 905 275-9324 

Ajudante de cozinha com experiência. 
Que fale Inglês. Contactar Philip. 
Tel.:416-977-1287. 

Padeiro com experiência e empregada de 
balcâo. Contactar Maria. 
Tel.;905-890-3860. 

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

Pessoal para limpeza. Tel.:905-494-1088. 

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

Bricklayers. Tel.:416-937-6508. 

Oficina Portuguesa de 
bate-chapas précisa urgentemente 

de preparadores de carros. 

4n6-BQ4-7QOQ 
Sub-aluga-se terreno fechado optimo 

para tractores, material de 

construçâo, etc. 

Cozinheira com experiência. Contactar 
Carlos Nunes. Tel.:416-531-6912. 

Pintor com experiência. Contactar 
Manuel. Tel.:416-930-3393. 

Empregada para padaria, que fale Inglês. 
Contactar Maria. Tel.:416-246-1588. 

Supervisor para um prédio. Contactar 
Rodrigo de Sousa. 
Tel.:416-461-1294. 

PÜiii Wiilii iiiiiiiiîSiütïï 
Guia de Aiuda Pessoal e Profissional 
O “Working Women Commiinity Centre” 
continua a ter um programa entitulado “Career 
Exploration Mentorship Project”, e qual tern 
Como objectivo ajudar jovens Portuguesas a 
expiorar e adquirir novos conhecimentos em 
diverses ramos profissionais. 

Este programa tern très componentes: 
• “Desenvolvimento Pessoal” 
• '‘Guia de Ajuda Pessoal e Profissional” - cada 

jovem vai ter a oportunidade de conhecer uma 
profissional Portuguesa jâ estabelecida na 
nossa comunidade/ 
• “Plano de Acçâo Profissional” 

Jovens Portuguesas; 
• Entre os 16-29 anos de idade que tenham 
desistido da escola mas que pensam em 
regressar. 
• Que estejam desempregadas. 
• Que estejam a trabalhar “part-time”ou em 
empregos em que recebam o ordenado 
minime. 

Mentoras Portuguesas: 
O ‘‘Working Women Community Centre”esta 
actualmente a procura de pessoas na 
comunidade Portuguesa com boas situaçôes 
profissionais e que estejam interessadas em 
dedicar 1 hora por semana durante 4 meses 
como mentoras para jovens. 

Para se inscrever para o programa pode 
telefonar para o Working Women Community 
Centre àté ao dia 21 de Janeiro 2002. O 
programa vai recomeçar no dia 24 de Janeiro 
de 2002. 

Para mais informaçôes, contacte a Lidia pelo 
telefone: 416-532-2824. 

Mentorship Facilitator 
533A Gladstone Ave, Toronto, ON M6H 3J1 
Tel: 416-532-2824 Fax; 416-532-1065 
A United Way Member Agency 
Registered Charity No. 119304368 RR 

Assine e divulgue   

O MILÉNIO   
Morada:  

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

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

BifeaCafé 
In CREDItnUS: 

7 Kg de bifes da alcatra ; 
* 2 colheres ( sopa ) de manteiga ; 
* 0,5 dl de leite ; 
* 1 coUier ( châ ) de fécula de batata ; 

1 coUier ( châ ) de mostarda ; 
* 1 limào ; 
* sal e pimenta. 

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

Sobremesa: 

Mousse de Ânanâs 
InCREDItnitS: 

* 1 lata de ananas (sô aproveitar o 
ananas) 

* 1 lata de leite condensado 
* 6 ovos 
* 2 coUier (châ) gelatina pô neutra 
* 7 pacote de natas 

(OnP£CÇflO: 
Num tacho, em lume brando, ferver o leite condensado. 
Adicionar as 6 gemas. 
Quando começar a ferver, adicionar o ananas escorrido 
e partido ou picado. 
Deixar ferver (sem parar de mexer e em lume brando). 
Misturar a gelatina em pô e as natas jâ batidas. 
Verter para uma taça onde vai servir o doce. 
Bâter as claras em castelo (bem firmes!) e envolver no 
preparado anterior. 
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Varias do Ontario 
Os médicos do Ontario confessam-se preocupados 
devido aos inümeros pedidos que têm vindo a 
receber das companhias de seguros, para que Ihes 
sejam fornecidas informaçôes privadas sobre os 
seus doentes. 
O sector informou que 
recebe cada vez mais 
pedidos, por parte das 
empresas seguradoras, 
que pretendem consultar 
toda a informaçào 
médica de doentes que 
requerem subsidies de 
invalidez. 
Os médicos, em 
particular psiquiatras, 
dizem que isto é uma 
violaçâo de privacidade, 
uma vez que muitos 
pedidos vào ao extreme 
de pedir aos médicos 
informaçôes sobre os 
pensamentos, medos e fantasias dos seus pacientes. 
Por sua vez, as empresas seguradoras adiantam que 
precisam destas informaçôes a fim de poderem 
julgar quais sâo os falsos requerentes de subsidies 
de invalidez. 

A fâbrica de mini-vans Ford, situada em Oakville, 
vai efectuar certes nos postos de trabalho. 

Os trabalhadores em 
ambos os sectores 

daquela fâbrica, 
Carrinhas e 
m i n i - V a n s , 
d e V e r à o 

receber as respectivas notificaçôes de “lay-off’ 
ainda esta semana. 
Segundo a Canadian Auto Workers Union, no mês 
passade aquela fâbrica informou que iria reduzir as 
suas unidades de 65 para 55, o que représenta a 
eliminaçâo de cerca de 350 postos de trabalho. 
Segundo alguns analistas, as empresas Ford 
deverâo, no total, eliminar cerca de 20.000 postos 
de trabalho, numa tentativa de fazer corn que a 
companhia volta a dar lucre. 
Espera-se que a restruturaçâo da companhia seja 
anunciada na prôxima sexta-feira. 

Uma mulher de Mississauga, Valora Hart de 37 
anos de idade, foi acusada de ter incendiado um 
apartamento que obrigou 
duas crianças, suas filhas, 
a serem internadas no 
Hospital das Crianças de 
Toronto, vitimas de 
intoxicaçâo e 
queimaduras. 
Os dois rapazes têm 5 e 6 
anos de idade. O 
incêndio declarou-se 
segunda-feira no rés do 
châo dum prédio na 
Argyle Road, donde 
foram evacuados todos os 
inquilinos. 
Nâo se sabe se o fogo foi 
poste de propôsito ou 
acidentalmente, mas a 
policia diz que, de 
qualquer modo, foi falta de cuidado. 

Ministre das Finanças 
Jim Flaherty disse que se 
for eleito Premier do 
Ontârio, acaba corn as 
grèves dos professores. 
O lider dos 
conservadores do 
Ontârio quer fazer corn 
que as escolas püblicas 
sejam um serviço 
essencial o que tirarâ o 
direito aos professores de 
fazerem greve. 
Flaherty acrescentou que 
ninguém bénéficia corn as grèves e que o governo 
nâo pode permitir que o future das crianças seja 
posto em causa devido às paragens forçadas no ano 
lectivo. 
Ernie Eves, na corrida também a Premier do 
Ontârio, diz que isso é a opiniâo de Flaherty e/jue, 
quanto a ele, fomentarâ o diâlogo corn os 
professores e enfermeiros para saber dos seus 
problemas. 

12 habitantes do Ontârio adoeceram corn coli 
bacilos no passade mês de Novembre e o 
Ministério da Saüde ainda nâo sabe como. 
Também nâo existe qualquer ligaçâo corn os cases 
ocorridos em Otava, Kingston, Simcoe County, 
Toronto, York Region, London-Middleses e 
Windsor. 
O Ministério diz que é precise tempo para se 
determinarem as causas da contaminaçâo e que as 
férias da quadra festiva nâo ajudaram nada. 
No entante a Canadian Health Coalition diz que as 
férias de Natal nâo servem de desculpa. 

"the big beys' tey store" SM* cHor« 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MDBILIASü 
iNVENTÂRia DE $S50,000.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarto de dormir 
Mobilia de escritôrio, secretaries, 
Cadeiras, Mesas & Fetecepiaderas 

LCBO 

« 

i 
CO 
ü 

187 Lakeshore Rd. £. 
Mississauga, Ontario 

Lakeshore Rd. E. 

"me big boys' toy store" ■ 
  STAR enoiif' 

El III Lakeshofc Rd. E. i ■ H HE BE Mississauga, Ontario [ 
H H 905.271.2788 * 

Minimum purchase $100 **l»ires Jonuary 15/01 
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"Cantares dos Rois" forant rois na FPtv-SiC 
Jâ é uma feliz tradiçâo a vinda do 
Grupo de Cantares dos Reis à CIRV- 
fm e, agora em 2002, também à 
recém-inaugurada FPtv-SIC. 
Organizado como sempre pelo activo 
Laurentino Esteves, o grupo de 
Cantares dos Reis é formado por 
elementos da Casa dos Poveiros de 
Toronto e dos Searas de Portugal, 
acompanhados ao acordeâo pelo 
müsico Casimiro Pinheiro, entre 
outros. Alias, o grupo é composto por 
cerca de 20 elementos, jovens e 
menos jovens, que lutam anualmente 
pela preservaçâo das tradiçôes de 
Portugal tâo ao gosto de todos nos. O 
grupo de Cantares dos Reis actuaram 
no estüdio de FPtv, corn o som a sair 

em directe na CIRV-fm, servindo os 
teleespectadores e os ouvintes em 
simultâneo. 
Uma festa dentro de outra festa. 
Por fim, jâ na entrada da FPtv, em 
momento de entrevistas e convivio, 
foi feita uma saudaçâo especial aos 
artistas présentés corn vinho do Porto 
e Bolo Rei, logo apôs a Ana 
Fernandes ter "declamadao" uma 
quadra de gratidâo: 

Jâ que vieram Cantar aos Reis 

Com tanto amor e carinho 

Nos que somos amigos Jîeis 

Vos agradecemos corn bolo e vinho! 

Os nossos amigos 
componentes do grupo de 
Cantares dos Reis, 
partiram para outras festas. 
No fim-de-semana dos Reis 
nâo pâram um segundo, 
cantando casas de negôcio 
e particulares, clubes e 
parôquias. 
Domingo, dia 12, este 
grupo de Cantares dos Reis 
realiza um almoço de 
confraternizaçâo na Casa 
dos Poveiros, em Toronto. 
Parabéns e continuaçâo de 
feliz ano novo. Queremos 
ouvi-los em 2003 e assim 
sucessivamente. 

JMC 

PATENTED TECHNOLOGY 
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Michael Jordan vai divorciar-se 
A esposa do basquetebolista Michael 
Jordan, Juanita, apresentou o pedido 
de divôrcio a um tribunal do estado 
norte-americano de Illinois devido a 
"desacordos profundos" corn a 
estrela da NBA. 
A esposa do jogador dos Washington 
Wizards pede a custôdia dos très 
filhos e uma pensâo para a sua 
educaçâo, a residência de Highland 
Park, localizada nas proximidades 
de Chicago, e metade das 

propriedades do casai. Jordan e 
Juanita casaram-se a 02 de Setembro 
de 1989, em Las Vegas, e do seu 
matrimônio nasceram très filhos: 
Jeffrey, 13 anos. Marques, 11, e 
Jasmine, 9 anos. Considerado o 
melhor basquetebolista de sempre. 
Jordan ocupa também o primeiro 
lugar da lista dos atletas mais ricos, 
ao somar ao seu salârio milionârio 
mais de 112 milhôes de euros em 
contratos publicitârios. 

Boavista descontente 
corn arbitragem de Paulo Paraty 

o Boavista criticou, em comunicado, a 
arbitragem de Paulo Paraty no jogo corn o 
Vitôria de Setübal, que terminou empatado 
a um golo. 
Os campeôes nacionais consideram que a 
actuaçâo do juiz portuense prejudicou o 

Boavista «em lances vitais do jogo, de 
natureza técnica e disciplinar». 
O clube presidido por Joâo Loureiro 
réclama, ainda, uma grande penalidade 
nâo assinalada, por alegada falta sobre 
Duda. 

Benfica tenta novamente Ivan Be la Pena 
De acordo corn a ediçâo online do 
jornal espanhol "Marca", o Benfica 
esta a negociar o médio da Lazio 
Ivan De la Pena, que termina o seu 
contrato corn o clube italiano no dia 
30 dejunho. 
Assim, responsâveis do clube 
"encarnado" jâ estâo em Roma (como 
se sabe, pelo menos Luis Filipe Vieira 
esta présente em Itâlia), onde 

discutem a transferência do atleta 
para o Benfica, bem como encetam 
contactos corn o prôprio jogador. 
Por seu lado. De la Pena, terà pedido 
ao clube da Luz cerca de dois ou très 
dias para dar uma resposta à 
proposta "encarnada", que aponta no 
sentido do jogador permanecer até 
ao final da présente temporada na 
Luz, ficando o Benfica corn direito 

de opçào. 
De referir que a Lazio esta na 
disposiçâo de abrir mâo do atleta, 
caso nâo tenha custos adicionais no 
que concerne aos sens ordenados até 
ao final da temporada. O jogador, 
por seu lado, pretende sair para um 
clube, que lhe garanta a 
permanência, depuis de terminar o 
seu vinculo com o clube italiano. 

Brasil deverà Jogar com 
Portugal no Jamor 
o encontro entre o Brasil e Portugal, 
que servira de preparaçào das duas 
selecçôes para o Mundial 2002, que se 
realiza na Coreia do Sul e Japào, 
entre 31 de Maio e 30 de Junho, 
deverâ ser realizado no Jamor. A 
partida esta marcada para 16 de 
Abril. Se a data do embate esta 

garantida, o local do espectâculo tem 
merecido a anàlise dos responsâveis 
das duas Federaçôes. Os brasileiros 
preferem um estâdio lisboeta, a 
Federaçâo portuguesa (FPF) poderâ 
optar pelo estâdio Nacional. 
Prevendo uma grande enchente no 
dia do jogo, Gilberto Madail, 

présidente da FPF, esclarece o estado 
de preparaçào do encontro, 
afirmando que «estamos ainda a 
equacionar, mas é bem provâvel que a 
opçào recaia sobre o Estâdio 
Nacional, pois jâ conversei corn o 
director do estâdio no sentido de 
aumentar a capacidade do estâdio. 

Régresse de 
Nune Bernes 
ucompileaden 
o avançado Nuno Gomes, da 
Fiorentina, considerou complicado, 
se nâo mesmo impossivel o seu 
regresso ao Benfica, confirmando 
que nâo foi contactado por nenhum 
clube português. 

O ponta-de-lança, que falava à Râdio 
Renascença desde Florença, 
reafirma o seu intéressé em voltar ao 
futebol português «desde que 
obviamente estejam reunidas todas 
as condiçôes». 
«Até agora ninguém falou comigo. 
Nem o Benfica nem qualquer outro 
clube português», afirma o jogador. 
Nuno Gomes voltou a referir o seu 
desejo de deixar a Fiorentina mas o 
elevado salârio que aufere continua 
a constituir sério obstâculo para às 
aspiraçôes do jogador. 
Entretanto segundo o jornal «A 
Bola» volta-se a aventar a hipôtese 
de Nuno Gomes regressar à Luz, 
noticiando que o gestor do futebol 
benfiquista. Luis Filipe Vieira, se 
encontra em Itâlia. 

através de uma bancada amovivel», 
sublinhou o lider federative. 
A selecçào portuguesa tem agendados 
mais très jogos de preparaçào, em 
Barcelona com a Espanha a 13 de 
Fevereiro, e dois ainda corn 
adversârios a designar, a 27 de Março 
e 17 de Abril. 

ca sof i^t Dt... 9 
• Problemas da pele 
• Eczema 
• Sistema genito- 
urinârio 

reprodutivo 
• Impotência 
• Infertilidade 
• Bronquite 
• Gripe 
• Asma 
• Colite 
• Obstipaçào 
• Diabetes 
• Tensào alta 
• Indigestào 

• Depressào 
• Artrite 
• Dores de cabeça e 

enxaquecas 
• Lumbago 
• Ciâtica 
• Entorses 
• Pescoço tenso 
• Tendinite 
• Neuralgia 
Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo 
Branco Ph.D,M.Sc,C.DAc. 
CdNICADE 
ACUPUNTURA E 
MEDICINA OCIDENTAL 

A sabedoria da 
medicina chinesa nas 
màos de um médico 
português. 

Dr, Cristôvâo 
Branco Seg. - Sex. 09h. s 17h. 

1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA fiRATIS contacte: 

416-534-0937 

Jankauskas tesiado ao lado de iaotorras 
Sokota e Zahouic fizeram corrida corn bola 
o plantel "encarnado" voltou aos 
treinos, de forma a preparar o 
proximo encontro corn o Varzim. 
Perante o olhar atento de cerca de 200 
adeptos présentes no Estâdio da Luz, 
Sokota e Zahovic fizeram corrida, jâ 
corn bola, ao passo que Cabrai e 
Andersson estiveram ausentesm e 
ficaram ambos no ginâsio. 
Diogo Luis, por seu lado, treinou 
normalmente, sem limitaçôes. 
Jesualdo Ferreira testou o "onze" que 
deverâ alinhar diante do Varzim, que, 
ao que tudo indica, serâ composta por: 
Enke, Caneira, Joâo Manuel Pinto, 
Argel, Jorge Ribeiro, Fernando 

Aguiar, Rui Baiâo, Carlitos, Drulovic, 
Simâo e Mantorras. 
De uma forma mais descontraida, teve 
lugar neste ultimo treino uma 
peladinha, em que o reforço 
Jankauskas marcou um golo e voltou 
a jogar ao lado de Mantorras. 
Drulovic foi o melhor marcador neste 
exercicio, corn dois golos e o prôprio 
Chalana (treinador-adjunto) esteve em 
evidência, mostrando que quem sabe 
nunca esquece. 
Na parte final, Simâo, Mantorras e 
Drulovic treinaram livres directos e os 
restantes jogadores trabalharam 
finalizaçâo e jogo aéreo. 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 10 Janeiro, 2002   

DESPORTO 

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

ABERTO 7 DIAS 
POR SEMANA 

E TAMBÉM PRATOS VARIAOOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDADE 

BBQ a GBIU V CHURRBSQIIEIRA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

da temporada O proximo destiiio do g^axda-redes francês, 

cujo passe esta avaliado em 600 mil contos, 

poderâ ser o Benfîca ou o Sporting 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

O guarda-redes francês Yannick, o 
jogador do momento do Alverca, é, 
indiscutivelmente, uma das grandes 
figuras da I Liga. A équipa ribatejana 
esta em crise mas o seu guarda-redes 
esta em alta, realizando sucessivas 
magnificas exibiçôes que jâ 
despertaram a cobiça de vârios 
clubes. Face ao elevado numéro de 
emblemas que jâ manifestaram 
interesse em contar corn os préstimos 
do atleta, o empresârio do jogador, 
Artur Santos, nâo tem dùvidas de que 
Yannick vai deixar o Alverca no final 
da temporada. 
O empresârio confirma que dois dos 
clubes que jâ se mostraram 
interessados em Yannick sâo o 
Benfica e o Sporting, salientando que 
«tem havido aproximaçôes» dos dois 
grandes clubes de Lisboa. Mas os 
maiores rivais do futebol português 
nâo estâo sô na eventual corrida pela 
contrataçâo do jogador. Corn efeito, 
Artur Santos revela que as boas 
"performances" do guardiâo gaulés 
também estâo a ser seguidas corn 
especial atençâo pelos dois grandes 

clubes da Galiza e por 
franceses; «Hâ vârios 
clubes portugueses e 
estrangeiros interessados 
no Yannick. Jâ houve 
aproximaçôes do Benfica e 
do Sporting, de dois clubes 
espanhôis, mais 
concretamente o Corunha 
e o Celta de Vigo, e de dois 
franceses». 
Dado o intéressé de quatro 
clubes estrangeiros no 
concurso de Yannick, o 
empresârio do jogador 
admite naturalmente que o 
futuro do guarda-redes 
possa passar pelo estrangeiro: «Neste 
momento, o Yannick tem 50 por 
cento de hipôteses de ficar em 
Portugal ou de ir para o estrangeiro». 
Apesar do elevado numéro de 
interessados, Artur Santos frisa que 
até ao momento nenhum dos 
candidates apresentou um intéressé 
concrete: «Até agora ninguém se 
chegou corn numéros. Nâo hâ, para 
jâ, propostas concretas». 

O elevado valor do passe do 
jogador - segundo o 
empresârio. Yannick estâ, 
neste momento, avaliado em 
600 mil contos -, deverâ ser a 
principal razào para que 
nenhum dos "candidates" 
tenha decidido avançar, para 
jâ, corn uma proposta, se 
bem que a referida cifra nâo 
seja, de forma alguma, 
obstâculo para espanhôis e 
franceses caso venha a surgir 
um intéressé concrete... 

«Enke muito difîcilmente 
vai ficar no Benfica» 

Artur Santos acredita que o facto de o 
Benfica nâo ter avançado, para jâ, 
corn uma proposta concreta tende em 
vista a aquisiçâo de Yannick nâo se 
deve ao facto de Enke ainda nâo ter 
anunciado a sua saida do clube da 
Luz, pois, segundo revelou o 
empresârio ao INFORDES- 
PORTO.PT, «um dos dirigentes do 
Benfica me confidenciou que o Enke 
muito dificilmente vai ficar no 
Benfica». 

Hiiii MTiis/liei CAMPEOES; - 

Ùauei de Barcelos 
goleia italianos 
O Oquei de Barcelos estreou-se da 
melhor forma no Grupo A da fase 
final da Liga dos Campeôes de 
hôquei em patins, ao golear em casa 
os italianos do Bassano por 7-1, sob a 
arbitragem de Luis Crespo (Espanha). 

Os minhotos entraram praticamente 
a ganhar, jâ que Paulo Almeida 
inaugurou o marcador ainda nâo se 
tinha esgotado o primeiro minute de 
jogo. O Bassano, apesar de servido de 
bons jogadores, falhou redondamente 
no capitulo colectivo, mostrando 
muitas carêneias a defender e a 
contra-atacar. 

No segundo tempo continuou o 
dominio da formaçâo portuguesa, 
corn Mirko Bertolucci a deliciar o 
püblico corn as suas jogadas 
individuais, elevando para 5-1 aos 29 
minutes. 
Apesar do jogo ter baixado de 
velocidade, nâo faltaram os lances 
espectaculares, protagonizados pelos 
jogadores de Barcelos. 
Corn mais uma jogada magistral, 
Mirko Bertolucci fez o sexto golo aos 
38 minutes, sendo imitado por Paulo 
Almeida um minute depois, que 
estabeleceu o resultado final corn o 
sétimo e ultimo golo. 

%■> 

Foi realizado ao 
inicio da semana, na 
sede da Santa Casa 
de Misericôrdia de 
Lisboa, o sorteio dos 
quartos-de-final da 
Taça de Portugal, 
que ditou dois 
encontros entre 
primodivisionârios. 
No primeiro, o FC 
Porto vai defrontar 
nas Antas 
Sporting de Braga. 
No outre encontre entre 
adversârios da I Liga, a sorte ditou 
a deslocaçâo do Maritime ao 
Vidal Pinheiro para jogar a 
passagem à prôxima fase contra o 
Salgueiros. 
O Leixôes, da II Divisâo B, vai 
receber o Portimonense, da II 
Liga, enquanto o Vila Real 
(também da II B), vai receber o 
Sporting. 

Todos os encontros deverâo ter 
lugar no proximo dia 16. 

BACALHAU ASSADD NA BRASA 
BACAIHAU Ü GOMES SA 
BACAIHAÜ COM NATAS 

FIIETES DE PEINE 
SANDES DE PREGO.BIFANA. 

GALINHA, BIFE A CASA 
ASAS DE GALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

Yannick deixa o Alverca no final I FC Porto 
' «ananhou» 
Sp. Braga 
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dAassif^icaçâo 
[quipas 

ISPORTiNG 
2B0AVISTA 
3JF6P0BTQ 
4U.LEIRIA 
SBENFICA 
6 BELENENSES 
TGGIMARftES 
8 BRAGA 
GMARiTiMO 
10 SANTA CLARA 
IISALGUEiROS 
12 P. FERREIRA 
13GILWICENTE 
14BEIRA-MAR 
ISSETiBAl 
16ALVERCA 
17FAREHSE 
18VARZIM 

1 V E 

II 11 
17 10 
17 10 
17 8 
17 7 
17 8 
17 
17 
17 
17 
17 6 
17 5 
17 e 

7 
6 

7 
6 

17 
17 
17 
17 
17 

4 
4 
4 
4 

2 

3 
2 
6 
8 
4 
4 
5 
2 
5 

3 
6 

3 
6 

5 

3 38 
4 28 
5 29 
3 30 
2 28 
5 25 
6 19 
6 23 
8 21 
6 15 

17 
20 

8 21 
7 27 
8 19 

3 10 19 
3 10 12 
5 10 11 

13 36 
13 33 
14 32 
15 30 
18 29 
24 28 
18 25 
15 23 
20 23 
20 23 
33 21 
26 21 
29 21 
28 18 
21 17 
34 15 
26 15 
33 11 

1 4—** 

PORTUCUESfl DC fUTCDOL 
* PROCISSIOnflL 

O MILENIO 

CO elhores Iwlarcadores 

ResuHados PrUximaiornada 
(17“jornada) 

Ah/erea - Sporting Braga, 0-3 

Benfica-Maritimo,t-1 

U. leiria - V. Gulmarâe& 2-1 

Beira-Mar-Sporting, 1-2 

Beienenses - Santa Clara, 1-1 

Vardm-Salgueiros,0-0 

Cil Vicente - Farense, 3-1 

FC Porto - Paços Ferreira 1-0 

Vitâria Setübal - Boavista, 1-1 

(18“jornada) 
Gil Vicente - Vittria Guimarâes 

Farense-Saigueiros 

Benfica-Vanim 

FC Porto-Sporting 

Alverca-Santa Clara 

Uniâo leiria - Sporting Braga 

VitOria Setiibal - Maritiino 

Beienenses - Paços Ferreira 

Beira-Mar-Boavista 

19 giolos 

Mario JARDEL (Sporting) 

113 golios 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniào Leiria) 

FARY Paye (Beira-Mar) 

10 g©lo3 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
® gol©3 

MANTORRAS (Benfica) 

HUGO HENRIQUE (Setübal) 
NICULAE (Sporting) 

Marcos Nangi "MARCÀO" (Beienenses) 
Joâo Menezes "BARATA" (Braga) 
Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

V 

IL LLU 
PORTUCUCSfl DC fUTCDOL 

♦ PROCISSIOnOL 
 •- 

dÀassl^icaçào T^suàtados 
Equipas 

lAGABfMiCA 
2NACI0NAL 
3CRAWES 
4CAMPGMAI6R. 
SMGREiREHSE 
6ESTAMADGRA 
IGNlAO LAMAS 
8 PGRTIMONENSE 
GAVES 
lOESPiNHO 
tlGVARENSE 
12MAIA 
13NAVAL 
14LEÇA 
ISPENAHEL 
16 RIG AVE 
176UVEIRENSE 
18 FELGUEIRAS 

17 37 
17 35 
17 31 
16 26 
17 26 
17 26 
17 26 
16 25 
17 21 
17 21 
17 21 
16 20 
17 20 
16 16 
17 14 
16 14 
18 13 
11 8 

Olhteirense - Sp,Esoinho, 2-0 

Ovarense - 0,Cbaves, 2-2 

Penafiel-D,Aves,2-l 

N. 1° Maie - Académica, 1-1 

Felgpeiras-Nacional,0-2 

Moreirense - LAmadora, 5-1 

Maia-leça,1-0 

Campomaiorense - Bio Ave, 1-0 

Portimonense - U.lamas, 0-1 

zoxLtna “^ozna^a 

Portimonense - Sp.Espinho 
Felguelras-Moreirense 

Naval-Nacional 
Penafiel-Académica 

Ovarense - 0 Jlves 

Oliveirense - B,Chaves 
Campomaiorense - 0,lamas 

Maia-BioAve 
leça - LAmadora 

Equipas J P Il MICAELENSE 
2 MADALENA 
3 SANTIAGO 
4PRAIENSE 
5ANGRENSE 
6ST.ANTÔNI0 
7 FATAL 
RROAVISTARIR 14 
9FLAMENG0S 14 
IOAGUIA 14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

38 
26 
24 
21 
20 
20 
16 
11 
10 
6 

l\^suâta2os 
Flamengos-Aguia1-0 

B, Biheirinha - S, Anténio, 0-1 

Praiense-Santiago, 0-2 
Madalena-Fayal,2-1 

Micaelense - Angrense, 3-0 
% 
V 

# 
) 

fDzôxima 
Angrense-Flamengos 

Aguia-B,Bibeirinba 
S,Anténio-Praiense 
Santiago - Madalena 

Faval - Micaelense 

J^rnal 
(S MUéni» 
O seu semanàrio 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam a seu tradicional 

WDHTËHFjEST^l©© 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

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

por uma ou duas semanas. 

Tenha umas merecidas férias nas areias escaldantes da 
Repûblica Dominicanal 

Visite a Happy 
Travellers na 

Galeria Shopping 
Centre, 

na Dufferin e 
Dupont, em 

tŸaoUUŸs 
HDPPV 

ü 
m ^ 

FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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FRANCESES E ESPANHôIS 
NA CORRIDA 
Derlei é alvo 
de cobiça no 
estrangeiro 
Além do intéressé dos clubes 
nacionais, o avançado da Uniâo de 
Leiria suscita igualmente a cobiça de 
alguns emblemas de Espanha e 
França, que, de acordo coin o jornal 
"Record", têm contactado nos ùltimos 
dias o seu empresârio Baidek. 
Recorde-se que Derlei tem mais dois 
anos de contrato corn o clube 
leiriense, algo que nâo deverâ ser 
impeditivo para os clubes em causa 
baixarem os braços. 

SUB-17 

FPr contra a 
remodelaçâo 
do Europeu 

-V- . . .V . .s ...... .V. ^V. .■.■.■.■ ■.V.VA-Xs . 

A alteraçào do modelo do ' 
Campeonato da Europa de sub-17 
(reduçâo de 16 para oito selecçôes 
na fase final), levou a que a UEFA 
reduzisse o nùmero de estâdios 
necessârios para a ediçâo de 2003. 
Contudo, a medida nâo agradou à 
Federaçâo Portuguesa de Futebol 
(FPF), que terâ de ver reduzidas as 
cidades envolvidas na organizaçâo 
do Europeu. 

Entretanto, a FPF adiou por alguns \ 
dias o anüncio oficial do local em | 
que decorrerâ o estâgio de | 
preparaçâo para o Mundial deste j 
ano, devido ao ressurgimento da | 
hipôtese de Fukuoka. I 
Assim, o Japào volta a ser hipôtese, | 
depois das hipôteses jâ ventiladas j 
de Macau e Xangai (China), sendo | 

i que a FPF nâo esconde a | 
I preferêneia pelo antigo territôrio | 
^^português. ^ 

«ClàssicoH 
de alto 

risco nas 
Amas 

O plantel do FC Porto esta a encarar 
o «clâssico» corn o Sporting com 
alguma apreensâo. Capucho, médio 
dos «dragôes», diz mesmo que o 
encontro nas Antas corn a équipa de 
Alvalade é de «alto risco». 
«O Sporting vem ao nosso estâdio 
com quatro pontos de vantagem, o 
que hâ muito nâo acontece», começou 
por recordar Capucho. 
O jogador portista, garante, no 
entanto, que «o FC Porto costuma 
agigantar-se quando defronta um 
adversârio forte». 

Assaltame rouba iagador 
argentino mas leva autégrafo 
O jogador Julio Marchant, do Boca 
Juniors, da I divisâo do futebol 
argentino, foi protagonista de uma 
situaçâo trâgico-cômica, corn quatro 
ladrôes a pedirem-lhe um autôgrafo 
antes de fugirem corn os sens 

O présidente da Federaçâo 
Internacional de Futebol 
(FIFA), o suiço Joseph 
Blatter, anunciou, em 
Cannes, a sua candidatura 
a um novo mandato de 
quatro anos na presidência 
do organismo. 

"Depois de 27 anos na FIFA e de 
très anos e meio na sua 
presidência, e apôs os apelos de 
uma boa eentena de federaçôes, 
anunciou a minha candidatura", 
aflrmou Blatter, no final de um 
discurso de 50 minutes sobre a 
situaçâo da FIFA, no salâo Football 
Expo, a decorrer na cidade 
francesa de Cannes. 
"Estou confiante. O Mundial ' 2002 
vai desenrolar-se num ambiente 

pertences. O insolite roubo teve lugar 
na cidade de Villa Carlos Paz, no 
centro do pais, numa residência em 
que Julio Marchant e a sua familia se 
encontravam a gozar um periodo de 
lazer. Quatro encapuçados. 

sereno", disse o présidente da 
FIFA, acrescentando que "o 
futebol, reflexo da sociedade, nâo 
pode ser melhor que o mundo". 
Depois de recordar em detalhe 
todas as acçôes desenvolvidas 
desde que chegou à presidência da 
FIFA (1998), Blatter fez uma aviso: 
"Mais competiçôes. Demasiado 
futebol na televisâo. Demasiadas 
lesôes, frequentemente no limite da 
violêhcia. Para onde vamos? O 
momento é de reflexâo. Sim, ao 
desenvolvimento e, sobretudo, à 
consolidaçâo e à estabilizaçâo". 
"Lanço um apelo à reflexâo no 
mundo do futebol corn todos os 
parceiros. Devemos représenter o 
papel de moderador e apelar à 
compreensâo", acrescentou Blatter. 
As eleiçôes para a presidência da 
FIFA estâo agendadas para 29 de 
Maio, durante o congresso do 
organismo, em Seul. 

empunhando armas de fogo, 
irromperam na casa, manietaram os^ 
sens habitantes e roubaram o que 
quiseram, mas um dos assaltantes 
reconheceu o futebolista e solicitou- 
Ihe um autôgrafo. 

fSporting] 
I sofre, mas passa I 
I I 
I o Sporting qualificou-se para os j 
I quartos de final da Taça de | I Portugal de futebol, ao vencer o j 

Alverca por 2-1, em jogo de | 
desempate dos oitavos de final, 1 
disputado no estâdio José | 
Alvalade, em Lisboa. j 
No primeiro jogo, realizado em j 
Alverca, registou-se uma j 
igualdade a zero. | 
O Sporting garantiu a passagem | 
aos quartos de final corn justiça, I 
mas os "leôes" sô agarraram no j 
jogo quando Joâo Pinto e j 

I Quaresma sairam do banco na | Isegunda parte. Ai a équipa foi | 
outra, e justificou o resultado. 1 
Quartos-de-final (16 Janeiro): j 
FC Porto (I) - Sp. Braga (I) | 
Salgueiros (I) Maritimo (I) I 
Leixôes (II B) Portimonense (II) j 

I Vila Real (II B) Sporting (I) I 
I Os eventuais jogos de desempate | 
I dos quartos-de-final estâo j 
Vagendados para 30 de Janeiro. J 

Blatter anuncia candidatura 
a novo mandate na FIFA 

FPF "adere" ao marketing corn Sebastiâo 
loba à trente de departamento 
o Departamento de Marketing, 
Comunicaçâo e Imagem (DMCI) da 
Federaçâo Portuguesa de Futebol (FPF) 
emitiu um comunicado no quai anuncià 
a sua prôpria criaçâo e a entrada em 
funçôes do seu primeiro director, 
Sebastiâo Lobo. 
O DMCI révéla que Sebastiâo Lobo tem 
43 anos, e "é um profissional oriundo 
das âreas de Marketing, Jornalismo, 
Comunicaçâo e Imagem, tendo exercido 
diversas funçôes em diferentes 
entidades, püblicas e privadas, como, 
por exemplo, a Associaçâo Nacional de 
Municipios Portugueses". 
O DMCI référé ainda que o seu director 
prestou serviço "num grupo de empresas 

ligadas' ao sector da cerâmica, tendo sido 
ainda jornalista de radio e de 
televisâo", além de ter também 
exercido "funçôes de assessor de 
comunicaçâo, imprensa e imagem na 
ârea governamental". 
O DMCI, qué entrou em 
funcionamento no inicio do présente 
mês, informa que ficarâ "na directa 
dependência do Présidente da FPF", 
Gilberto Madail, e que "tem como 
atribuiçôes a promoçâo e 
implementaçâo de toda a estratégia das 
questôes relacionadas corn o 
marketing, merchandising, 
comunicaçâo e imagem da Federaçâo, 
no âmbito interno e externo". 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 

Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 

Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAI PARA 
TODO 0 PORTUGAl 
RECEBENDOAnlBUElANliRO 

VlAGENS 
PARA PoRTUGAi OU 

OUTROS DESTINOS 

ESPECIAL DA SEMANA 
- CUBA 
Tudo incluido desde $660“® + Tax 

Ontario Registration number Ü42!297{>1 
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Pois é, ano novo vida nova, dizem. Mas sera assim nos 
"futebois" da nossa terra? Para jâ, o Benfica "perdeu o 
comboio" da frente (29 pontos), porque as âguas 
maritimistas sâo demasiado alterosas para tanta falta de 
confiança... 4 jogos corn o Maritimo (23 pontos), nenhuma 
vitôria! O que vale é que o ciclo Maritimo jâ passou. 
O SPORTING (36 pontos), corn aquelas "faltas" que sô os 
ârbitros vêem e, a classe natural de algumas das suas 
vedetas, la vai levando a âgua ao seu moinho. Por este andar 
o primeiro lugar ninguém Iho tira! 
O FC Porto (32 pontos), consegue esconder a crise que passa 
corn resultados tangenciais e golos esquisitos... O "frango", 
do guarda-redes do Paços de Ferreira, nas Antas, é digno de 
figurar numa galeria de arte da especialidade! 
O Boavista (33 pontos), foi ao Bonfim. Bom fim, uma ova^ 
Quase que nâo dava nem para o pontinho que conseguiram. 
Nem o Vitôria de Setûbal (17 pontos), nem o Boavista, 
mereciam mais. O Sp. Braga (23) continua a subir e o 
Alverca (15) a descer. Os bracarenses foram ao Ribatejo 
vencer, por 3-0. O Belenenses (28) continua a nâo gostar de 

O MILéNIO 

jogar no Restelo, dai o 
consentirem mais um empâte 
caseiro, corn o renovado Santa 
Clara (23), por 1-1. O Uniào de 
Leiria, mantém o grau de 
qualidade demonstrado ao 
longo da época e jâ 
ultrapassou o Benfica, estando 
agora na quarta posiçâo corn 
30 pontos. No fim, de hâ 
muito a esta parte, o Varzim, 
corn apenas 11 pontos, mas 
fazendo pela vida. O fim-fim, 
ainda vem longe e a esperança é a ultima coisa a morrer... 
A 18a. Jornada, tem os seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 11, às 16h00, o Cil Vicente-Guimarâes, corn 
transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 12, às lOhOO, Farense-Salgueiros e às 13h30, o 
Benfica-Varzim, corn transmissâo na SporTV. As 16h00, o 
grande jogo FC Porto-Sporting, corn transmissâo na RTPi. 

Domingo, dia 13, às 
lOhOO, Alverca-Santa 
Clara e U. Leiria-Sp. 
Braga. Às 12h00, V. 
Setübal-Maritimo, e às 
16h00, Belenenses- 
P. Ferreira, corn 
transmissâo na SporTV. 
O ultimo jogo da 
Jornada 18, terâ lugar 
segunda-feira, às 15h30, 
corn transmissâo na 
SporTV, entre o Beira 
Mar e o Boavista. 
Escolham os mais 
fâceis... 
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