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1.0 Encontro Cantares dos Reis 
am Toronto 

Decorreu num dos salôes do 
Lithuanian Hall, em Toronto, o 

"lo. Encontro Cantares dos 
Reis", numa iniciativa do 

Rancho Folclorico Etnografico 
Português, Associaçâo 

Migrante de Barcelos e Peniche 
Community Centre, que 

contou corn o apoio da Aliança 
dos Clubes e Associaçôes 

Portugueses do Ontârio- 
ACAPO. 

I lORNADAS "EMIGRApIO/COMUHIDADES": “ 
PRESIDENTE DO BOVERNO RUER SÇORIRNOS MAIS CIDADiOS DO MUNDO 

O Présidente do Governo 
Regional dos Açores disse 

em Lisboa, que a 

açorianidade é feita de 
sobrevivências, fruiçôes, 

inovaçôes culturais, 
experiências associativas, 

solidariedades 
comunitàrias e geracionais, 

da lingua comum e da 

distância. 

Na sessâo de abertura, a que presidiu, das I 
J ornadas "Emigraçâo/Comunidades", 
promovidas pela Direcçâo Regional das 
Comunidades, em parceria corn a Casa dos 
Açores de Lisboa, Carlos César sublinhou que 
aquela expressâo identitâria é do interesse e do 
foro da valorizaçâo pessoal do açoriano ou do 
seu descendente, no exterior. 
Segundo afirmou, ser-se açoriano na América, 
no Canada ou no Brasil é compativel corn ser- 
se americano, canadiano ou brasileiro, 
justificando que isso nâo pode ser visto, em 
lugar nenhum, como um caso à parte, mas sim 
parte de um caso. 
De acordo corn o Présidente do Governo, a 
participaçâo civica, a cidadania, a integraçâo 
activa dos açorianos nos sens parses de 
acolhimento sào desejâveis contra o isolamento 
cultural e a aculturaçâo pura e simples. 

^Pagina 4 
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"E so teatro, o futebol português é 
uma farsa", brada aos quatre ventes 
e com toda a razao, o treinador do 
Sporting C.P., Lazio Boloni. 
Diz ele, com uma certa graça 
(drama) que as mulheres e as mâes 
dos jogadores portugueses devem 
ter um coraçâo muito forte pois, de 

; 10 em 10 minutes, os jogadores 
’ portugueses contorcem-se no 
Î relvado como se estivessem a 

morrer! Até podem provocar um 
ataque de coraçâo aos entes mais 

, chegados. 
For isso, tiro o chapéu ao senhor 
Boloni porque, sem pieguices ou 
medo de retaliaçôes, disse a 
verdade sobre os profissionais do 
futebol português. Profissionais a 

fazer centrâtes e a receber os 
chorudos ordenados e benesses 
porque, jogar à bola, esta quieto, 
cansa muito. Além disse, é precise 
que os médicos, massagistas e 
maquistas, façam alguma coisa. 
Para que serviria o "spray 
milagroso" se eles nâo se atirassem 
para a relva e 'teatralizassem' à 
maneira? Até os arbitres vâo no 
engodo. Reparam, por exemple, 
nas cenas do Joào Pinto, naqueles 
"mergulhos" que provocam livres (e 
outras penalidades)? 
È por demais évidente que algo vai 
mal no reino da bola nacional. 
É precise que surjam mais 
treinadores corajosos para que o 
futebol profissional deixe de ser a 

farsa que insulta quem vê, caros, meu Deus? 
especialmente aqueles que pagam O ultimo Porto-Sporting foi fértil 
as suas quotas mensais ou o em cenas eventualmente 
bilhetinho de entrada. E se sâo chocantes... 

JMC 

1^ 

m 

Ola, ola, 
gante da minha terra! 

Pronto! 

As Testas tradicionais foram "à vida" por 

uns tempos e passamos de novo às 

festinhas de rotina semanal... 

Hc^a Testa, nâo é? 
A vida esta tâo dura que uma festinha 

faz sempre jeito. 

Pelo menos faz desopilar o figado. 

Bom, vamos entâo para as rotinas ùteis da nossa 
comunidade. 
A Escola do "First Portuguese C. C. Centre", com 
Cursos reconhecidos pelo Governo de Portugal, 
informa os interessados de que as aulas do Pré- 
Primârio até ao llo. ano, estào jâ a funcionar, ao 
Sâbado, na sede (Bloor e Dovercourt), entre as 
09h00 e as 12h00. 
^Durante a semana, as aulas de português 
funcionam aos fins de tarde, nas seguintes escolas: 
St. Luke, St. Anthony, D'arcey McGee, St. Claire e 
St.John Bosco. 
O Português é uma Lingua de Futuro! 
Para mais informaçôes: 416 531-1647. 

A Associaçâo 25 de Abril/Nùcleo Capitào 
Salgueiro Maia - Delegaçào do Canada, comunica 
aos sôcios que no proximo dia 18 de Janeiro, Sexta- 
feira, pelas 20h00, na Casa do Alentejo de Toronto, 
realiza uma Assembleia Gérai, para apresentaçào 
de contas e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes para 
2002/2003. 

com os leitores 

A simpâtica e veterana fadista local, Dina Maria, 
vai apresentar o seu trabalho discogrâfico no 
Sporting G. P. de Toronto, Sâbado, dia 2 de 
Fevereiro, pelas 19h30, corn jantar e variedades. 
Particlpam os colegas Humberto Silva, Guida 
Figueira, Avelino Teixeira, Mârio Jorge e Fernanda 
Diniz, acompanhados por Antonio Amaro, 
Leonardo Medeiros e Hernâni Raposo. 
Informaçôes e réservas: 416 533-9856, ou 763-1707. 
Nesta festa de lançamento do trabalho de Dina 
Maria, "Atirei-te uma flor", haverâ uma agradâvel 
surpresa para os présentes. 

A Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de 
Câmara de Lobos em Toronto Inc., comemora o 
dia do Padroeiro de Câmara de Lobos, no Sâbado, 
dia 19, no salâo de festas do Canadian Madeira 
Club, com a porta a abrir pelas 16h00 e o jantar a 
ser servido pelas 18h00. Animarâ a festa de Sâo 
Sebastiâo dos camaralobenses, o conjunto 
Tropical'2001. 
Informaçôes e réservas: 905 507-3215, ou 416 377- 
0161, ou 656-5959 ou, 533-2401. 
Divirtam-se no Sâo Sebastiâo da Associaçâo 
Madeirense de Apoio das Festas de Câmara de 
Lobos em Toronto. 

A Casa do Alentejo em Toronto realiza Domingo, 
dia 20 de Janeiro, uma Assembleia Gérai 
Ordinâria, pelas 15h00. 
A Sessâo de Trabalhos terâ lugar na sede-social 
corn a seguinte ordem de trabalhos: 
1- Abertura da Sessâo, seguindo-se Leitura e 
aprovaçâo da acta da anterior AG. 
2- Apresentaçào, discussâo e aprovaçâo do 
Relatôrio de Actividades e Contas da Direcçâo de 
2001. 

3- Eleiçao dos Ôrgâos de Gestâo para o ano de 
2002. 

5- Assuntos gérais e encerramento. 
O Présidente da Assembleia da Casa do Alentejo, 
José Luis Lopes, apela aos sôcios que estejam 
présentes e participem activamente na Assembleia 
Gérai. 

O "Portuguese Community Centre of Brampton" 
comemora o seu 19o. aniversârio, Sâbado, dia 26 de 
Janeiro, na sede-social, a partir das 20h00. 
Depois do jantar comemorativo, abrilhantam a 
festa, Diniz Paiva, Jorge Silva, Michelle Madeira e 
o E)J-The Bird Man. 
Parabéns ao "Centro Comunitârio Português de 
Brampton" e o desejo dos maiores sucessos. 
Para informaçôes e réservas, contactem a Aldina, 
pelo telefone: 
905 453-5690. 
O nosso obrigado pelo convite enviado. 

O "Portuguese Club of Cambridge" comemora no 
Sâbado, dia 26 de Janeiro, o seu "42o. Aniversârio", 
corn um jantar de convivio. 
A recepçâo terâ lugar às 19h00. O encontre 
comemorativo encerra-se corn a cerimônia do 
Corte do Bolo e Champanhe, para servir todos os 
présentes. Info: 1 519 658-9703. 
Os nossos parabéns ao PCC e um obrigado pelo 
convite enviado pelo prsidente, José Vicente 
Andrade. 

Ok, vamos p'râ festa. 
Estas e outras que mencionâmos na pâgina 
comunitâria. 
Quanto mais melhor, como diz a cantiga. 
Ciao, até p'râ semana. 

JMC 
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EM DESTAQUE 

AROUCA' Trabalhadoras da Clark, em Arouca, manifestaram-se corn as filhas contra o 
encerramento da empresa. 

FOTO PAULO NOVAIS/LUSA 

Associaçâo 
Migrante de 
Barceles 
Desporte 
eAG 
A Associaçâo Migrante de 
Barcelos Community Centre, 
realiza Sâbado, dia 19, a Festa do 
Desporto, às 13h00, na sede-social, 
2079 Dufferin St., em Toronto. 
Informaçôes e réservas: 416 530- 
1662. 
No Domingo, dia 20, a Associaçâo 
realiza a Assembleia Gérai 
Ordinâria, às 15h30, também na 
sede-social. 
Os responsâveis da Associaçâo 
Migrante de Barcelos apelam à 
presença dos sôcios na Assembleia 
Gérai. 

Une Esteves 
lança CD nova 
A conhecida fadista LINA ESTEVES lança o seu 
novo CD/Cassete, intitulado, "Meu Filho é o meu 
Tesouro". 
Lina Esteves faz o lançamento da sua ultima 

gravaçâo no salâo do 
Restaurante Lisboa-à- 
Noite, Sâbado, dia 19 
de Janeiro, corn jantar e 
variedades. Para além 
do tema que dâ titulo ao 
trabalho gravado, nos 
estüdios da Edisco, em 
Portugal, Lina Esteves 
gravou ainda 
"Juntinhos para 

sempre", "Quando", "Aposta", "O beijo que te nâo 
dei"^, "Adeus no cais", 'Jesus nasceu, é Natal", "Teu 
louco desejo", entre outros. Os trabalhos sâo 
assinados por Lina Esteves, Manuel Apolinârio, 
José Pereira, Artur Lobato e Pedro Rodrigues dos 
Santos, J.J. Cavalheiro Jr. e A.D. Abreu da Roda. 
Um punhado de fados que consagra a conhecida 
intérprete. 
Sâbado, no Lisboa-à-Noite, actuam corn Lina 
Esteves, Vitor Manuel, Humberto Silva, Mano 
Belmonte, Otilia de Jesus e Mârio Jorge, que serâo 
acompanhados por Gabriel Teves e Tony Melo. 
Uma boa festa em perspectiva. 
Parabéns, Lina Esteves. 

FERIMAIUDO O. COSTA, 
Barrister, Solicitor, Notary 

A experiência ao serviço da comunidade 

^ , 1463 Dundas St. W. 
Tel.: (416) 534-6357 (eMtofOuffermst) 

Toronto, ON M6J 1Y7 

Dia 27 de Janeiro 
Dia internacionai dos Leprosos 

A Associaçâo Portug^esa 

Amigos de Raoul Follereau, 
comunica ao mundo 

lusofono, o "49o. Dia Mundial 
dos Leprosos", que se célébra 

dia 27 de Janeiro de 2002. 
o "Dia Mundial dos Leprosos" foi instituido em 
1954, pela ONU, por iniciativa de RAOUL 
FOLLEREAU, o grande Apôstolo dos Leprosos 
do Séc. XX, que dedicou mais de 50 anos da sua 
vida a tratar, curar e dignificar as vltimas da 
terrivel doença da Lepra. 
A Associaçâo Portuguesa Amigos de Raoul 
Follereau (APARF), por inspiraçâo do grande 
Humanista e Amigo dos Leprosos, tem por 
objectivo prestar assistência material, sanitâria e 
moral às pessoas afectadas pela doença de Hansen 
e por outras formas de sofrimento e, de 
marginalizaçào social, que atingem mais de 10 
milhôes de vitimas. 
Compete à APARF, em Portugal, promover, 
organizar e celebrar a grande jornada de 
Fraternidade do Dia Mundial dos Leprosos e, 
através de vârias iniciativas, sensibilizar a opiniâo 
püblica para o dramâtico problema da Lepra no 
Mundo e recolher as ofertas destinadas aos fins 
prôprios da Associaçâo. 
Assim, a APARF solicita a colaboraçào dos 
Amigos, Associados e Colaboradores para esta 
Jornada de Solidariedade e de Amor a favor d' 
"OS MAIS POBRES DOS POBRES", através da 
divulgaçâo dos documentas e dos objectivos deste 
grande DIA e da recolha dos donativos das 
pessoas generosas, para os projectos da APARF, de 
combate à Lepra e a todas as lepras. 

Seguir o lema de Raoul Follereau: "Senhor, ensina- 
nos a pensar nos outros, a amar, antes de mais, os 
que nâo sâo amados.". 
Se quiserem contactar a APARF e ajudar quem 
tanto précisa, segue a direcçâo e o telefone: 
Rua de Matola, 2 - Ap. 8325 
1800-270 Lisboa, Portugal. Telefone: 21 852 0520. 
Fax: 21 852 0597. E-mail: aparf@aparf.pt Site: 
www.aparf.pt 
Conta bancâria: No. 22365394/001 
Deixâmos ao vosso critério a ajuda possivel à 
APARF. 
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IJORNADAS "EMIGRAÇÂO/COMUNIDADES": 
PRESIDENTE DO GOVERNO QUER AÇORIANOS MAIS CIDADÂOS DO MUNDO 
A esse proposito, referiu que 
os açorianos vivem de forma 

progressivamente empenhada, 

embora com intensidades 
diferentes, as suas 

experiências de integraçâo 
social, profissional e cultural 

nos paises onde residem. 
Outros, vivendo no 

arquipélago, testemunham 
diariamente os sucessos e as 

dificuldades de um periodo de 
abertura e construçâo de 

progresse, que nos faz sentir - 
espero bem que para o melhor 

- mais cidadâos do Mundo, 
frizou. 

O chefe do executive açoriano acrescentou, 
igualmente, que perante esta contemporaneidade 
globalizadora, mas perversamente uniformizadora, 
sentimos a necessidade de procurai uma origem 
sem perder a finalidade e de procurai uma 

identidade sem obstruir a inclusâo, acrescentou o 
chefe do executive açoriano. 
Salientou, também, o interesse do Governo 
Regional em apoiar a intermediaçào de uma 
relaçâo entre açorianos que vivem dentro e fora dos 
Açores, procurando évitai que eles se sintam 
imigrados na sua prôpria terra ou emigrados em 
terra alheia. 

Carlos César declarou, ainda, que a realizaçào das 
I Jornadas "Emigraçâo/Comunidades" é mais um 
exemple do esforço desenvolvido pela Direcçâo 
Regional das Comunidades e enalteceu as 
qualidades pessoais e as experiências de vida dos 
seus participantes que, na sua opiniâo, auguram 
visées e estratégias renovadas para um tema que 
acompanha a histôria da mobilidade dos 
portugueses e dos açorianos em especial. 
Sempre fui de opiniâo que os governos nâo 
ensinam nem tutelam, por melhores ou mais 
sôlidas convicçôes que os que os integram tenham, 
adiantou, ao defender que é indispensâvel que os 
governos saibam o que querem, mas é bom que a 
aeçào governativa seja sobretudo um exercicio de 
aprendizagem democrâtica para decidir. 

Esta iniciativa integra-se no estudo e preservaçâo 
da identidade sôcio-cultural dos Açores nas 
comunidades no estrangeiro e permite a 
abordagem de temas como a cidadania e 
participaçâo politica e a produçâo cultural, 
incentives à criaçào e formas de divulgaçâo. 
A responsabilidade dos intelectuais na educaçâo 
individual e colectiva, sobrevivências culturais e 
associativismo ao serviço das comunidades sâo 

outros dos temas do encontre que visa, igualmente, 
a partilha das inquietaçôes colocadas 
presentemente aos portugueses radicados nos 
'Estados Unidos da América, Canada e Bermuda, o 
ajustamento das politicas do Coverno Regional às 
necessidades intelectuais das comunidades, e a 
conjugaçâo de esforços na definiçâo e execuçào do 
trabalho comum a desenvolver junto dos 
émigrantes. 

ERVANARIA VITORIA ire. 
PRODUTOS NATURAIS E MËtMCINA HOMEOPATICA 

lima eutrevista corn o Naturista Homeopata 
Autônio Medeiros, pi coin ninitos a nos de cxpericcia, 
que O poderd ajudar rni soliiçdo dos sens problcmas. 

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

A lendària “Streamliner 
da labatt esta a 
caminho de Sait lake 
City 
Icône de qualidade e tradiçâo na Labatt, a incomparâvel relote puxada a 
tractor (Streamliner) chegou a Halifax, Nova Scotia esta semana para iniciar 
uma tourné pelo pals antes de seguir para a cidade de Sait Lake City, no Utah 
(EUA) para estai présente nos Jogos Olimpicos de Inverno de 2002. A Labatt 
prepara-se, deste modo, para viajar pelo pais corn o objectivo de recordar aos 
consumidores de cerveja a orgulhosa herança e compromisso que a Labatt tem 
na sua qualidade do seu produto. Segundo informou Nigel Miller, director do 
departamento de Relaçôes Pùblicas na Labatt, “como patrocinadores de longa 
data na Associaçâo Canadiana dos Olimpicos e como anfitriôes da festa 
olimpica da Labatt em Sait Lake City, acreditâmos que o mais apropriado 
séria usai o icône da companhia para terminai uma Jornada no maior 
acontecimento desportivo do mundo que sâo os Jogos Olimpicos de Inverno. 

Para além deste evento, todos terào oportunidade de ganhar bilhetes para 
estarem présentes em Sait Lake City se visitarem a famosa “Streamliner” 
durante a sua tourné pelo pals e para estarem présentes na enorme festa 
Olimpica da Labatt corn o concerto dos Tragically Hip. 

Tendo aparecido pela primeira vez nas estradas canadianas em 1936, a 
“Streamliner” da Labatt tornou-se uma das maiores atracçôes nas auto- 
estradas canadianas durante 20 anos. Hoje, corn a restauraçâo deste veiculo, o 
icône lendârio da Labatt continua a sua caminhada de qualidade e tradiçâo. 

Para os interessados em ver a “streamliner” ou concorrer ao curso de bilhetes 
para os Olimpicos, a “Streamliner” estarâ nos seguintes locais:Toronto, a 17 e 
18 de Janeiro; Regina, Saskatchewan, 24 e 25 de Janeiro; Edmonton, Alberta 
a 29 e 30 de Janeiro; Calgary, Alberta a 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro; 
Vancouver, BC a 4 e 5 de Fevereiro. Para mais informaçôes, entre em contacto 
corn a Labatt. 
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IJORNADAS "EMIGRAÇAO/COMUNIDADES" 
A manutençâo e divulgaçâo da 

Lingua Portuguesa para 
preservar a grande referência 

da cultura lusitana no 

estrangeiro foi o alerta dado 
nas Primeiras Jornadas 

Emigraçâo/Comunidades que 
decorreram em Lisboa. 

Com O tema "Sobrevivências Culturais - 
aculturaçâo ou assimilaçâo", cerca de 70 
académicos e intelectuais de varias universidades 
portuguesas e no estrangeiro debateram a 
identidade cultural açoriana da diaspora, num 
encontro promovido pela Direcçào Regional das 
Comunidades e Casa dos Açores. 
A necessidade de manter a Lingua portuguesa no 
estrangeiro, de apoiar as actividades culturais e de 
fomentar a partilha de experiências entre as varias 
comunidades açorianas no estrangeiro constituem 
as principais preocupaçôes dos participantes. 
"As actividades culturais desenvolvidas pelos 
portugueses no estrangeiro sâo focos de resistência, 
enformados pela consciência de preservar valores 
da terra de origem", disse Alamo Oliveira, da 
Direcçào Regional das Comunidades dos Açores. 
Durante a sua intervençào, considerou ser visivel e 
"comovente" a capacidade organizadora, a 
solidariedade e a "forma de mitigar saudades 
através de vivências que fazem parte do 
quotidiano". 
Nas comunidades portuguesas, o que sobra dos 
hâbitos culturais açorianos e o que resta da Lingua 
portuguesa, sublinhou aquele responsâvel, deve-se 
à persistência dos émigrantes. 
"As segundas e terceiras geraçôes têm outra 
nacionalidade e cultura. Alguns sô falam a lingua 
portuguesa porque os pais os foram mandando 
para uma escola que pagavam", lamentou Àlamo 
Oliveira. 
Audrey Rocha-Reed pediu ajuda ao desbravamento 
da identidade da comunidade portuguesa, quase 
desaparecida no Hawai, explicando ter sido 
verdadeiramente assimilada pela sociedade de 

acolhimento. 
"Hâ um rancho folclôrico português em cada ilha, 
hâ comida portuguesa, corn restaurantes 
especialistas em gastronomia lusitana e muitos 
deles com donos de outras nacionalidades, mas nào 
falamos português", disse. 
Segundo Audrey Reed, os descendentes dos 
portugueses no Hawai lutam para manter a 
tradiçâo portuguesa e, por isso, necessitam "muito 
de ajuda e de apoio para manter mais contacto corn 
a cultura portuguesa". 
Para Eugénio Lacerda, do Brasil, o cultivo das 
raizes portuguesas no estrangeiro tem um peso 
muito forte num mundo globalizado, sendo 
necessârio criar rotas de acçâo para que a 
identidade portuguesa se firme e desenvolva na 
diaspora. 
Alzira Silva, Directora Regional das Comunidades 
dos Açores, organizadora das jornadas, classificou 
este primeiro encontro como um "excelente 
mecanismo de trabalho", um gerador de matéria- 
prima para ajudar as comunidades portuguesas. 
Salientou a importância dos testemunhos e visôes 
dos participantes, uma vez que, disse, muitos deles 
revelam vivências e experiências no seio da 
emigraçâo. 

"Sâo muito importantes, pois 
para ajudar a nossa emigraçâo 
temos que conhecer 
profundamente os verdadeiros 
problemas e preocupaçôes para 
podermos trabalhar e 
acompanhar a diaspora. Nada 
melhor do que os depoimentos 
dos prôprios émigrantes", frisou. 
Este encontro, sublinhou, é a 
base de um trabalho em 
conjunto, que pretende reflectir, 
partilhar, inquietar vivências e 
aproximar comunidades e 
Portugal, neste caso corn origens 
açorianas. 
"Perspectivar nâo em soluçôes, 
mas na procura de caminhos 
diferenciados para cada caso, 
para cada problema", disse à 
Lusa. 
Salientando o alto nivel das 
varias intervençôes, Alzira Silva 
considéra que o resultado final 

ira abrir caminho a compromissos em prol das 
comunidades, sendo um deles a realizaçâo de umas 

segundas jornadas em 2003. 
Os temas "Produçâo cultural, incentivos à criaçào e 
formas de divulgaçâo" e "O associativismo ao 
serviço das comunidades" foram debatidos no 
ultimo dia das jornadas que encerraram corn uma 
intervençào do secretârio de Estado das 
Comunidades, Joâo Rui de Almeida. 

Joao S Martins 
uma estrela em exerci'cio 
AEstrelitihadaSerra O nosso querido amigo Joâo S 

Martins -S ou a razâo da letra sem 
ponto (.y teve a gentileza de nos 
enviar os dois ûltimos livros de 
sua autoria, por intermédio do 
comum amigo, Zé da Vesga. 
"Exercicios de Pintura" e " A 
Estrelinha da Serra - e Outras 
Histôrias para Estrelas de todas as 
Idades", sâo bons exercicios de 
poesia-prosa corn uma estrelinha 
que sabe conduzir o leitor a um 
universo recheado de estrelas e 
sonhos. Poemas e contos de mil-e- 
uma cores, com pinceladas de 
mestre, que nos faz 1er 

sofregamente letra a letra e, jâ em 
paisagens de esperança, reler. 
Bravo, meu amigo. 

Se continuares, calma e 
humildemente a caminhada, vais 
ultrapassar-te e chegar depressa e 
bem a...todos! 

DINA MARIA 
em fesi 

"Atirei-te uma 
flor", é o titulo da 
festa de Dina 
Maria, o mesmo 
do CD que vai 
lançar na sede- 
social do Sporting Clube Português de 
Toronto, no Sâbado, dia 2 de Fevereiro, 
pelas 19h30. 
Uma festa corn jantar e muito fado. 
Actuam antes da apresentaçào do ultimo 
trabalho de Dina Maria, os colegas e 
amigos da fadista, Humberto Silva, Guida 
Figueira, Avelino Teixeira, Mario Jorge e 
Fernanda Diniz, que serào acompanhados 
por Antonio Amaro, Leonardo Medeiros 
e Hernâni Raposo. Uma festa onde Dina 
Maria vai receber o tributo da sua 
dedicaçâo ao fado e onde vai sentir a 
amizade que soube granjear ao longo dos 
anos. 
Para informaçôes e réservas; 416 533- 
9856, ou 763-1707. 
Participem na festa de Dina Maria. 



6  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 17 Janeiro^ 2002 

Os Reis à mode do Pico 
no Asas do Atiântico 

O MILéNIO 

Foi muito intéressante. 
Paralelamente, no mesmo edificio em que decorria 
o lo. Encontre de Cantares dos Reis (no 
Lithuanian Hall), e também com sala esgotada, 
decorreu a Festa dos Reis à moda do Pico, 
realizaçâo dos responsâveis do Asas do Atiântico. A 
mais activa e feliz, era a présidente Lucilia Simas, 
que vestida à maneira dos velhos tempos do Pico, 
também fazia parte do grupo de vozes da festa. 
E, entre os varies elementos, o presépio ao vivo la 
estava, sem faltar os très Reis Magos. Os tais Reis 
que eram os reis da festa. 
-Foi pena nao termes conseguido ensaiar a tempo, 
para podermos participar no Encontre de Cantares 
dos Reis.-Lamentou Lucy Simas.- Vamos a ver se 
para o proximo ano conseguimos entrar. 
Assistimos aos Reis à moda do Pico. Muito 

intéressante. Os trajes tipicos, os canticos, a 
simplicidade e a paixao demonstradas. Muito 
aplaudidos e com toda a justiça. 
-Isto é como se faz no Pico. Uma tradiçâo com 
mais de mil anos. -Confidenciou-nos Lucy 
Simas. Depois, ainda acrescentou. - Para os 
mais velhos é uma felicidade lembrar o tempo 
da juventude na ilha, para os nossos filhos e 
netos, é uma curiosidade que os satisfaz, que 
gostam de participar... 
-A Lucy Simas jâ e^â à frente do Asas do Atiântico 
hâ uns bons anos, nâo é? 
-Sim, jâ ando nisto hâ meia-düzia de anos. Nâo vou 
desistir de colaborar corn o clube mas vou deixar a 
presidência e as maiores responsabilidades. Jâ é 
tempo de dar o lugar a outres. 
Recorde-se que o casai Simas, Lucilia e Antonio, 
têm-se revesado na presidência do Asas do 
Atiântico corn todo o êxito, nos ültimos anos. Nâo 
vai ser fâcil separar-se de tal "obrigaçâo", tal como 
vai ser delicado para os associados e amigos 
deixarem de ver os Simas na Direcçâo do clube. 
Ninguém é insubstituivel, mas nâo temos düvidas 
em que o casai Simas vai fazer falta ao todo. 
Mesmo sem deixar a obrigaçâo de colaborar no que 
for precise, vai aparecer um "espaço vazio" entre os 
Asas do Atiântico, por uns tempos, e isto sem pôr 
em causa a qualidade e o interesse dos directores 
que venham a seguir. Hâ pessoas que deixam 
marcas, como é o caso do casai Simas. 
Falâmos também corn um dos Reis Magos, 
exactamente o Rei Mago "negro" que, em alegre 

gargalhada, nos disse: 
-Nâo, nâo nasci assim, foi a minha filha que me 
pintou. Entre nisto exactamente para fazer corn 
que os filhos se interessem por estas coisas, para 
que quando partirmos "desta para melhor", eles 
fiquem por câ a dar continuidade às nossas 
tradiçôes e a lembrarem o que os pais lhes 
transmitiram. 
E, além disse, pensâmes nos, a ocupar-lhes os 
tempos livres corn coisas üteis, o que é muito 
importante nos tempos que correm e na sociedade 
que temos. 
E é tâo bonite ver os rapazes e raparigas, nas 
bandas musicais, nos ranchos folclôricos, nas peças 
de teatro, nos grupos de Cantares dos Reis, 
Janeiras, Corais, etc. 
Quem mais aplaudem nas festas? Nâo sâo aqueles 
pequenitos que, corn ar maroto, desinibidos, 
dançam nos ranchos ou cantam nos corais!?... 
Claro, é um prazer vê-los, compenetrados, vaidosos, 
a fazer algo que gostam mas nem sabem ainda o 
que é... 

JMC 

Hemm VmwgM Wbehôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portuguësde 
Mississauga 

Tenham um 
Ano de 2002 

Feliz 
participando 
nas festas do 

FCCPM. 
INFO: 905-286-1311 

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

^zÆiJtdciû ^^^oniin^s 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Dez anos para reduzir a criminalidade 
Cerca de 700 pessoas da 
comunidade portuguesa receberam 
em Benoni, arredores de 
Joanesburgo, o ministro da 
segurança sul-africano. Steve 
Tshwete assegurou ter um piano para 
reduzir a criminalidade nos 
prôximos 10 anos. 
O Director do Forum Português, Pe. 
Carlos Gabriel tentou, em vào, 
impedir a entrada na sala do Consul 
Gérai de Portugal em Joanesburgo, 
alegando a sua postura hostil contra 
O Forum. Joâo Luis Laranjeira de 
Abreu insistiu e acabou por estar 
présente na reuniâo. 
Foi assim que começou, o encontro 
entre a comunidade e o ministro da 
Segurança sul-africano. Steve 
Tshwete assegurou aos portugueses 
radicados na Africa do Sul que estâo 
longe de ser alvos selectivos da 
violência e que o governo conta 
"normalizar" a situaçâo do crime 

num prazo de 10 anos. 
Steve Tshwete falava em Benoni, 
arredores de Joanesburgo, no seu 
primeiro encontro corn a 
comunidade portuguesa e apôs um 
ano em que foi assassinado um 
nümero recorde de 30 émigrantes 
lusos. Apesar disso e de na véspera 
deste encontro ter sido assassinado 
mais um comerciante madeirense, o 
ministro citou estatisticas oficiais 
que apontam para uma reduçâo do 
nümero de vitimas fatais da 
criminalidade violenta no pais. 
Cerca de 700 pessoas praticamente 
esgotaram a lotaçâo do centro 
paroquial de N. Sr.“ de Fâtima, para 
um encontro convocado pelo Forum 
Português contra o Crime, liderado 
pelo Pe. Carlos Gabriel. 
Tshwete foi recebido corn palmas 
pela assistência e da mesma forma 
saiu très horas depois do salâo, onde 
esta erguido um monumento em 

homenagem aos portugueses 
assassinados neste pais, corn 
fotografias e os nomes inscritos das 
vitimas. 
Pelo meio, o Pe. Carlos Gabriel 
assegurou ao ministro que os 
portugueses estâo na Africa do Sul 
empenhados em trabalhar corn o 
governo para erradicar um drama 
que atinge todas as comunidades e 
raças, mas nào podem ficar caladas 
perante o que se passa. 
Tshwete congratulou-se corn o facto 
de se ter diluido a tensâo entre o 
governo e parte da comunidade apôs 
a marcha da paz que levou a Pretoria 
milhares de manifestantes em 
Novembro de 2001, exigindo 
medidas ao executivo do ANC. 
Sustentou depois que apesar de o 
governo ter responsabilidades 
constitucionais no combate ao crime, 
o papel da sociedade nâo é menor, 
particularmente quando o alimenta 

comprando produtos roubados em 
incidentes que muitas vezes resultam 
em assassinios. "Temos de resistir à 
tentaçâo de nos définir a nos 
prôprios como meros espectadores 
numa disputa resumida 
exclusivamente aos bandidos e ao 
governo", sublinhou. 
Referiu, a propôsito, que os governos 
dos dois paises estâo a finalizar um 
acordo de auxilio mùtuo no combate 
ao crime que poderâ entrar em vigor 
ainda este ano. Admitiu, entretanto, 
que Pretoria poderâ vir a dar 
seguimento a uma sugestâo 
avançada de o estado sul-africano vir 
a ajudar financeiramente as viüvas e 
ôrfâos pela criminalidade violenta. 
O encontro onde os mais pessimistas 
vaticinavam algumas fricçôes, 
acabou por saldar-se positivo. 
Ficaram abertas avenidas de 
comunicaçâo entre a comunidade 
portuguesa e o Governo sul-africano. 

ASSAiTO NA AFRICA Bo SUL 

Tiro na face mata madeirense 
Um assalto voltou a vitimar 
mortalmente mais um madeirense na 
Africa do Sul. José Abreu Correia era 
natural da Ribeira Brava e foi morto a 
tiro, no seu estabelecimento por um 
assaltante de raça negra. 
A poucas horas do encontro do 
Ministro da Segurança sul-africano 
com o Forum Português Contra O 
Crime e também com elementos da 
comunidade portuguesa, mais um 
emigrante pôrtuguês, e outra vez 
natural da Madeira, tomba para 
sempre, engrossando, com esta 
morte, o jâ longo roi das viüvas e 
ôrfâos, nâo permitindo que esta 

comunidade consiga aliviar o luto. 
José Abreu Correia, 58 anos, casado e 
natural do caminho Châo, Ribeira 
Brava, foi quem morreu, mortalmente 
atingido pelo disparo duma pistola. 
Segundo contou a infeliz viüva. Maria 
Lidia Jesus Correia - isto na sua 
residência em "Sunny Rock Road, 
Germiston", a leste de Joanesburgo - 
saiu primeiro do que o marido, corn 
destino a casa, trazendo na mâo uma 
sacola contendo pratos, talheres e 
sobras de alimentos. 
Bastante perturbada e chorando 
convulsivamente, continuou o seu 
triste relato, dizendo que, apôs ter 

chegado à rua, observou que um 
homem negro se aproximava delà. 
Imediatamente retrocedeu para o 
interior do estabelecimento - a 
mercearia "Friendly Grocer" - , 
deitando-se no châo e gritando. 
Foi entâo que o seu marido ocorreu 
para ver o que se passava, tendo o 
homem, calmamente, metido a mâo 
no casaco, sacou duma pistola e 
apontando-a ao José Abreu Correia, 
faz um disparo certeiro, que o atinge 
na face, fulminando-o fatalmente. 
Mas a morte do Joâo Abreu Correia 
nâo parou os intentas do assassino, 
que vai às mâos de Maria Lidia e 

rouba-lhe a sacola, julgando, 
certamente, que continha o dinheiro 
proveniente das vendas feitas durante 
todo o dia. 
Posta isto, desapareceu do local, para 
nâo mais ser visto. 

BIG Holiday SALE No G^T. M PAT. 
^ (taxes included not added) 

IN ► BB OFI FUS ◄ 

LEATHER 
B X J A fsyi & J i\/i 

,0' PELE DE OVELHA 
Malas, cintoB, chapéua, carteiraa, sacos, etc. 

Para elegância e conforto 

88 ORFUS RD 
416-789-5400 

Aberto 
7 diaa par SBmana 
a* Fatra. * B"! Feira 
dae iO am • S pm 

Sàb. a Dom« 
das 10 am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 

E mais; até 100."" de descente em todes os artigos 
^=4^ptesen tantes 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

Espaçoso armazém de exposiçào e vendas. 
• Alteraçôes • Arranjos • Medidas grandes • 

UZtLiZ S 
Ladies’ Fashions 
UMA COLECÇÀO DE. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISlII 

- dignos de uma rainha - 

Casacos de Là/Caxemira 

Pele de Raposa 
I màximo em 

classe e 
elegância para 

toda a gente 
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Cadeias estâo melhores 
nuns aspectos e 
pioraram noutros 
O représentante do provedor de Justiça 
nos Açores, Miguel Meneses Coelho, 
afirmou que as recentes inspecçôes feitas 
por aquele organismo aos 
estabelecimentos prisionais dos Açores 
revelou que "houve uma preocupaçâo, 
que é louvâvel, de acatar as 
recomendaçôes", afirmou, "mas isso 
implicou, porque o dinheiro nâo é 
elâstico, que se deixasse descurar um 
pouco os aspectos que antes tinham sido 
mais realçados". Para Miguel Meneses 
Coelho, O caso do estabelecimento 
prisional de Angra é o mais grave, 
embora a mais recente inspecçâo, feita 
em 1998, tenha revelado melhorias 
nalguns aspectos relativamente à 
avaliaçâo de 1996, que chegou a utilizar o 
termo "péssimas" para classificar as 
instalaçôes sanitârias e mesmo "inumana" 
para se referir à cela disciplinar. No 
entanto, o représentante do Provedor nos 
Açores mantém a ideia de que sô um 
estabelecimento novo pode resolver o 
problema. Miguel Meneses Coelho diz 
mesmo que esta é "uma questâo que nâo 
pode ser ultrapassada de outra forma", 
defendendo para Angra do Heroismo a 
construçâo de um estabelecimento 
prisional corn classificaçâo "central" e nâo 
"regional", ou seja, corn outras dimensôes 

e caracteristicas, justificadas pela tipologia 
e numéro que a populaçâo prisional jâ 
atingiu nos Açores. Em relaçâo à cadeia 
de Ponta Delgada, Miguel Meneses 
Coelho salientou as melhorias feitas num 
problema considerado grave na 
inspecçâo de hâ cinco anos atrâs, o de nâo 
ser feito nenhum rastreio à Sida, 
Tuberculose ou Hepatite B aos reclusos 
que davam entrada no estabalecimento, 
situaçâo agora resolvida corn a presença 
diâria de um enfermeiro. Mas também o 
problema da sobrelotaçâo no sector 
masculino foi minimizado, segundo o 
représentante do Povedor "corn uma 
nova disposiçâo do mobiliârio das 
camaratas". Por resolver continua a 
questâo da falta de pessoal. Apesar do 
reforço feito a partir de 1996, Miguel 
Meneses Coelho continua a achar a 
vigilância insuficiente. 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

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

Este especial é uma prenda de Ane Neve 
daRapidTeleévâlidoaté 
28 de Fevereire de 2002. 

mSCREVA-SEJÂI 
1/2C Canada eEUA .07 

S. Paulo e Rio de Jaueiro .15c. Alemanlia, Fraoça, loglaterra e Itàlia .08c 
Aos milhares de clientes que jâ estâo a bénéficiât das tarifas baixas 
dos nossos serviços, agradecemos profundamente todo o apoio que 

nos têm dado. 
Para todos aqueles que ainda nâo conhecem as grandes vantagens 

que ofereœmos, convidamo-îos a contactar-nos pois corn um 
serviço peraonificado tudo faremos para ajudar a encontrar um piano 

de chamada© cte lor^a distancia que seja de inteira satisfaçâo. 

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

Telefone iâ: 1866-727-4383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

AS AMIGAS 
de novo em lesta 
As Amigas -5 anos, 3 amigas, 1 
sucesso!- celebram o seu convivio pela 
quinta vez consecutiva, quinta-feira, 
dia 24 de Janeiro, como manda a 
tradiçâo micaelense. A festa-convivio 
terâ lugar no Europa C. Centre, no 
7050 Bramalea Road, em Brampton. 
Fiéis à tradiçâo, o jantar-convivio sera 
iniciado corn as célébrés malassadas. 
Os alimentes angariados serâo 

doados à Salvation Army. Em 2001, 
AS AMIGAS angariaram $2.080. 
dôlares, que foram entregues para a 
compra de equipamento 
quimoterapêutico para tratamento do 
cancro da marna. 
Este ano os lucres reverterâo a favor 
da Terceira Idade. 
Para mais informaçôes, contactem 
Maria do Céu; 416 841-7999. 

Ourse de Müsica 
Tradicional 
Portuguesa 
Se tem interesse em tocar 
instrumentes tipicamente 
portugueses como o Cavaquinho, o 
Adufe ou a Guitarra, nâo perça o 
Curso de Müsica Tradicional 
Portuguesa. 
Aprenda ou ganhe mais experiência 
no novo curso promovido pela 
organizaçâo World of Music Toronto, 
na Hart House, da Universidade de 
Toronto. 
O curso tem inicio no dia 8 de 
Fevereiro de 2002 e prolonga-se'por 
10 semanas, todos os Sâbados, das 
12h00 às 14h00, sob a direcçâo de 
Nuno Cristo. A propina é de $150. 
por aluno ($75. para os estudantes da 
U. of T). 
O curso tem por objective formar um 
conjunto musical utilizando diverses 
instrumentes através da execuçâo de 
um répertorie instrumental/vocal 
demonstrative dos vârios tipos 

musicals, 
xistentes em Portugal. 
Haverâ instrumentes à venda e serâo 
distribuidos textes de apoio. 
Mais informaçôes por intermédio de 
Alan Davis: 
416 536-5439, ou: 
alan@smallworldmusic.com 
Aprenda e divulgue a müsica 
tradicional portuguesa. 

Euro também esté ^ 
corn os alunos V- 
Nas escolas de Sâo Miguel também jâ 
se lida com o euro. A Escola 
Secundaria das Laranjeiras tem 
desde o inicio do ano um balcâo onde 
é efectuada a troca dos escudos. Nas 
ültimas duas semanas os problemas 
foram sendo ultrapassados e agora 
pelo menos 90 por cento dos alunos jâ 
faz compras corn a nova moeda. O 
coordenador da Comissâo Euro nos 
Açores, José Maria Matias, nâo tem 
düvidas de que "se trata de uma 
maneira eficiente de resolver o 
problema". 
Corn o estatuto de escola modelo, 
mais uma vez o estabelecimento de 
ensino toma uma iniciativa 
inovadora. O présidente do conselho 
executivo, Segismundo Martins, 
achou por bem formar duas 
funcionârias para realizarem a troca 
do dinheiro a todos os que 
pretendessem adquirir produtos no 

bar da escola ou almoçar na cantina. 
Apesar das filas de espera nos 
primeiros dias, Segismundo Martins 
faz um balanço positivo e garante que 
o funcionamento da escola decorre da 
melhor maneira. 
José Maria Matias congratula-se pela 
iniciativa, mas nâo deixa de advertir 
porém para os erros que podem vir a 
suceder, como alias tem vindo a 
acontecer um pouco por todo o lado. 
Mas regra gérai, o clima é de 
confiança e a confusâo dos primeiros 
tempos esta a desaparecer. "Tem que 
se partir do pressuposto de que a 
conversâo esta a ser efectuada de 
forma adequada". Dentro de uma 
semana acredita que os problemas jâ 
nâo se colocarâo e tudo voltarâ ao 
normal, tal como aponta o Banco 
Central Europeu. Nesta altura, uma 
coisa é certa. "O euro é jâ 
maioritârio". 
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Upper Canada 
College 
Boisas de Estudo 
O Upper Canada College, colégio privado para 
rapazes até 12° ano devescolaridade, oferece um 
programa académico extenso no campo das Artes 
Libérais e cuja avaliaçâo se baseia nos padrôes 
internacionais da educaçâo e pedagogia. Ao 
terminar o diploma, os alunos recebem o 
bacharelato internacional (International 
Baccalaureate Diploma). Para além do excelente 
curriculo deste colégio, as actividades extra- 
curriculares que se extendem às Belas Artes, à 
Mùsica, ao Teatro, aos Desportos e ao Serviço 
Comunitârio, preparam o estudante socialmente 
corn a experiência necessâria para enfrentar uma 
sociedade cada vez mais global. 
Desde o inicio, o colégio tem-se dedicado ao 
principio da acessibilidade e à diversidade cultural 
dos estudantes. O Colégio acredita numa educaçâo 
partilhada entre pessoas oriundas de vârios paises e 
de varias culturas como forma de lhe proporcionar 
um melhor conhecimento da comunidade nacional 
e internacional, assim como aprenderâo a ter mais 
respeito pelas diferenças culturais, raciais e 
religiosas. 
O UCC acredita que para se conseguir sucesso no 
campo da diversidade, particularmente na socio- 
econômica, deverâ reunir-se esforços para 
proporcionar aos alunos assistência financeira nos 
seus estudos. Desta maneira, as boisas de estudo 
sâo uma das primeiras prioridades deste colégio. 

escrever um teste sobre conhecimentos globais e 
serâo entrevistados por um dos membros do 
colégio. 
Esta é mais uma excelente oportunidade para os 
alunos de origem portuguesa receberem uma 
excelente preparaçâo académica. Os interessados 
deverâo contactar Cirv Fm através do telefone 416- 
537-1088 ou vir pessoalmente aos nossos escritôrios 
no 1087 Dundas St. W. 

Estas boisas 
proporcionam aos alunos 
a oportunidade de 
estudar e viver no 
colégio, ao mesmo tempo 
que aproveitam todas as 
vantagens académicas 
extracurriculares do 
colégio. 
Quai o critério exigido 
pelo colégio para se 
concorrer a estas boisas 
de estudo e como poderâ 
fazer-se? Pelo segundo 
ano consecutivo, o UCC 
juntamente corn CIRV 
Fm oferecem esta 
oportunidade aos 
estudantes de origem 
portuguesa. Os 
interessados, ou os pais, 
poderio entrar em contacto corn CIRV Fm para 
obterem mais informaçôes e o formulârio de 
inscriçâo. Uma vez preenchido, este formulârio 
poderâ ser entregue nos escritôrios de CIRV Fm. A 
avaliaçâo aos candidatos a boisas de estudos baseia- 
se em aproveitamento académico, em 
envolvimento comunitârio e referências pessoais. 
Para além destes requisitos, os candidatos terâo que 

Grande campanha... 
INlao per*ca esta oferta especial e os nossos 
baixos preços para este fantâstico saldo... 

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

1785 St. Clair Ave. W. («lei 656-1200 
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O présidente da Republica da Guiné-Bissau, 
Kumba lala, ameaçou actuar contra os 
oposicionistas guineenses em territorio 
português, pondo mesmo a hipotese de cortar 
as relaçôes com Portugal. 
Kumba lala, em declaraçôes transmitidas pela 
Radio Bombolom FM, afirmou que o seu pais 
podera cortar relaçôes com Portugal, caso o 
Governo português venha a "desencadear" 
uma resposta a uma eventual "acçâo" da Guiné- 
Bissau contra alguns politicos guineenses "que 
andam a ladrar em Portugal". 
Kumba lala fez estas ameaças de "corte de 
relaçôes com Portugal" na cerimônia de 
cumprimentos de Ano Novo que recebeu dos 
magistrados judiciais do pais, tendo como 
objectivo cercear os passos da oposiçào que 
"vive" em Portugal. 

A cerimônia de apresentaçâo de cumprimentos 
dos magistrados ao chefe de Estado da Guiné- 

Kumba lalâ ameaça 
cortar relaçôes corn 
Portugal 
Bissau foi uma das quatro realizadas no mesmo 
dia, mas a ùnica em que Kumba lalâ lavrou 
este "pesado" aviso em torn de ameaça à 
diplomacia portuguesa. 

Aviso 
"Hâ politicos que andam a ladrar em Portugal, 
pensando que estâo nos céus, mas nos 
podemos agarrâ-los mesmo ai e, se Portugal 
'mermeri' (palavra crioula que significa em 
português 'piar' ou 'tugir'), cortamos as 
relaçôes", disse Kumba lalâ, num discurso de 
improviso feito em crioulo da Guiné-Bissau. 
O présidente guineense considerou ainda que, 
no seu ponto de vista, "hâ politicos teleguiados 
a partir de Portugal", sem contudo citar nomes 
ou situaçôes concretas, sublinhando, no 

entanto, que "Portugal pode ficar dente que 
nunca mais um português voltarâ a mandar 
num guineense". 
Kumba lalâ afirmou ainda, na mesma ocasiào, 
que "hâ politicos que andam a fazer politica nas 
râdios em vez de irem para o terreno", para as 
suas acçôes de campanhas junto das 
populaçôes. 

No èntanto, em declaraçôes à Agência Lusa 
esta semana, o présidente da Repüblica da 
Guiné-Bissau fez referências à existência de um 
relacionamento "fraterno" entre os dois paises. 
Sublinhou que "as relaçôes entre Portugal e a 
Guiné- Bissau têm uma natureza de 
proximidade que nâo é possivel corn qualquer 
outro pais da Uniâo Europeia". 

Em qualquer época 
do ano procure 
todas as mobilias 
para o seu lar em: 

//"Liitueê Sa ^iâoa 

ü 'Il "i K'i il ü 

satisfaçâo absoluta 
VISITE IA A ARTNOWK f UBNITUBE Plus 

^ iJJUJJj' îli IjL/üah i)JJJ ■J'ilj'iJJJii) 
41 6-53S-1 1 33 

LL/hhhiJüüj'j jju ijjjj nmyii 
5 1 9-7GS-0444 

Bandeira de Sâo 
Tomé e Principe em 
Mâos Alheias 
Cerca de 400 barcos estrangeiros 
circulam em âguas internacionais 
exibindo a Bandeira de S. Tomé e 
Principe. Trata-se de um processo 
complexe, que jâ vem desde a 1.“ 
Repüblica, e que agora foi revelado 
pelo Présidente da Repüblica, 
Fradique de Menezes, que tomou 
conhecimento oficial do facto na 
Bélgica, na sua mais recente 
deslocaçâo a Taiwan, Singapura, 
Bélgica e Portugal. Segundo Fradique 
de Menezes, tratam-se de barcos 
duvidosos, que podem estar 
envolvidos em pirataria, trâfico de 
drogas e de mercadorias ilicitas, de 
que as autoridades nacionais jâ 
tinham sido informadas pela 
organizaçâo internacional do ramo. 
Na sua entrevista de 19/12/01, 
concedida à imprensa estrangeira, 
ainda em Portugal, Menezes 
prometeu conduzir o processo à 
Procuradoria-geral da Repüblica para 
que os funcionârios envolvidos, 
nomeadamente do Ministério de 
Infra-estruturas, fossem chamados e 
responsabilizados. 
Dias depois, o Ex. - l.° Ministre, 
Guilherme Posser da Costa, o ültimo 
do governo MLSTP/PSD 

(Movimento de Libertaçâo de S. 
Tomé e Principe/Partido Social 
Democrata), afastado das suas 
funçôes apôs as eleiçôes de 29 de 
Julho passade, afirmou através dos 
ôrgàos de comunicaçào social que o 
Governo que chefiou nada teve a ver 
corn esse processo e que havia dado 
ordens expressas ao seu Ministre de 
Infra-estruturas, que assim procedeu, 
para suspender as licenças. Mas 
soube, depois, que um alto 
funcionârio do Ministério deu uma 
contra-ordem. Aparentemente, 
tratava-se do senhor Adeline Narciso, 
antigo Director do Ministério, porque 
na sequêneia foi demitido do cargo. 
No dia seguinte, exercendo o direito 
de resposta, o senhor Adeline Narciso 
desmentiu e afirmou nâo ter qualquer 
responsabilidade neste processo visto 
tratar-se de um problema de Estado. 
E, para fechar esta troca de acusaçôes, 
o Ministre de infra-estruturas do 
Governo de Posser da Costa, Luis dos 
Prazeres, exibiu documentes que 
comprovam o envolvimento de 
Narciso. 

MM 
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Comunidade 
Sexta-feira, dia iS 
-Primeira Noite Portuguesa no "The Docks", em Toronto. Presenças 
dos artistas vindos de Lisboa, Olavo Bilac-Santos e Pecadores; Tiago 
Olîveira-Polo Norte; Fernando Cunha-Delfins; DJ Vargas e, os locals, 
Tamara e Sarah Pacheco. Info; 416 536*5961. 
-Cantorias ao Desafio, no Lusitânia de Toronto, corn os improvisadores 
Manuel Rebolo, Albino Filipe, Ferreira de S. Miguel, Gil Rego e Isidro 
Lima, acompanhados por Paulo Âvila e Joâo Sousa. 

Sàbado, dia '19 
-Baile de Abertura no AMOR DA PATRIA e apresentaçâo dos Corpos 
Gerentes para 2002. Esta festa, no salâo da Igreja de Sta. Helena, terâ 
a animaçâo musical do DJ-DL Audio. Info: 416 5352696. 
-Festa de Sâo Sebastiâo da Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas 
de Câmara de Lobos em Toronto Inc., no salâo do Canadian Madeira 
Club. Animaçâo do conjunto Tropical'200l. 
Info: 905 507-3215, ou 416 377-0161, ou 656-5959. 
-Noite de Gastronomia Terceirense, no Lusitânia de Toronto, corn 
animaçâo do EJ-Freitas. Info: 416 532-3501. 
-Festa de despedida da Direcçào da Casa do Alentejo'2001, na sede- 
social. 416 537-7766. 

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

Sabado, dia 
-Festa do 8o. aniversârio da Comissâo de Nossa Senhora da Luz, na 
Igreja de Sâo Mateus. Jantar e variedades corn Dinis Cruz e o DJ- 
Martins Sound Mix. Info: 416 536-6871, ou 653-1297, ou 653-7191. 
-Noite de Fados no First Portuguese, com Mario Jorge, Porfirio Ribeiro, 
Fernanda Dinis, Lina Esteves, Rosa Marques e Flaviano, 
acompanhados por Antonio Amaro e Leonardo Medeiros. 
O jantar sera servido às 19h30. Info; 416 531-9971/72. 
-”Polvalhada à açoriana”, na Casa dos Açores. Variedades corn Jessica 
Amaro e I>[ da casa. 

Sâbado, dia S de Fevereiro 
-Matança do Porco, realizaçâo da Irmandade do Divino Espirito Santo 
da Igreja de Sto. Antonio, no salâo de festas da Igreja, corn animaçâo 
de Décio''Gonçalves e do E)J-NEN Stop Productions. Arremataçôes, 
sorteios e prémios de porta. Info; 416 536-3333. 

Sâbado, dia 3 de Fevereiro 
- Assembleia Gérai do Vitôria de Setübal de Toronto para eleiçâo dos 
novos corpos gerentes do clube, às 14h00. 

Descobertos restos de 
cidadela pré-colombina 
Os restos de uma cidadela pré- 
colombina que teve o seu esplendor 
hâ 1.300 anos foram descobertos por 
residentes de uma localidade do 
departamento peruano de 
Huancavelica, a cerca de 500 
quilômetros a sudeste de Lima, 
informaram hoje fontes oficiais. 

O complexe arqueolôgico 
que, de acordo corn especialistas, foi 
um centre religiose e militar que 
poderia pertencer à cultura pré-inca 
wari, conta corn duas torres de pedra 
circulares e uma praça rectangular. 

A cidadela, corn cerca de 
10.000 metros quadrados, foi 

denominada Aya Orcco, em quechua, 
o idioma ancestral peruano, que em 
português significa Cerro Morte, e 
estâ situada a mais de 3.000 metros 
sobre o nivel do mar na provincia de 
Tayacaja. 

Os arqueôlogos consideram 
que o centre viveu a sua época de 
esplendor até ao ano 700 depois de 
Cristo. 

E acrescentam que a filial do 
Institute Nacional de Cultura (INC) 
em Huancavelica, capital 
departamental, determinou que a 
cidadela seja incorporada na lista de 
zonas protegidas do departamento. 

Esquadra 14 - Encontro entre 
Felicias e Comunidade 
Sâbado, dia 19 de Janeiro, entre as 14h00 e as 17h00, terâ lugar na 14 Division, 
no 150 Harrison Street (Dovercourt e Dundas), um encontro entre o 
Superintendent Paul Gottschalk, a 14 Division - Community Police Liaison 
Committee e membres da Comunidade. 
Uma forma simpâtica e natural de conhecer o interior da 14 Division, os sens 
responsâveis e serviços, e de os membres da segurança pùblica conhecerem 
melhor aqueles que vivem e dependem dos oficiais daquela divisâo policial. 

Mes do "Crime Stoppers", 
em Toronto 
TORONTO CRIME STOPPERS, 
uma organizaçâo que trabalha em 
conjunto corn a Policia, Comunidade 
e Media, tem a sua noite de 
consagraçâo a 22 de Janeiro, terça- 
feira, corn inicio às 18h00, no 
Joe Badali's Ristorante - Joe's Elbow 
Room-, no 156 Front Street West. 
Para informaçôes e réservas, 
contactem Daniela Lippa: 
416 808-7251. 
Agradecemos ao Vice-Chair da 
Toronto Crime Stoppers, Lome 

Toronto 
CRIME 
STOPPERS 

Simon, o convite enviado para 
participarmos na "Toronto Crime 
Stoppers Appreciation Night", neste 
mês de Janeiro de 2002, o mês 
designado como o "Toronto Stoppers 
Month". 

Exposiçâo de Notas, Moedas e 
Selos, no Sporting C. P. de Toronto 
A Secçâo de Numismâtica, Notafilia 
e Filatelia do Sporting Clube 
Português de Toronto, realiza a sua 
"5a. Exposiçâo de Notas, Moedas e 
Selos, no Domingo, dia 
27 de Janeiro de 2002, 
entre as 09h00 e as 
16h00. 
Os responsâveis da 
exposiçâo aceitam a 
inscriçâo de 
coleccionadores interes- 
sados em expor e 
vender os sens produtos. 

Contactem Antonio Cruz, pelo 
telefone; 416 294-9266, ou Rui 
Ribeiro: 416 284-8275, ou o Clube, 
pelo nümero: 416 588-8597. 

-'7 

Ulster: Dissoluçâo do grupo 
armado protestante 
"Defensores da Mae 
Vermelha” 
o grupo armado protestante 
"Defensores da Mào Vermelha" 
(RHD), que reivindicou o assassinio 
de um carteiro catôlico, no sâbado, 
anunciou em comunicado a sua 
dissoluçâo, a partir da meia-noite de 
hoje. 

O carteiro Daniel McColgan 
foi morto a tiro no sâbado passado 
quando se dirigia para o trabalho, 
numa estaçâo dos correios do norte 
de Belfast. 

O comunicado de hoje, 
transmitido pela BBC, em Belfast, 
surge apôs a divulgaçâo de um outro, 
terça-feira à noite, dos Combatentes 
para a Liberdade do Ulster (UFF) 
"condenando sem réserva" as 
ameaças proferidas pelos "Defensores 
da Mâo Vermelha" contra carteiros e 
professores catôlicos. 

A UFF, a mais poderosa das 
milicias clandestinas protestantes, 
tinha dado 14 dias ao grupo 
Defensores da Mâo Vermelha para se 
autodissolver, acusando-o de 
"prejudicar a causa lealista". 

Para fontes concordantes no 
seio das forças da ordem e de grupos 
lealistas, o grupo "Defensores da Mào 
Vermelha" nâo passa de "uma concha 
vazia". 

O RDH é um nome de guerra 
habitualmente utilizado para 
reivindicar actos perpetrados por 
militantes da UFF e da Força de 
Voluntârios Lealistas (LVF), um 
grupo corn sede em Portdown (centro 
de Ulster) acusado de ter ligaçôes corn 
meios criminosos e que também se 
opôe ao processo de paz. 
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Governo da Colombia quer comunidado 
internacional prosonto no procosso do paz 
O governo colombiano deseja uma presença 
permanente do grupo de 10 "paises amigos" do 
processo de paz nas negociaçôes que iniciou corn a 
guerrilha das PARC, declarou o ministres dos 
Négociés Estrangeiros colombiano, Guillermo 
Fernandez de Soto. 
"Damos uma grande importância à presença de 
représentantes da comunidade internacional nas 
negociaçôes dos prôximos dias e para o processo, e 
sera muito importante que essa presença seja 
permanente", sublinhou Fernandez de Soto. 
"O governo - acrescentou - espera igualmente que 
James Lemoyne, o enviado especial do secretârio- 
geral da Onu Kofi Annan, possa participar em 
algumas modalidades que facilitarâo as 

negociaçôes" corn as Forças Armadas 
Revolucionârias da Colombia (PARC). 
O porta-voz do "grupo dos 10", cuja coordenaçâo é 
assegurada pela França, o embaixador francês em 
Bogota, Daniel Parfait, explicou à Agência AFP 
que de momento nâo esta prevista uma presença 
permanente do grupo nas negociaçôes de paz. 
"Em nenhum caso vamos desviar-nos de 
mediadores do processo de paz, cujo conteùdo cabe 
exclusivamente aos colombianos", declarou. Estâo 
ainda em questào dificuldades relacionadas corn a 
organizaçâo material e Humana, necessârias para 
assegurar uma presença permanente dos 
représentantes do "grupo dos 10" à mesa das 
negociaçôes, que decorrem na zona esmilitarizada 

do sul do pais, sublinhou uma fonte diplomâtica. 
A intervençâo dos delegados dos 10 paises 
(Espanha, França,Itâlia, Suécia, Noruega, Suiça, 
Canada, Cuba, México e Venezuela) revelou-se na 
segunda-feira decisiva para evitar uma ruptura 
definitiva do processo. 
O governo colombiano e as PARC realizaram em 
Los PQZOS, na zona desmilitarizada do sul do pais, 
uma reuniâo de très horas que marcou a retomada 
do processo de paz depois de vârios dias de crise. 
O chefe de Estado colombiano, Andres Pastrana, 
pediu à guerrilha um compromisse concrete antes 
de domingo sobre o calendârio das negociaçôes, 
aceitando iniciar de imediato negociaçôes sobre 
um cessar-fogo. 

CARMEN 
SILVA 

no Valentine's, Sàbado, dia 9 de Fevereiro 
Festeje o 

DIA DOS NAMORADOS 
no Oasis Convention Centre, 

1036 Lakeshore Road, East, em Mississauga. 
As portas abrem às 19h00 

e o jantar sera servido às 20h00. 

Passe uma noite romântica, inesquecicel, corn quem ama, 
no Oasis C. Centre, corn a presença da extraordinària 

CARMEN SILVA e também o popular DÉCIO GONÇALVES. 

Adultos: $38. ddlares. Informaçôes e réservas: 
Crianças: $30. délares. 905 891-7777, eu 410 534-7143 

Dia 9 de Fevereiro. é o dia do amer. DIA DOS NAMORADOS. leve consigo todos quantos amaii! 

iilitar ligado ao 25 de Abril 
faleceu o Comandante Gomes Nota 
o comandante Cornes Mota faleceu este 
fim de semana, em Lisboa, vitima de 
doença prolongada. De acordo corn fonte 
familiar. Gomes Mota estava doente hâ 
très anos e acabou por falecer em sua 
casa. 
José de Magalhàes Saldanha Cornes 
Mota tinha 69 anos e era oficial da 
Marinha de Guerra na réserva. O 
Présidente da Repùblica, Jorge Sampaio, 

o présidente da Assembleia da 
Repùblica, Almeida Santos, e o primeiro- 
ministro. Antonio Guterres, estiveram 
présentes na cerimônia fùnebre. Durante 
os anos 60, Cornes Mota comandou 
navios em Lisboa e em Luanda e chegou 
a ser capitâo do porto de Cascais, tendo 
o seu nome associado à campanha "Hâ 
Mar e Mar, Hâ Ir e Voltar". Em 1970 foi 
o licenciado em Econômicas corn melhor 

classificaçâo em todo o pais. Um ano 
depois do 25 de Abril, Mota ofereceu 
apoio aos militares moderados do Grupo 
dos Nove, contra o governo do general 
Vasco Gonçalves, cedendo o sôtâo de sua 
casa para as reuniôes onde se debatia a 
forma de pôr travâo à ascensâo 
comunista e de extrema-esquerda. 
Cornes Mota sempre fez questâo de 
mostrar a sua oposiçâo à ditadura. 

OASIS CONVENTION CENTRE , orgulhosamente apresenta 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

Principals questôes pendentes 
entre a Repûlilica Pertuguesa e 
a Regiâo Autonema da Madeira 
Com O Governo da 
Repüblica que resultarâ das 
eleiçôes de 17 de Março - 
marcadas inadmissivelmente 
para tâo tarde, pelo que, nos 
prazos constitucionais, sô 
haverâ Governo em Maio - a 
Madeira terâ nove 
importantes questôes 
pendentes, logo à cabeça. 
A primeira, trata-se da 
revisâo constitucional, 
conforme a Lei Fundamental 
a ser assumida pela nova 
Assembleia da Repüblica no final 
deste ano. 
A présente situaçào é uma imposiçâo 
unilateral de Lisboa sobre o territôrio 
insular, portanto juridicamente 
colonial, pelo que se exige a resoluçâo 
de algumas questôes que sâo de 
PRINCIPIO. 
A segunda pendência é a revisâo da 
Lei de Finanças Regionais. 
Nos termos desta mesma lei, decorria 
O processo da sua revisâo, o Governo 
social-democrata da Madeira e o 
Governo socialista dos Açores haviam 
recusado as propostas do Governo 
Guterres, mas a demissào deste, 
atirou as responsabilidades para o 
Executive que hâ- de vir. 
O terceiro problema é a 
regionalizaçâo da Administraçâo 
Fiscal. 
Como se sabe, nos termos da 
Constituiçâo e da lei, as receitas fiscais 
das Regiôes Autônomas sâo pertença 
destas. 
Porém, a imposta inexistência de 
qualquer contrôle da Regiâo sobre a 
arrecadaçâo das receitas, vem 
implicando a sonegaçâo, pelo Estado, 
de verbas que Lhe pertencem. Hâ 
uma ausência total de informaçâo 
sobre o que é patrimônio legal do 
Povo Madeirense. Nâo se verificam as 
condiçôes para a eficiente cobrança 
dos impostos. 
A->quarta questâo pendente é a da 
convergência tarifâria da Energia, nas 
Regiôes Autônomas. 
O Governo socialista de Lisboa até 
agora nâo honrou os acordos 
estabelecidos corn o Governo 
Regional, embora haja indicios que 
ainda o pretenda fazer, incluse a 
palavra dada pelo Primeiro-Ministro 
demissionârio. Estâo em divida à 
Empresa de Electricidade da 
Madeira, mais de dez milhôes de 
euros. 
O quinto problema é o da aplicaçâo 
do Principle da Continuidade 
Territorial. 
Trata-se de um imperative legal do 
Estatuto Politico-Administrative da 
Madeira. 
Nunca foi cumprido, apesar de o 
Partido Socialista, sucessivamente, o 
transcrever para os sens varies 
Programas eleitorais e de Governo. 

Sexto ponto, a 
regionalizaçâo de 
Serviços dependentes do 
Ministério dajustiça. 
Este processo decorria 
corn consensos entre o 
Governo da Repüblica e o 
Governo Regional da 
Madeira, mas ficou 
interrompido com a 
demissào do Governo 
socialista e a sua entrada 
"em gestâo". 
Sétima questâo, a dupla 

tutela da Universidade da Madeira, 
obviamente que sem prejuizo do 
principle da autonomia universitâria. 
A maior parte dos investimentos na 
Universidade da Madeira foram 
suportados pelo Orçamento Regional, 
apesar de, inadmissivelmente na 
Regiâo Autônoma, o Estado se 
reservar à exclusividade da tutela. 
Os socialistas protelaram sempre a 
resoluçâo deste problema, contra a 
lôgica da Autonomia Politica, do 
funcionamento eficaz da Instituiçâo e 
da correspondência necessâria ao 
mercado. 
Oitavo ponto, a revisâo do diploma jâ 
de 1979 (Governo Sa Carneiro) que 
transferiu para a Regiâo Autônoma 
competêneias em matéria de 
Educaçâo. 
A evoluçâo catastrôfica do sector em 
Portugal, fez corn que o Governo 
Regional procurasse remar contra o 
lamentâvel estado de coisas. Mas as 
nossas propostas encontraram sempre 
uma oposiçâo feroz dos socialistas, 
sendo esta area uma daquelas de que 
a "esquerda" é mais dosa, apesar de o 
referido diploma de transferêneia ser 
de hâ mais de vinte anos. 
Nona questâo, a situaçào dos Centros 
Regionais da RTP e da RDP. 
Durante seis anos de Governos 
socialistas, estes, a partir de Lisboa, 
exerceram um controlo total, hostil ao 
Partido Social Democrata e às 
Instituiçôes de sua responsabilidade. 
Hâ que avançar para novas soluçôes de 
descentralizaçâo e mesmo de 
autonomizaçâo empresarial. Incluso, 
no caso da televisâo, pretende-se um 
modelo regional tipo Galiza, Catalunha 
ou Canârias, o quai promova o 
arquipélago internacionalmente. 
Temos a noçâo de que seja quai for o 
Governo em Lisboa, sô estas matérias, 
para jâ nâo falar de outras, serâo o cabo 
dos trabalhos. 
Entâo se for, de novo e 
desastradamente, um Governo 
socialista, teremos sarilhos... 
O nosso posicionamento é o de sempre. 
Primeiro estâ a Madeira e sô depois o 
Partido Social Democrata. 
E ainda dizem que a governaçâo da 
Madeira nâo propicia sempre desafios 
novos, bem entusiasmantes e 
motivadores!... 

on Boy 

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

)Sra[P©[E um IDm 
A'^ÎDîHîîlîdlîlTDS'î 

ADDISON ON BAY e JOSÉ DA COSTA 
tèm novidades para os portugueses, no que respeîta 

a juros e pianos de pagamento da û^l. 

Nâo dè nada de entrada, nâo faça pagamentos, nem 
pagne Juros durante 90 dias em quase todos os 

modelos novos da GM. Juros a 1.9 por cento durante 
5 anos na maioria dos modelos de 2002. Conduza 
sem pagar um 8unflre ou um Pontiac Grand AM. 

Em exposiçâo e venda uma grande variedade 
de carros usados. 

Visite, para crêr, José da Costa na Addison on Bay, 
em Toronto. 

832 Bay Street, em Toronto 
(a noue da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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A Escola, 0 Sistema e os Hossos Anseios 
Curnculo do Ontario lira as escoias elementares 

Os estudantes nas escoias do 
Ontario necessitam de 
programas escolares 

consistentes e creativos que os 
desafiem e captem o seu 
interesse em relaçâo as 

disciplinas, ao mesmo tempo 
que os devem preparar para 
uma vida de aprendizagem. 
Para que exista esta preparaçào, os estudantes 

necessitam de conceitos e conhecimento que os 
possarti ajudar a competir numa economia cada vez 
mais global e que lhes permita viver em plena 
satisfaçâo, e corn integridade, como cidadâos e 
como individuos desta sociedade. O curriculo do 
Ontario para as escoias elementares - 1° ao 8° 
anos- esta desenhado para ir ao encontro deste 
conhecimento, de conceitos e de exigências 
estabelecidos pelo sistema de ensino. 
O curriculo que presentemente esta estabelecido 
nas escoias elementares do Ontario no que diz 
respeito às Artes (Mùsica, Educaçào Visual, Dança, 
Artes Dramâticas), foi introduzido nas escoias com 
novas mudanças em 1998, apôs um intenso estudo 
do curriculo anterior. Este novo curriculo foi 
desenvolvido segundo um padrâo rigoroso de 
exigências para cada ano escolar, até ao 8° ano. 
Neste documente, identificam-se varias etapas de 
responsabilidades, no que diz respeito aos pais e ao 
püblico em gérai, assim como a informaçâo 
adequada para que os encarregados de educaçào 
compreendam o que se exige dos seus filhos. Este 
documente veio substituir as secçôes existentes do 
curriculo anterior: “Thé Common Curriculum: 
Policies and Outcomes”, de 1995 e que se destinava 
aos alunos do 1° ao 9° anos. 
Falemos, embora resumidamente - uma vez que 
trataremos de cada secçào em pormenor noutros 
artigos - de algumas caracteristicas deste novo 
curriculo-para as Artes. Em primeiro lugar, trata-se 
de um curriculo mais rigoroso e exigente do que o 
antigo. Para além de côlocar ênfase no 
desenvolvimento do conhecimento em varias âreas, 
passou a apresentar mais exigências em anos mais 
baixos. Por exemple, os alunos no 1° ano (Grau 1) 
têm necessidade de conhecer os elementos da 
Educaçào Visual no tocante a cor, traço, forma..., 
assim como os alunos que frequentem actualmente 
o 4° ano (Grau 4) têm que começar a 1er pautas 

musicals complexas. Enquanto que o antigo 
curriculo apenas dava algumas informaçôes 
generalizadas, o novo curriculo de 1998 detalha 
precisamente e corn rigor as descriçôes das 
exigências para cada ano escolar. Daremos noutros 
artigos explicaçôes mais detalhadas sobre cada 
secçào deste curriculo, uma vez que é um 
documente muito detalhado e que 
nécessita ser analisado corn pormenor. 
Passaremos a descrever a 
responsabilidade que os pais, os 
professores e os alunos têm de acordo 
corn este novo curriculo. 
Comecemos pelo papel dos pais. Estudos 
feitos nesta area demonstram que os 
estudantes que apresentam sucesso 
escolar, geralmente têm todo o apoio dos 
pais e estes estào envolvidos na educaçào 
dos filhos. Dai que os pais têm um papel 
primordial no desenvolvimento e no 
apoio à aprendizagem de cada estudante. 
Ao lerem o curriculo, os pais ficarào 
informados sobre o que os filhos estào a aprender 
na escola, em cada ano de escolaridade e porque 
razào é que estào a aprender essa mesma matéria. 
Este envolvimento permitir-lhes-â estar a par do 
trabalho que os filhos trazem para casa, dar-lhes-â a 
oportunidade de falarem sobre esse mesmo 
trabalho corn os filhos, oferecer4hes-â a 
oportunidade de dialogarem corn os professores 
para esclarecerem qualquer düvida relacionada 
corn o progresso do aluno. O conhecimento das 
expectativas estabelecidas pelo curriculo em cada 
ano escolar permitirâ aos pais interpretar os 
resultados escolares dos filhos ao fim de cada 
semestre quando receberem as notas, ao mesmo 
tempo que lhes darâ espaço para discutir corn o 
professor a forma mais adequada de melhorar o 
progresso do aluno. Dai a razào pela quai as 
escoias pedem aos pais para lerem o curriculo e 
estarem a par das expectativas para cada ano. 
Existem variadissimas maneiras nas quais os pais 
podem expressar o seu interesse pela educaçào dos 
filhos. Participar em conferêneias para 
encarregados de educaçào, trabalhar juntamente 
corn o concelho administrative da escola, encorajar 
os filhos a completar diariamente o trabalho de 
casa e promover e apoiar actividades culturais na 
escola corn a participaçào dos filhos, sào alguns dos 
exemples que podemos enumerar. O curriculo 
elementar para as Artes esta desenhado nào sô para 
os alunos, mas também para os pais e encarregados 
de educaçào. Para além de apoiarem o aluno 
diariamente, o curriculo aconselha os pais a levar 

os filhos a museus, a galerias de arte e a peças de 
teatro e musicals que existam na area em que 
vivem. Estas visitas ajudam a desenvolver o 
conhecimento e a apreciaçào do aluno pelo 
trabalho que estâ a fazer na escola, assim como 
contribui para a sua criatividade. Talvez sem se 

aperceberem, ao fazer parte da vida 
escolar do filho, os pais estejam a 
contribuir para que este desenvolva a 
sua criatividade e a estima que tem por 
si prôprio. Na prôxima semana 
falaremos do papel do professor e do 
estudante de acordo corn este curriculo. 
Uma vez que foeâmos a 
responsabilidade dos pais, 
terminaremos corn um artigo que foi 
publicado no Toronto Star, na ediçào de 
sâbado, 5 de Janeiro e que se intitula 
«Parents not doing their job» (Os pais 
nào estào a fazer o seu trabalho). Este 
artigo deverâ servir como reflexào para 
aqueles pais que porventura nào tenham 

estado muito activos na vida escolar dos filhos. 

“Gara Ann: Sou professora elementar. Creio que 
alguns pais ultimamente têm esquecido o seu papel 
como educadores dos filhos no tocante ao ensino. 
Permita-me que use a sua coluna para dar alguns 
conselhos. 

Cabe aos pais certificar que os filhos vào para a 
escola limpos, alimentados, vestidos 
apropriadamente e a tempo de chegar à escola sem 
atrasos. Cabe aos pais certificarem que os filhos 
vào para a escola corn todo o material escolar que 
necessitam: livros, cadernos, canetas, lâpis... Cabe 
aos pais ensinar aos filhos boas maneiras, 
educaçào, respeito, cortesia e responsabilidade. 
O que faz o professor? Cabe ao professor preparar 
cada aluno academicamente corn uma excelente 
base para o crescimento intelectual e para o futuro. 
Cabe ao professor dar ao aluno trabalhos 
intéressantes e cuja exigêneia os prepare para o 
mundo em que vivemos. 
Torna-se dificil para mim desempenhar o meu 
trabalho se o aluno chega atrasado à aula, sem 
material escolar, nem o trabalho de casa feito, para 
além de nào ter maneiras. Eu nào ganho o 
suficiente para ser màe de tantas crianças. Por 
favor pais: façam o vosso trabalho para que eu 
possa fazer o meu. 
Professora» 
A resposta foi: «Querida professora: Obrigada por 
teres ocupado o meu lugar. Pais, prestem atençào!» 

Siûo. astzas Martial Arts 
576 R096rs Rd. • Keell/Rogers 
1356 Dundas St. W. • Dufferin/Usgar 

SlAIA-SESEAgie. 
EH IIA FOIHA FISICA E HENIAL 

Valter Silvestre, o Mestre de Artes 
Marciais da comunidade portuguesa 

Alugamos o nosso saiào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversérios, 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 automôvel 

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

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratia 

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

940 LansdowneAve., 
Ruilding #24, Toronto, Ont. 

M6H4G9 
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BRAMPTOH150 anos o QUE A POPUIAçAO PBECISA 

de existência! Jardim alarta 
autarcas para as 
prioridades 

"Even before 
Confederation 
there was 
Brampton", a 
frase-chave da 
edilidade para os 
festejos 
comemorativos 
dos sens 150 anos. 
O dia do 
aniversario sera 
comemorado 
segunda-feira, dia 28 de Janeiro de 
2002, entre as 17h00 e as 19h00, 
na Camara Municipal de 
Brampton, no 2 Wellington St. 
West, na sala de recepçôes do 4o. 
andar. Centésimo Quinquagésimo 
aniversario de Brampton, uma 

cidade que cresceu e se 
modernizou de forma harmoniosa 
e segura. 
De parabéns todos os edis, 
particularmente, os portugueses, 
que têm contribuido em muito 
para o engrandecimento da 
prospéra cidade. 

Jardim escreveu a todos os autarcas 
pedindo para que os projectos, a 
serem realizados no âmbito das 
empresas intermunicipais, nâo 
choquem com os previstos pelas 
Sociedades de Desenvolvimento. Um 
outro apelo foi feito para que tenham, 
também, em mente as prioridades 
das populaçôes. 
A Associaçâo de Municipios da 
Madeira prepara-se para deitar mao a 
uma série de projectos que visam 
criar polos de atracçâo em todos os 
conceihos da Regiâo. 
Um deles é um pavilhâo onde se 
pretende recriar a "Epopeia da Agua" 
na Madeira, a ser construido pela 
AMRAM através da sua Empresa 
Intermunicipal. 
O pavilhâo, que ficarâ localizado 
numa das margens da ribeira da 
Ribeira Brava, esta orçado em cerca 
de um milhao de contos, e tentarâ 
recriar a historia da agua na Madeira 
desde a colonizaçào até aos nossos 
dias. 
Apesar de o investimento em questao 
estar jà plenamente definido, apurou- 
se que podera sofrer alteraçôes, jâ 
que o projecto colide corn um outro 
previsto para Boaventura, e cujo 
tema central séria também a âgua. 
Alias, foi dito que o Governo Jâ teria 
manifestado a preocupaçâo no 
sentido de garantir que os 

investimentos a serem feitos pela 
empresa da AMRAM nâo choquem 
corn os investimentos do executive e 
corn os das recém-formadas 
Sociedades de Desenvolvimento. 
Até porque a area de intervençâo dos 
municipios deve ser outra, que nâo a 
de colocar em execuçâo grandes 
projectos que sâo, por natureza, 
competêneia do Governo Regional e 
de outras entidades direccionadas 
para investimentos de maior 
dimensâo. 
Confrontado corn esta situaçâo, 
Alberto Joâo Jardim admitiu ter 
escrito aos autarcas sobre a matéria, 
mas recusou que a missiva em 
questâo tivesse que ver directamente 
corn o pavilhâo da âgua previsto para 
a Ribeira Brava, e cuja execuçâo 
estarâ a cargo da empresa municipal 
da AMRAM. 

G-7 vaï discutir situaçâo 
na Argentina 
o ministre da Economia do 
Canadâ, Paul Martin, anunciou 
quinta-feira que a situaçâo critica 
que assola a Argentina sera 
discutida na reuniâo do Grupo dos 
Sete (G-7) a realizar em 08 e 09 de 
Fevereiro, em Otava. 
Nesse encontre, estarâo présentés 
os ministros da Economia e os 
governadores dos Bancos Centrais 
do G-7. 
Em comunicado, Martin disse que 
"qualquer reuniâo dos ministros de 
Economiae governadores de 
bancos centrais é uma 
oportunidade para trocar 

em Fevereiro 
perspectivas sobre a economia 
mundial". 
Segundo a nota divulgada pelo 
governo canadiano, nesse encontre 
sera discutido "o financiamento do 
terrorisme e o desenvolvimento 
internacional". 
A reuniâo do G-7 em Otava terâ a 
presença como observadores a 
Espanha, que preside actualmente 
à Uniâo Europeia, a Russia e 
membres do Fundo Monetârio 
Internacional e do Banco Mundial. 
O G-7 é composto pelo Canadâ, 
França, Itâlia, Alemanha, Japâo, 
Grâ-Bretanha e Estados Unidos. 

UMA DAS GRAMDES CAUSAS DE ACIDENTES RODOUIâRIOS 

$inaliiaçâo portuguesa 6 das piores da Europa 
A sinalizaçâx) das estradas 
portuguesas é das piores da 
Europa e causadora de um 
signifîcatîvo numéro de acidentes 
rodoviàrios, denunciaram à 
Agência Lusa alguns responsàveis 
pelo ensino da conduçâo em 
Portugal. 

Altamente critico da actual sinalizaçâo horizontal e 
vertical das estradas em Portugal, o présidente da 
Associaçâo Portuguesa de Escolas de Conduçâo 
(APEC), Alcino Cruz, lamentou que a sinalizaçâo 
nâo tenha "acompanhado a evoluçâo das vias". 
Também o director do Automôvel Clube de 
Portugal (ACP), Vidal Pinheiro, concorda corn a 
necessidade de alterar o estado da sinalizaçâo 
rodoviâria, que classifica mesmo como "o 
calcanhares de Aquiles da segurança rodoviâria". 
Poucos, pequenos e confuses, eis como o présidente 
da APEC caracteriza os sinais verticais cuja funçâo 
é ajudar quem circula nas estradas portuguesas. 

"Além de ausência de sinalizaçâo vertical, a 
dimensâo dos sinais é muito reduzida e tem 
vârias indicaçôes, o que dificulta a 
visibilidade e a comunicabilidade corn o 
utente", justifica Alcino Cruz, para quem "os 
sinais devem ser maiores e mais explicites 
de modo a contribuirem para a segurança 
rodoviâria". As criticas estendem-se ainda à 
falta de uma sequêneia de sinalizaçâo 
cadenciada e homogénea: "É necessârio que 
a sinalizaçâo que vem das auto-estradas 
pénétré nos centres urbanos. Sô desta forma 
os condutores deixarâo de, 
desesperadamente, andar às voltas dentro 
das localidades à procura de uma 
sinalizaçâo que lhes indique o caminho". 
Apesar de considerar que o condutor "deve 
ser responsâvel", Alcino Cruz explicou que a 
existente sinalizaçâo é "muito exigua e pode 
provocar acidentes". A esmagadora maioria 
dos sinistros rodoviàrios provocados pela 
mâ sinalizaçâo dâ-se nas estradas e nâo nas 
auto-estradas. acrescentou o présidente da 
APEC. 
Lisboa e Porto sâo as cidades portuguesas 
onde se regista a maioria dos acidentes. Isto 

porque, para Alcino- Cruz, ai o numéro de 
automobilistas é muito superior ao das 
restantes cidades portuguesas. E nâo tem 
dùvidas: "Muitos dos acidentes em Lisboa 
sâo provocados por mâ sinalizaçâo". 
Acusaçôes corn todo o crédite, na opiniâo 
do director do ACP, Vidal Pinheiro, para 
quem a sinalizaçâo rodoviâria em Portugal 
tem duas caracteristicas: "Ou nâo existe ou 
é uma sinalizaçâo enganadora". "Nâo sei 
quai delas é a pior!". Segundo o director do 
ACP, "hâ muitos disparates na sinalizaçâo 
rodoviâria", além de falta de manutençâo, 
de que résulta o desaparecimento de traços 
horizontals, causado pelo desgaste das 
tintas à passagem dos veiculos. E 
exemplifica esta situaçâo: "Algumas 
estradas que têm traço continuo, devido ao 
desgaste das tintas, ficam corn um aparente 
e enganador traço descontinuo, o que leva 
os condutores a pensarem que podem fazer 
ultrapassagens, mesmo em locals 
perigosos". A Lusa tentou ouvir a Direcçâo- 
Geral de Viaçâo (DGV) sobre este assunto, 
sem que no prazo de très semanas obtivesse 
resposta âs questôes colocadas 
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19.00 - FPtv lotnal 

20.15 - 0 Diteito de Nascer 

21.15 - Ganância 

22.00- Sic 2’lotnal 

23.00- SOS Sic 

23.30 - Convetsa Afiada 

00,30-Ficheltos 

Clinicos 

01.00 - Médico de Familia 

02.00- As Duas potTtês 

03,45 - Ganância 

04.30- Sic 10 Hotas 

06.00 -FPtviotnai 

07,15 -Sic 10 Hotas 

0840-Sic riotnai 

0940- AsDuaspotTtês 

ROO- RecehasdoOia 

12.00- Diteitode Hascet 

13.00- Médico de Familia 

1415-Ganância 

15.00- Sic2°lomal 

16.00- Culdado com as 

Apatencias 

16.30- Ponto de Encontto 

17.30- Socledade de Deias 

Aries 

18.00- lidz Decide 

1840-Sofâ Vetmelho 

18,35-Ora Rolas Marina 

19.00- FPtv lotnal 

20,15-0 Diteito de Hascet 

2tl5-Ganâicia 

22.00 - Sic 2° lotnal 

23.00- Culdado com as 

Apatencias 

2340-Porno de Encontto 

00,30 - Stcledade de Belas Arles 

OtOO -Médico de Familia 

02.00- As Duas pot Très 

0345- Ganância 

0430-Sic 10 Hotas 

• ESTA GRELHA DE PROGRAMAçâO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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Estes preços estarâo em vigor até o 
dia 26 de Janeiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 
lower food prices 

unico 

rougen 
app»e juice, 

cheez whiz 
singîes 

navël 
product of i 

carapelU 
éxtra,Virgin i 
:^lv<e5ril I 

750tfhl 

skinless 
tëhTcken breast 
Ipon^in' i. 

fl.04 ^ y* 
' mi 

“Sei que o mundo vai mudar 
Joào e Lisa Arthur Santos, a dupla que 
compôe o DUO SANTOS, publicou mais 
um trabalho gravado, intitulado "Sei que o 
mundo vai mudar", uma gravaçào efectuada 
nos estüdios de José Cid, em Mogofores, 
corn composiçôes do Remo, José Cid, Mike 
Sergeant, Raùl Lucas, Tô Maria Vinhas, 
Joào Paulo e Tozé Brito. 
Curioso, o naipe de autores e compositores 
que deram ao Duo Santos a garantia de 
qualidade e aceitaçào no mercado português. 
Um "selo de garantia" que nào é nada fâcil 
conseguir, particularmente, quando se vive 
tâo longe da raiz como é o caso da Lisa e do 
Joào. Ainda bem, é sinal de que os autores e 

compositores continentais jâ estao a 
perceber que na diaspora existem bons 
artistas e pode ser um rico filào para eles. 
E mais um motivo para entender que o "Sei 
que o mundo vai mudar"... vai mudar 
mesmo! 

Para o Duo Santos jâ começou a mudar 
neste dealbar de 2002 pois, para além de 
muito trabalho, a saida deste novo CD vem 
em consonância corn o magnifico contrato 
corn a Walt Disney para très meses de 
serviço no Disney World e num cruzeiro da 
companhia. 
Sai "Dois copos de Jeropiga" à sâude! 

KINGSTmr Silver ext., with black int. 
fully loaded, 
excellent condition 

YOUR DOWirfOWN MlNt 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE 

DOWNTOWN 
YOUR DOWNTOWN Ml 

José Carlos Coelho 
Vendedor porDuguês 

'-^ExcepDo: Viper, Prowler, Ram’s 

Town + Country, Jeep Liberty, 

Sebring Convertible 

1030 Kins St. West Of Bothorst 

cc 
< 
CO 

GRANDE ESPEDUUL 
Caravan, PT Cruiser, Dakota, Durango, 

TJ, Gr. Cherokee, Neon, Sebring 
FINANCING Sedans, Intrepid, Concord, 300 M 
on selected 

2002 Tamb m fant stico saldo 
models nos carros usados 

V 

94 Mercedes CZ80 
Black on black, very low 
Kms, must be seen, fully 
loaded w/every available 
option 

2001 Or. Cherokee Ltd 

V8, leather, h/seats, p/w, 
p/sunroof, cd changer, 
priced to sell 

98 Audi Quattro 
Auto., tiptronic 
transmission, sun-roof, 
leather, Low Kms., 
like new 

4» YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE t9 YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE 
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Autarquia da Setubal vai contrair 
empréstime de 840.00 euros 
A Camara de Setubal aprovou em sessào püblica a 
contracçâo de um empréstimo de curto prazo de 
840.000 Euros para garantir o pagamento de 
salaries aos trabalhadores e a realizaçâo de um 
diagnôstico à situaçâo financeira da autarquia. 
O présidente da câmara de Setübal, Carlos de 
Sousa (CDU), diz estar "muito preocupado", dado 
que encontrou a autarquia corn um milhào 
e 600 mil contos de encargos assumidos e nâo 
pages, que transitaram do 
ano anterior. 
"Uma empresa que tivesse um milhâo e 600.000 
contos de dividas e que tivesse no banco apenas um 
milhâo e 200 contos, estaria em situaçâo de falêneia 

técnica", exemplificou Carlos Sousa, procurando 
evidenciar o facto de a autarquia nâo ter verbas 
suficientes para fazer face aos encargos financeiros 
imediatos. 

"Obviamente que num organisme do aparelho de 
estado isso nâo acontece, porque nâo hâ a figura da 
falêneia técnica, mas naturalmente que me deixa 
muito preocupado", acrescentou. 
Durante a campanha eleitoral Carlos de Sousa 
tinha prometido realizar uma auditoria às contas 
do municipio, mas a maioria CDU acabou por 
aprovar apenas um diagnôstico da situaçâo 
financeira da Câmara Municipal, que vai ser 

adjudicado â empresa Arthur Andersen, SA. 
Carlos de Sousa argumentou que a auditoria às 
contas do municipio sô se justificava "se houvesse 
desconfiança de maus procedimentos". "Nâo foi o 
caso aqui (na Câmara de Setübal)" disse Carlos de 
Sousa, salientando que a CDU pretende apenas 
apurar a realidade financeira da autarquia. 

Em declaraçôes aos jornalistas, o présidente da 
Câmara de Setübal reafirmou a intençâo de 
proporcionar todas as condiçôes para que os 
vereadores da oposiçào - dois do PS e um do PSD - 
aceitem os pelouros que lhe foram oferecidos pela 
maioria comunista. 
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Ministro Federal da Inddstria deixa pelftica 
per “razfies pesseais” Por: Ana Fernandes 

O ministro federal da Indüstria, para 
muitos considerado o proximo 
sucessor de Jean Chrétien, anunciou 
esta semana que se demite do cargo 
que ocupa devido a razôes pessoais. 
Brian Tobin apresentou a sua 
demissâo numa conferência de 
imprensa, apôs a sua assessora ter 
dito aos meios de comunicaçâo social 
que a familia era a razâo principal 
pela quai o ministro deixava a 
politica. Muitos analistas eram da 
opiniâo que Brian Tobin aspirava à 
liderança do partido Liberal, 
sobretudo depois de se ter demitido 
como primeiro ministro de 
Newfoundland em Outubro de 2000 
para voltar ao governo federal. 
Oriundo de Stephenville, em 
Newfoundland, Tobin começou a sua 
carreira como jornalista numa radio 
de Newfoundland. Quatro anos mais 
tarde - quando contava somente 25 
anos -, entrou para a politica. 

surpreendendo todos os sens colegas 
ao derrotar o candidate NDP corn 
mais de 3.500 votes. Apôs esta 
conquista, permaneceu neste lugar 
durante îo anos, antes de se tornar no 
primeiro ministro de Newfoundland, 
em 1996. Como ministro federal das 
pescas na década de 90, Tobin ficou 
conhecido como o capitâo do Canada 
ao liderar a guerra das pescas contra 
a Espanha, assim como uma 
manifestaçâo que organizou pela 
unidade do Québec, em 1995, dias 
antes do referendo. Apôs vârios 
feitos. Tobin conquistou o segundo 
governo de maioria absoluta em 1999. 

Um ano mais tarde, deixou o cargo de 
primeiro ministro de Newfoundland 
para regressar à politica federal como 
ministro da Indüstria. Tobin deixa 
agora este cargo devido a razôes 
pessoais que o obrigam a afastar-se da 
politica. 

Primeiro debate entre 
candidates à liderança 

do Partido 
Conservador 

As ideologias politicas e as 
personalidades de cada candidate a 
concorrer à liderança do Partido 
Conservador e que substituirâ o 
primeiro ministro demissionârio 
Mike Harris, tem vindo a ser expostas 
esta semana numa série de debates. 
As propostas apresentadas por dois 

dos cinco candidatos a semana 
passada sobre a educaçâo e o sistema 
de ensino jâ levantaram uma série de 
protestos perante o püblico da 
provincia. No entanto, os analistas 
dizem que jâ esta na altura dos 
candidatos exporem claramente as 
suas ideias ao püblico e nâo somente 
aos membros do partido que os 
elegerâo no prôximo dia 23 de Março. 
Jâ corn uma campanha a meio 
caminho, o ministro das finanças Jim 
Flaherty jâ anunciou que caso seja 
eleito proibirâ os professores de 
fazerem greve, ao mesmo tempo que 
defende o crédite de impostes das 

escolas privadas. O estratega 
conservador Torn Long que ajudou a 
desenhar a plataforma politica que 
levou Mike Harris ao poder em 1995 
disse que Flaherty tem o tipo de 
atitude necessâria para vencer. A 
verdade é que embora haja quem nâo 
aprove as ideias de Flaherty, jâ nâo 
existem surpresas para o püblico jâ 
que o candidate revelou as suas 
crenças em relaçâo ao governo do 
Ontârio. Enquanto que o vencedor 
serâ primeiro ministro da maior 
provincia do Canadâ, também terâ a 
responsabilidade de assegurar que o 
partido ganhe pela terceira vez 

consecutiva as eleiçôes que 
decorrerâo, segundo os analistas, 
ainda este ano. De acordo corn a 
opiniâo püblica e corn os apoiantes do 
concelho de ministres do partido, 
tudo indica que o ex-ministro das 
finanças Ernie Eves seja o prôximo 
lider do partido. Corn pouco mais de 
dez semanas de campanha, Ernie 
Eves apresenta-se à frente das 
sondagens corn uma grande 
vantagem sobre os outres candidatos, 
embora tenha ofendido muitos 
apoiantes conservadores ao chamar 
Flaherty de idealista “dogmâtico”de 
direita. 

Quebec contra 
Lastman apôs fim de 

semana de Hells 
Angels 

Apôs um fim de semana de 
manifestaçôes contra a famosa e 
temida gang Hells Angels, o 
présidente da câmara de Toronto 
volta a ser noticia. Desta vez é 
acusado de ingenuidade. 
Ao cumprimentar um membre da 
gang “Anjos do Inferno” - se 
traduzirmos o nome à letra -, Mel 
Lastman voltou a ser noticia por 
razôes que, segundo os criticos, nâo 
alegram ninguém. E que jâ hâ alguns 
anos que a populaçâo do Canadâ, 
sobretudo a de Toronto e de 
Montreal, se manifesta contra esta 
gang cuja doutrina se baseia em 
guerra e/ou trâfico de droga, segundo 
alguns observadores especialistas no 
assunto. 

Uma mâe de Montreal, cujo filho de 
11 anos foi morte em 1995 durante 
uma destas guerras, vitima de uma 
bomba que explodiu junte da sua 
casa, disse aos jornalistas que o geste 

de Mel Lastman “sô vem comprovar 
que os residentes de Toronto sào 
muito ingénuos e nâo compreendem 
o perigo que representam estas 
gangs”. 

No dia seguinte ao ‘aperto’ de mâo, os 
jornais do pais, sobretudo os da 
provincia do Québec, destacaram na 
primeira pâgina o geste classificando- 
o de ‘escandalo’ e em quase todos os 
artigos se podiam 1er frases do género 
“Se as pessoas de Toronto quiserem 
saber como os membros deste bando 
obtém o dinheiro, nôs poderemos 
oferecer um workshop de 
esclarecimento”, referindo-se às 
actividades obscuras do grupo que 
passam pelo envolvimento em trâfico 
de droga, prostituiçâo, entre muitas 
outras. 

O gesto também nâo passou 
despercebido ao Comité de Toronto 
Contra a Pobreza que expressou o seu 
desprezo pelo présidente da câmara 
ter ‘tempo para cumprimentar um 
motard de uma gang e nâo encontra 
tempo para visitar os mais pobres’. 
Vârios deputados do Ontârio 
apoiaram os comentârios publicados 
pela comunicaçâo social, havendo 
mesmo alguns membros da oposiçâo 

que sugeriram uma demissâo 
antecipada. Quanto ao prôprio Mel 
Lastman, apenas adiantou que é uma 

pessoa amigâvel e que cumprimenta 
todas as pessoas sem perguntar de 
onde vem ou que grupo representam. 
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CàRNEIRO - 21/03 A 20/04 

A sua Casa IX (sector astrolôgico da filosofia) esta em 
evidência. A sua capacidade de entendimento esta mais 
forte naqueles campos que a razao nao entende. A sua 
familia estara mais receptiva aos sens ideais. Tern familia 
no estrangeiro? Dê noticias. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Você pode nao estar nos sens dias mais flexiveis, mais cordiais ou 
mais conciliatôrios. Este momento é um teste à sua capacidade 
diplomâtica. Esta poderâ ser uma época de renovaçào, em que 
pôe fim a um aspecto da sua vida e inicia um novo ciclo. 

QCMCOS - 21/05 A 20/06 AL 
T? 

Este sera um momento bastante positive do ponto de vista 
profissional, em que podem surgir novas ideias e maior 
capacidade prâtica e lôgica de as concretizar. No entanto, ira 
sentir necessidade de ir arquitectando, secretamente, um 
piano nesta area de vida. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Os assuntos do espirito, tais como a poesia, a müsica, o 
espectâculo poderâo trazer-üie um pouco de descontraeçào 
neste momento pleno de energia inspiradora e sensivel. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

Nesta ocasiào, corn a passagem da Lua pela sua Casa V (Casa 
Astrolôgica dos Amores), o seu lado apaixonado, romântico e 
ideaÜsta estarâ acentuado. Claro que nào é o melhor momento 
para passar despercebido. Tudo o que exija energia, impulso, 
força, paixào, deve merecer a sua atençâo. 

ViROCM -23/08 
TC 
'V' JL. 

A sua vida profissional e os sens negôcios vio ganhar maior 
importâneia. E altura de concretizar uma ideia, um piano que 
tem vindo a amadurecer. Uma relaçào profissional pode 
transformar-se em algo mais amplo, mais empreendedor. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A extroversào que agora o caracteriza, levâ-lo-à a procurar 
conviver corn os seus amigos, num relacionamento e 
comunicaçâo que nem sempre é normal em si. Alias, essa 
sua abertura abrangerâ também os assuntos por que é 
responsàvel, dedicando-lhes um maior interesse. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Poderâ sentir uma sensaçâo de insatisfaçâo, a impressâo de que 
lhe falta alguma coisa. Por outro lado verà sublinhada uma 
maior capacidade de estratégia, um maior sentido critico, uma 
maior concentraçào de energia. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Neste momento, estarâo mais desenvolvidos o seu lado fantasista, 
a emoçâo, o sentimento. E altura de se virar mn pouco mais para 
dentro de si e de se protéger das solicitaçôes do mimdo exterior. 
E, também, um bom momento para anaUsar as suas atitudes, 
sentimentos e reacçôes em relaçào a tudo o que o rodeia 

^^^g^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ ^ J 
Nesta altura poderâo ser assinados acordos sérios ou 
importantes e reaMzados projectos corn notâvel sucesso. As 
consequéneias desta época serâo satisfatôrias, sobretudo por 
causa do modo realista como lida corn as situaçôes. 

AQLÂRIO - 21/01 A 19/02 

Neste momento, vai sentir que pode, de alguma maneira, arrumar e 
fazer pianos na sua vida profissional. A sua imagem social e 
profissional vai ser mais importante nesta altura da sua vida A sua 
atençâo estarâ muito voltada para a maneira como se apresenta e 
contacta corn os seus superiores ou empregados na ârea profissional. 

Peixes “20/02^0/03 

Estâ a entrar num momento de grande descontraeçào, 
sobretudo devido à sua paz interior. Terâ uma real sensaçâo de 
segurança, tranquüidade, sem a preocupaçào de assuntos 
pendentes que noutras alturas, embora nem sejam 
significativos, o deixam insatisfeito.  

Horizontal: 
1 - DELIRIO 2 -CHEFE 
3 - CAVERNA; 
BATRÀQUIO 
4 - PRON. PES. (INV.); 
REI CONFUSO; 
CONHEÇO (INV.) 
5 - MONARCA; COXAS 
6-RUlM (INV); MUITO 
PEQUENO 7- SILÊNCIO; 
DESPIDOS 
8 -0 PRIMEIRO 
HOMEM; TER 
CONFUSO 9 - FICA NA 
INDIA (INV); COURE O 
REI 10 - SOVA; 
APARÊNCIA  

Vertical: 
1 - ESPANTO 
2 -ESPÉCIE DE 
ESCUMIEHA; 
ASSUNTO; BASTA (INV.) 
3 - ALGUMA; LODO 
4 - CINEMA; 
TRANSFORMAR 
5 - PRIVACIDADE 
6-CONTO 7-DOZE 
MESES; AS PONl AS DO 
NOR; EM PAR TES 
IGUAIS 8 - ESTÂ NO 
GOTO; IMAGENS DA 
IGREJA RUSSA 
9-PODE SER UMA 
PONTE; ANTIGA 
CIDADE DA CALDEIA 
10 - VER 

123456789 10 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontal: 
1- Atributos 2- Triturador 3- Rita; Cimo 
4- Ebulicao 5- Voais; pe 6- Lata; irt 7- Da; 
noticia 8- Asno; am 9- Sao; Torrar 10- Razao 

Vertical: 
1- Atrevidas 2- Tribo; asas 3- Ritual; no 
4- Italiano 5- Bu; isto; ta 6- Ur; atroz 7- Tacas; 
Ra 8-Odio; Icaro 9- Som; Prima 10- Roleta; Ri 

Português ganha lotaria 6/49 
Antonio Pontes, residente em 
Mississauga, nào queria acreditar 
quando confirmou os numéros no 
seu boletim de lotaria. “Fui à loja 
buscar o talâo corn numéros para 
poder confirmar o meu boletim, 
alias como faço todas as semanas” - 
disse Antonio Pontes aos 
représentantes da Corporaçâo de 
Lotarias. “Quando cheguei a casa e 
verifiquei o meu talâo, nem queria 
acreditar no que estava a ver. Voltei 
à loja, pois pensei que me tinha 
equivocado ou que me tinham dado 
um talâo errado. Foi ai que 
verifiquei que nâo havia erro 
nenhum e que tinha na minha mâo o 
bilhete vencedor da lotaria”. 
Antonio Pontes foi para casa e 

aguardou a chegada da mulher. 
Quando esta chegou a casa, ouviu o 
marido perguntar-lhe corn muita 
calma como tinha passado o dia, ao 
que ela respondeu que tinha sido “a 
mesma coisa de sempre”. Foi entâo 
que viu o marido “explodir” de 
alegria e lhe dizer que nào 
necessitava de trabalhar nem mais 
um minuto da sua vida porque eram 
milionârios. 
Antonio Pontes tem 67 anos, é 
reformado e casado corn Adriana de 
quem tem um filho e uma filha. 
Questionado sobre o que faria ao 
dinheiro. Antonio confessou que 
ainda nào sabe. Por enquanto, estâ 
apenas a pènsar tirar umas longas 
férias em Portugal. 

Benedetta^s 
Psychic Studio 

Fortune Teller 
W • Fala do seu passado, présenté e futuro. 

, ^ • Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio, 
j/r saüde, depressôes, alcoolismo e reunificaçôes. 

• Conhecida internacionalmente. ★ 
-ifi. • Poçôes do amor e remédios. 

• FALA INGLêS, ITALIANO, PORTUGUêS E ESPANHOL,"*^ 

625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) da mâo, cartas e 

Especial bola de cristal 

de «5.“ 03g.ggg2 "îsïsr 
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MüSICA 

[ Sugestoes, Comentdrios, Pedidos Musicais... 
E-mail: musîcajovem©ya.hoo,.,com 

MîJSICA ) Q CINEMA ) Q JOGOS } ( ENTREVISTAS ) % NOTîCIAS 

Nolle portuguesa no 
The Docks 
A Aliança dos Clubes e 
Associaçôes - ACAPO, 
realiza uma conferência de 
imprensa corn os artistas 
vindos de Portugal, Olavo 
Bilac, Fernando Cunha, Tiago 
Oliveira e o DJ Ricciardi, 
sexta-feira, dia 18, às 11h30, 
na Cervejaria Downtown, na 
College, junto da Ossington, 
em Toronto. 
O espectâculo "Primeira 
Noite Portuguesa no The 
Docks", da Aliança da 
Juventude dos Clubes 
Portugueses, sera na sexta- 
feira, dia 18, à noite. Info; 416 
536-5961. 

ALICIA KEYS, DESTINY’S CHILD E AALIYAH: 
VENCEDORAS NOS 
AMERICAN MUSIC AWARDS 
Decorreu no dia 9 de Janeiro, em Los Angeles, a cerimonia de entrega dos 
American Music Awards (AMA). Alicia Keys, Destiny's Child e a falecida 
Aaliyah sao as principais vencedoras. (Esta ultima cantora faleceu num 
acidente de viaçâo nas Caraibas, no dia 25 de Agosto de 2001). 

Limp Bizkit, Luther Vandross, Lenny Kravitz, Janet Jackson, U2, N'SYNC, 
Faith Hill, Nelly, Sade e Enrique Iglesias foram também premiados nesta 
cerimonia, apresentada por Sean "P. biddy" Combs e Jenny McCarthy e que 
contou com actuaçôes ao vivo de artistas como Britney Spears, Cher, Kid 
Rock ou Lenny Kravitz. 
Michael Jackson recebeu o premio de “Artiste do Seculo", tal como jd havia 
sido noticiado, Garth Brooks recebeu o galardao de mcrito, e aos Carbon 
Leaf foi entregue o premio Coca-Cola New Music, destinado a galardoar uma 
banda em inicio de carreira e ainda sem editora. 
Recorde-se que, tanto os nomeados como os vencedores dos AMA sao 
decididos por votaçao do publico norte-americano, sendo que, no ano 
passado, os principais vencedores foram Kid Rock, Creed e Toni Braxton. 

A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES DOS AMERICAN MuSIC AWARDS Ë A SE6UINTE1 

Intérprete Masculino Pop/Rock: Lenny Kravitz 

Interprété Feminina Pop/Rock: Janet Jackson 

ôrupo Pop/Rock: N'SYNC 

Album Pop/Rock: “Survivor" das Destiny's Child 

Novo artista de Pop/Rock: Alicia Keys 

Interprété Masculino Soul/RAB: Luther Vandross 

Intérprete Feminina Soul/RAB: Aaliyah 

ôrupo Soul/R&B: Destiny's Child 

Album Soul/R&B; "Aaliyah" de Aaliyah 

Novo Artista de Soul/RAB: Alicia Keys 

Intérprete Country Masculino: Tim MeSraw 

Intérprete Country Feminina: Faith Hill 

ôrupo Country: Brooks & Dunn 

Album Country Preferido: "Set This Circus Down" de Tim McGraw 

Novo Artista Country: Trick Pony 

Artista Rap/Hip-Hop: Nelly 

Artista de Müsica Alternativa: Limp Bizkit 

Artista em "Adult Contemporary Music": Sade 

Intérprete de Müsica Latina: Enrique Iglesias 

Artista de Contemporary Inspirational Music: Yolanda Adams 

Banda Sonora: "Save The Last Dance" 

Artista Internet do Ano: U2 

Prémio Coca-Cola New Music: Carbon Leaf 

Prémio de Mérito: Garth Brooks 

Artista do Século: Michael Jackson 
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1«. Encontro Cantares 
Sala cheia, um jantar bem servido e muita 

animaçâo coin o TNT-Frank Rebelo, e muito 
intéressé à volta desta velha tradiçâo de 

Portugal, O Cantar dos Reis. 
Participaram nesta primeira ediçâo de 

CANTARES DOS REIS, os organizadores, com 
a particularidade de o Grupo Etnogràfico de 
Portugal, ter actuando em representaçâo de 

duas regiôes: Ribatejo e Beira Baixa. O Grupo 
de Barcelos, representou os REISES do Baixo 

Minho e, o de Peniche, a regiâo do Alto Minho, 
liderados por Antonio Pereira, Carlos Miranda 

e Olinda Leal, respectivamente. 
A mesa de juri foi composta pelos 
seguintes elementos: 
Daniel Luis-representante da 
Federaçâo do Folclore Português; 
Dra. Aida Baptista-Leitora do 
Instituto Camôes na 
Universidade de Toronto; Rosa 
de Sousa-representante da 
Comunidade; Frank Alvarez- 
Presidente da FPtv/CIRV e o 
Milénio; Norberto de Sousa- 
Produtor de FPtv-SIC; Carlos 
Oliveira-Director do jornal 
Semanârio e Joe Eustâquio- 
Presidente do Conselho de 
Présidentes da ACAPO, e 
présidente de Juri do evento. 
Desfilaram, interpretando os 
REISES da sua regiâo, 
primeiramente, a Associaçào 
Migrante de Barcelos, a seguir o 
Peniche C. Centre e, finalmente, 
o Grupo Etnogràfico de Portugal. 
Os jurados deram a sua votaçâo 
individual ao présidente Joe 
Eustâquio que, apôs a soma dos 
votos, deu o veredicto final. 
Em l.° lugar, o Grupo 
Etnogràfico de Portugal; em 2.°, 
a Associaçào de Barcelos e, no 3.° 
posto, o Peniche C. Centre. 
Ninguém se surpreendeu, do 
mesmo modo que ninguém sentiu 
"ciùme" pelas classificaçôes. Nào 
era essa a meta do concurso. 
Apenas e sô o convivio salutar e 
dar continuidade à tradiçâo tào 
enraizada entre nos e que finaliza 
as festas natalicias. 
Os pontos e as classificaçôes nào 
contavam, sô a participaçào e a 
certeza de voltarem em 2003, 
corn mais grupos em 

representaçâo de outras regiôes - 
incluindo Madeira e Açores-, para 
dar a grandeza que a iniciativa 
merece. 
Estào todos de parabéns! 
Joe Eustâquio fez a entrega dos 
prémios de presença e também os 
"reis" em dinheiro. 500 mil reis, 
300 e 150 mil reis, 
respectivamente. Faz sempre 
jeito... 
Falâmos na parte final das 
actuaçôes corn alguns dos 
componentes dos diferentes 
grupos e, também, corn o 
représentante da Federaçâo do 
Folclore de Portugal -Maria do 
Céu Pereira, Carlos Miranda, 
Antonio Pereira, Graça de Sousa 
e Daniel Luis, respectivamente, e 
todos foram unânimes na 
satisfaçào sentida pela festa em 
que tinham participado, a 
vontade de continuarem e de 
fazer melhor. Lamentaram a falta 
de alguns grupos que à ultima da 
hora desistiram de participar, 
mas estào todos confiantes que 
tudo vai ser melhor e diferente no 
"2.° Encontro de Cantares dos 
Reis", em 2003. Quando assim é, 
nào podem restar dùvidas. 
Ainda bem que as tradiçôes de 
Portugal têm por câ que lhes dê "a 
mào e continuidade", para que os 
nossos netos nào deixem de 
"sentir" Portugal. Pena é que, por 
isto e mais aquilo, nào ensinem os 
mais pequenos a falar a lingua de 
Camôes. 
E o nosso "calcanhar de Aquiles", 
quer queiram, quer nào! 

JMC 

Jornal O Milénio 
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Troca de flros perte des 
escritôries de Yasser 
Arafat em Ramallah 
Soldados israelitas e polîcias 
palestinianos envolveram-se numa 
troca de tiros na madrugada de 
quinta-feira (local) perto dos 
escritôrios do présidente palestiniano, 
Yasser Arafat, em Ramallah, 
Cisjordânia. 
A noticia foi avançada por 
responsâveis dos serviços de 

segurança palestinianos. Estes tiros 
nâo fizeram vitimas mas veiculos 
blindados 
israelitas que estavam em Ramallah 
aproximaram-se alguns metros na 
direcçâo dos escritôrios do présidente 
palestiniano. Arafat esta bloqueado 
em Ramallah desde o mês passado 
pelo exército israelita. 

Descoberta de nova 
jazida de petrôleo no 
Mar do Norte 
Uma nova jazida de petrôleo foi descoberta no Mar do Norte, a mais 
importante desde hâ mais de 10 anos, anunciou quarta-feira o governo 
britânico, citando informaçôes da companhia petrolifera canadiana Pan 
Canadian Energy. A jazida, que se situa a uma centena de quilômetros a 
nordeste de Aberdeen, na Escôcia, poderâ produzir até 400 milhôes de barris 
de petrôleo segundo a Canadian Energy. 

Chamas dominadas em 
prédia de habitaçâo de 
Carcaveles-2 mortes 
O incêndio num prédio de Carcavelos em que morreram duas pessoas na 
quarta-feira à noite foi dominado, disse à Agência Lusa fonte dos bombeiros 
da localidade. A mesma fonte adiantou que o alerta para o incêndio no Bairro 
da Torre foi dado pelas 23:45 de quarta-feira, tendo as primeiras viaturas de 
combate ao fogo chegado ao local poucos minutes depois. O incêndio, que 
para além das duas vitimas mortais, cujas 
identidades se desconhecem ainda, provocou dois feridos ligeiros, um 
dos quais um bombeiro, deflagrou no terceiro andar do prédio. As causa do 
sinistre sào, por enquanto, desconhecidas. 

Japâo e Brasil vâo aumentar ajuda 
conjunta a paises africanos 
o Japâo e Brasil vâo aumentar o 
nùmero de projectos de assistência 
técnica que desenvolvem em conjunto 
para as antigas colônias portuguesas 
em Africa, informaram quarta-feira 
fontes oficiais. 

A ampliaçâo da ajuda foi 
analisada pelo vice-presidente da 
agência japonesa de cooperaçâo 
internacional, Shinki Suzuki, e 
funcionârios do Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros do Brasil, 
disseram as mesmas fontes. 

‘A intensificaçâo dessa 
cooperaçâo permitirâ ao Brasil e ao 

Japâo combater corn mais eficâcia a 
SIDA em Angola e Moçambique, 
entre outras acçôes’, disse uma fonte 
do governo brasileiro. 

Os dois paises desenvolvem 
conjuntamente, inclusive no Brasil, 
projectos nas âreas da saüde, 
agricultura, meio ambiente e 
educaçâo. 

Suzuki, que chegou segunda- 
feira a Sâo Paulo precedente dos 
Estados Unidos, viaja hoje para o 
Paraguai para visitar projectos 
apoiados pelo organisme que dirige. 

Très ex-esquérdistas 
detidos pela morte 
de uma mulher hà 27 
anos 
Très antigos militantes 
esquerdistas norte-americanos 
foram detidos quarta-feira na 
California e no Oregon (noroeste) 
pela morte de uma mulher 
durante um ataque a banco hâ 27 
anos envolvendo a herdeira de um 
império da imprensa, Patricia 
Hearst, indicou a policia. Emult e 
Bill Harris, assim como Mile 
Bortin, ex-membros do 
grupùsculo Symbionese 
Liberation Army (ALS), um grupo 
extremista de guerrilha umana, 
foram detidos em Los Angeles, 
Oakland (California) e Portland 
no Oregon, segundo a mesma 
fonte. 
"Eles foram detidos pela morte de 
uma mulher durante um ataque a 
um banco em Sacramento em 
1975", precisou Sharin Chow, 

orta-voz do Xerife do condado de 
acramento. c 

"O inquérito seguiu o seu curso 
desde 1975 e graças aos progressos 
tecnolôgicos, conseguimos reunir 
novas provas", acrescentou este 
porta-voz sem dar mais 
pormenores. 

O ALS foi acusado de vârios 
ataques a bancos e tiroteios nos 
anos 1970 e foi responsâvel pelo 
rapto de Patricia Hearst que fez 
histôria nos media ao tomar 
partido pelos seus sequestradores. 
Detida em 1975, Patricia Hearst 
afirmou ter sido submetida a uma 
lavagem ao cérebro. Condenada 
entâo a uma pena de prisào, 
beneficiou o ano passado de um 
indulto do présidente Bill Cinton 
no final do seu mandata. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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OS CARECAS QUE ME PERDOEM! 
Quando as minhas cronicas começam a 

aparecer, toda a gente percebe que assentei arraiais, 
de novo, pelas bandas de câ. Instalei-me, mais uma 
vez, de armas e bagagens. As malas jâ foram 
abertas; as roupas arrumadinhas nos respectivos 
lugares; os livros a tentarem disputar espaço nas 
estantes, onde jâ nâo cabe mais nenhum; as 
pequenas nicas de qualquer coisa, chamadas 
lembranças, distribuidas; as encomendas (hâ 
sempre alguém que pede qualquer coisa) 
devidamente entregues. As armas do trabalho, 
emperradas por très semanas de inércia, voltaram a 
ser esgrimidas na primeira semana de aulas que Jâ 
dei. A precisarem ainda de serem oleadas, que a 
diferença de fusos faz sempre estragos na primeira 
semana. Mas o problema nâo estâ apenas no facto 
deste globo em que habitamos estar dividido 
naqueles gomos imaginârios a que chamamos 
meridianos e que tanta mossa faz neste nosso 
relôgio biolôgico. E muito mais que isso! Isto de 
sermos animais de hâbitos cria em nos as 
malfadadas rotinas, que quase nos pôem como o 
Charlie Chaplin a atarraxar parafusos nos botôes 
do casaco da primeira mulher que nos aparece à 
frente. Dava-nos vontade de rir quando viamos tal 
cena na tela, esquecendo-nos que mais nâo somos 
do que peças duma linha de montagem, perdidas 
no meio de engrenagens extremamente complexas 
da civilizaçâo moderna que, em menos de horas, 
nos confronta corn côdigos de sobrevivência 
absolutamente diferentes. E isto de andar de lâ 
para câ, corn periodos de tempo suficientemente 
extensos para criar hâbitos em cada uma das 
margens, baralha-nos as leis gérais que regem o 
encadeamento das coisas. E como baralha! Os 
primeiros dias sào sempre complicados. 

Chego lâ, meto-me no carro e sô por muita 

sorte O vizinho de trâs nâo leva comigo em cima 
(salvo seja) - marcha atrâs, em vez da primeira! 
C’um raio, por que carga d’âgua os carros hâo-de 
ter as mudanças em sitios diferentes, conforme as 
marcas? A seguir, cruzo-me corn alguém conhecido 
e (acreditem, se quiserem), tive que abrir a porta 
para poder trocar uma breve saudaçâo verbal. 
Simplesmente, nâo consegui encontrar, naquele 
rasgo de memôria instantânea, o botâozinho que é 
preciso premir para baixar electronicamente o 
vidro. Aqui, é na porta; lâ, é entre os dois assentos. 
Que saudades do tempo da manivela - nâo havia 
hesitaçôes! 

Rodo O botâo do fogâo e sô quando o odor 
do metano ou propano (os quimicos que me 
ajudem) me sobe pelas narinas acima é que me dou 
conta de que aquele nâo tem acendedor 
automâtico. Salva-me o isqueiro, sempre à mâo, que 
ser fumador também tem as suas vantagens! 

Meto O prato no micro-ondas, marco o 
tempo necessârio, vejo-o rodar, acaba o tempo, abro 
a porta, tiro o prato - comida fria! Esqueci-me de 
accionar o botâo vermelho, omisso no de câ. 

Atendo o telefone e solto um <hello> que jâ 
fez corn que alguém tivesse desligado, pensando 
que se tinha enganado. Nos primeiros telefonemas 
que faço, dou comigo a marcar o 416 ou o 011351, 
em vez dos indicativos locals. 

Chego câ, levanto-me, estremunhada, corn 
aquele ar de quem ainda deve umas horas â cama, 
dou meia volta-volver e esbarro corn a “clauseta”, 
confundindo-a corn a casa de banho (de lâ). 

Ponho-me na faixa da direita corn o pisca 
ligado e ah me quedo à espera que o sinal vermelho 
passe a verde. Sô acordo, quando uma buzinadela 
estridente, me faz lembrar que aqui posso voltar â 

direita mesmo corn o sinal 
vermelho. 
Lâ, como câ, nos primeiros 
dias, estou sempre a cair 
nas armadilhas criadas 
pelas rotinas de quem vive 
condenado a estabelecê-las, 
sob pena de se tornar um 
desertor dos deveres 
sociais. O Eça, onde é que 
você estava quando 
escreveu que <a rotina, 
numa das suas formas mais 
estüpidas, é a persistência 

caturra numa primeira impressâo>? Pois é, meu 
caro, mas a gente vive mesmo é dessas 
persistências. Depois, sô nos resta fazer o que cjiz o 
ditado japonês “cair sete vezes, levantar-se oito”. 
Para isso é que nos foi dado o estatuto de homo 
erectus. 

Francamente: sô nâo sei como sobrevivem 
todos aqueles executivos que, munidos apenas de 
bagagem de cabina, andam permanentemente 
metidos em aviôes, a saltitar de um aeroporto para 
outro, deitando-se num lado e acordando nos 
antipodas, nâo sei quantas vezes por ano, por mês 
e, até, por semana! 

Câ para mim, Deus que, na sua infinita 
sabedoria, fez tudo muito bem feito, cometeu uma 
falhazinha. Dévia ter previsto a evoluçào 
tecnolôgica e ter-nos dotado duma ranhurazita, 
muito bem disfarçada por baixo do nosso couro 
cabeludo, onde a gente pudesse meter uma 
disquete de cada vez que tivesse de mudar de 
programa. 

Os carecas que me perdoem! 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
leo S4 HORAS POR OIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:es radios est:âo à 

Panasonic RK-D13 
«160.''* 

Sylvanla 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$0Q 00* 

ija®® ©®gnfl[l(ni®®s Dsoafl 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

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

General Electric 
*55.«" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 00* 
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Fejjoada de Polvo 
Senhora para limpeza em Mississauga. 
Contacte Maria pelo T.: 905 829-2990 

Sports Bar em Missisauga précisa de 
empregada para o bar e mesas. 
T.: 905 275-9324 

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

Padeiro corn 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 
corn 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. 

4^6-604-7000 
Sub-aluga-se terreno fechado ôptimo 

para tractores, material de 
construçâo, etc. 

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

Pintor corn 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. 

Senhoras corn experiência na confecçâo de 
calças de homem. 
Tel.:416-398-4258. 

InCRCDIEHTES: 
* 1 1/2 kg de polvo 
* 7 tigela de feijào catarino 
* 5 dentes de aUio 
* 6 colheres de (sopa) de azeite 
* 2 colheres de (sopa) de banha 

4 cebolas 
* sal q.b. 
* 3 cenouras 

Idl de vinho branco 
* pimenta ou piripiri q.b. 
* salsa 

(OnftCCflO: 
Demolhe o feijào com antecedência. 
Escorra e ponha a cozer em lume brando. 
Limpe o polvo lave e ponha a cozer à parte corn uma cebola 
inteira descascada e um fio de azeite. 
Refogue os alhos esmagados corn o azeite e a banha. 
Junte as cebolas restantes picadas, e as cenouras raspadas e 
cortadas as rodelas. 
Tempere corn sal é pimenta e refogue. 
Junte o vinho branco e ferva até evaporar. 
Adicione o polvo cortado em pedaços e o feijào'cozido. 
Junte um pouco de âgua de cozer o polvo e tempere corn sal 
e piri-piri. 
Apure em lume brando. 
Retire umas colheres de feijào esmague corn um garfo. 
Deite no tacho e misture para engrossar. 
Apure de novo. 
Fora do lume, junte a salsa picada. 

Amèndoa Americana invade 
Aigarve 
A famosa amêndoa algarvia esta em vias de 
extinçâo ou pelo menos a sua produçâo esta a 
atravessar um péssimo momento. Na sua escassez e 
uma vez que a amêndoa nacional nâo chega para as 
encomendas, hâ necessidade de a importai às 
toneladas da América, mais especificamente da 
California. 
Uma actividade que se ressente dessa situaçâo é a 
da confecçâo dos conhecidos doces de amêndoa do 
Algarve, que do fruto indigena apenas usam, 
muitas vezes, o nome, porque a origem da 
amêndoa, essa é, frequentemente, dos Estados 
Unidos. A substituiçâo nâo parece, no entanto, 
afligir as doceiras. As amêndoas importadas 
servem muito bem os fins a que se destinam. 
A carência do fruto algarvio vem-se registando 
desde hâ alguns anos, logo que se começou a 
verificar o abandono ou desinteresse pelos 
pomares. Mas nem sô os doces finos do Algarve 
estâo sujeitos à 'humilhaçâo'. Também o 'ex-libris' 
regional, as amendoeiras em flor, parece estar em 
perigo. Na época da floraçâo, por meados de 
Fevereiro, apenas se vislumbram, dispersas, um 
pouco por toda a regiâo, "nâo atingindo a beleza e 
a profusâo do antigamente". Na origem desta 
situaçâo esta, entre outras razôes, "o 
envelhecimento da populaçâo agricola do interior, 
a especulaçâo imobiliâria (corn a construçâo de 
habitaçôes onde antes existiam amendoeiras), o 
elevado custo da apanha e descasque da amêndoa e 
a falta de renovaçâo dos pomares por espécies mais 
produtivas" - conforme explicou o subdirector da 
Direcçâo Regional de Agricultura do Algarve, 
Castelâo Rodrigues. 
A Direcçâo Regional de Agricultura do Algarve 

(DRRA), "atenta a esta realidade", tem vindo a 
incentivar o cultivo dos pomares tradicionais de 
sequeiro, através das denominadas Medidas Agro- 
Ambientais. Esta acçâo visa, para além da 
amendoeira, a alfarrobeira, figueira (também 
praticamente extinta, quando hâ dezenas de anos a 
seca de figo era uma das fontes de rendimento da 
regiâo) e a oliveira. Conforme assegurou Castelâo 
Rodrigues, os censos agricolas de 1999 "jâ deram 
indicadores de que a acçâo esta a dar resultado, 
porquanto houve um acréscimo na area de cultivo 
dessas espécies". Segundo esses censos, a area de 
cultivo de pomares tradicionais abrangia 25.500 
hectares, superior à existente dez anos antes. 
Desses 25.5Ô0 hâ apenas 5.000 estâo afectos a 
amendoeiras, estando treze mil afectos à 
alfarrobeira e os restantes à figueira e oliveira. 
Essas areas sâo, porém, muito inferiores às 
constatadas na regiâo até ao fim da década de 
setenta. Os incentivos disponibilizados pela DRRA 
destinam-se ao rendimento dos pomares por 
hectare, e à sua produçâo, que envolve a 
reconversâo e modernizaçâo e produtividade dos 
pomares, a componente tecnolôgica de apanha dos 
frutos, chegando os financiamentos a atingir 50% 
dos custos investidos, através do Programa Agro- 
Agris, salientou Castelâo Rodrigues. O técnico 
explicou que hoje hâ espécies, de enxertia e de boa 
qualidade, que permitem uma reduçào significativa 
nos anos necessârios à frutificaçâo da amendoeira. 
Por outro lado, os novos pomares, alvo do controlo 
da DRRA, "têm de obedecer a regras de plantaçâo 
e escolha de espécies, de forma a facilitai o varejo 
mecânico ou mesmo manual, rentabilidade e 
qualidade dos frutos". 

Sobremesa: 

Bolos de Limâo 
IfiCREDIEÎITES: 

* 15 Ovos 

* 1 kg Açucar 

1,150 grs Farinha sem fermenta 

* 20 gr Fermenta em pô 

4 limôes (raspa e suma) 

(OflEECCBO: 
Bata na batedeira muito bem o açùcar corn os ovos, 
depois misture a raspa e o sumo dos 4 limôes corn a 
batedeira em velocidade baixa. 
Deite a farinha e o fermento em pô aos poucos sobre o 
batido anterior e ligue à mào a farinha. 
Tenda corn o auxilio de um saco de pasteleiro munido 
corn uma boquilha Usa sobre tabuleiro que deverào 
estar untados, pequenos montinhos corn cerca de 3 cm 
de intervalo entre si. 
Antes de cozer polvilhar os bolos corn açùcar 
granulado. 
Deixe-os secar cerca de 4 horas e coza em forno à 
temperatura de 220“C. 
Ter em atençào de deverâ levantar os bolos do 
tabuleiro quando eles se encontrem ainda quentes. 
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Mulher morre 
carbonizada 
apôs cair em 
lareira de casa 

EUA: 
Dois grandes 
asteroides 
passaram proximo 
da Terra 

Uma mulher de 59 anos morreu 
carbonizada depois de ter caido para 
cima da lareira de sua casa, em 
Moimento, Fâtima, presumindo-se 
que tenha sofrido um ataque sübito 
antes da queda. 
Olinda Henriques Vieira, doméstica, 
terâ caido durante a hora de almoço 
de sâbado, pois o seu marido chegou 
a casa pouco depois das 15 horas e jâ 
a encontrou sem vida, disse Manuel 
Vieira, irmâo da vitima. Segundo este 
familiar, "foi qualquer coisa que lhe 
deu e ela caiu para cima do lume", 
ficando carbonizada "até aos sapatos". 
A mulher foi encontrada de lado, sem 
apresentar sinais de ter tentado reagir 
às queimaduras, o que reforça a ideia 
de ter havido um acidente vascular ou 
cardiaco. O corpo foi retirado da 
fogueira pelo marido e transportado 
para a Morgue de Ourém, onde terâ 

sido submetido a autopsia para 
apurar as verdadeiras causas da 
morte. A mulher partilhava a casa 
corn o marido e très filhos, na 
pequena aldeia de Moimento, 
proximo do Santuârio de Fâtima, e 
utilizava corn frequência a lareira 
para confeccionar a comida para a 
familia e para aquecimento. No dia 
do acidente, encontrava-se sozinha. O 
marido, de 66 anos, empregado de 
armazém numa empresa de materiais 
de construçâo corn sede em Fâtima, 
entrou em estado de choque e foi 
transportado ao Centro de Saüde de 
Ourém para ser medicado, adiantou 
Manuel Vieira. Conhecida como 
"uma mulher rija e de boa saüde", 
Olinda Vieira completava 60 anos no 
proximo dia 27, pelo que a noticia da 
sua morte deixou consternada a 
populaçâo de Moimento. 

Dois grandes asteroides, capazes 
de provocar uma catâstrofe se 
tivessem chocado corn a Terra, 
passaram quarta-feira proximo do 
nosso planeta, informaram 
cientistas da NASA. 

Os dois grandes corpos 
celestes, com um diâmetro de um 
e très quilômetros 
respectivamente, passaram a uma 
distância da Terra de entre 12 a 24 
vezes a distância que sépara o 
nosso planeta da Lua, o que, em 
termos astronômicos, pressupôe 
certa proximidade. 

Ambos fazem parte do 
denominado NEO (Objectos 
Prôximos da Terra). 

Os cientistas que estudam 
e catalogam este tipo de asteroides 
e de cometas, cujas trajectôrias 
podem cruzar-se corn a da Terra, 
consideram que um asteroides 
corn mais de um quilômetro de 
diâmetro pode provocar uma 
catâstrofe regional na ârea onde 
cair. 

Um grande asterôide, 
provavelmente maior do que 
aqueles agora vistos, foi 
considerado o responsâvel do 
cataclismo que hâ 65 milhôes de 
anos acabou corn os dinossauros, 
segundo teorias geolôgicas que 
situam Yucatan, no México, o 
ponto de impacto. 

"the big beys' toy store" 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MDBILIAS!! 
INVENTâRIO DE $S50,□00.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
Mobilia de escritôrio, secretaries, 
Cadeiras, Mesas & Fetecepiadoras 

o 
« 

ÇÇ 187 Lakeshore Rd. £. 
Mississauga, Ontario 
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"me big boys' toy store" 

CHOlCS' 
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187 Lakeshore Rd. E. 
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Bush voila a ameaçar 
Saddam Hussein 

Queen Mary 2 
começeu a ser 
Gonstrufde em 
França 
A construçâo do paquete "Queen 
Mary 2", destinado à companhia 
Cunard, arrancou nos estaleiros 
navais de Saint-Nazaire, Oeste de 
França, com o corte da primeira 
chapa para o navio. 

A primeira das 300 mil 
peças de aço necessârias à 
construçâo do navio pesa apenas 
4,5 quilos (20x30 centimetros) e 
destina-se ao casco. 

A entrega do "Queen Mary 
2" esta prevista para o fim de 2003. 
O paquete, que deslocarâ 150.000 
toneladas, sera entâo, corn os seus 
345 metros, o mais comprido 
paquete da Histôria. 

É também q primeiro navio 
da Cunard (integrada no grupo 
norte- americano Carnival) a ser 
construido fora da Grà-Bretanha. 

A présidente da Cunard 
esclareceu que o "Queen Mary 2" 
nâo podia ser construido nas 
margens do rio Clyde, na Escôcia, 
como a maior parte dos navios da 
companhia, salientando que este 
paquete nâo poderia ser construido 
noutro sitio que nâo o mesmo 
estaleiro onde foi lançado à âgua o 
"Normandia", o ùnico, no seu 
tempo, que pode ser comparado ao 
Queen Mary. 

O présidente George W. Bush 
renovou os seus avisos ao présidente 
iraquiano Saddam Hussein, 
intimando- o a aceitar o regresso dos 
inspectores de desarmamento da 
ONU, se nâo quiser que os Estados 
Unidos reajam na altura certa. 

"Espero que Saddam Hussein 
deixe os inspectores regressarem ao 
seu pais", declarou o présidente norte- 
americano ao receber o primeiro- 
ministro turco Bulent Ecevit na Casa 
Branca. 

"Queremos saber se ele se 
dota de armas de destruiçâo maciça. 

Ele afirma que nâo é esse o 
caso, pois bem, sô tem de deixar o 
mundo julgar isso. E se nâo o quiser, 
nos trataremos dele, no momento 
certo", acrescentou Bush que era 
interrogado pela imprensa no inicio 
deste encontre. 

Interrogado sobre o que 
podia ser a resposta norte-americana. 

Bush contentou-se em replicar; É ele 
que tem de descobrir". 

O présidente norte-americano 
prometeu ainda manter "consultas 
estreitas com a Turquia sobre 
qualquer decisâo que diga respeito ao 
Iraque". 

Até aqui os dirigentes turcos 
têm manifestado oposiçâo a qualquer 
aeçâo norte-americana contra 
Saddam Hussein que possa criar um 
vazio politico no pais. 

Temem um fraccionamento 
do Iraque susceptivel de encorajar a 
criaçâo na fronteira turca meridional 
de um Estado curdo e voltar a 
despertar as veleidades separatistas 
dos curdos da Turquia. 

Recentemente, pareceram 
aligeirar esta posiçâo estabelecendo 
uma distinçâo entre a eventual sorte 
de Saddam Hussein e o destino do 
Iraque propriamente dito. 

EUA: Poli'cia de Nova 
lorque val receber 
treino anti-terrorista 
Os cerca de 40.000 policias de Nova 
lorque vâo receber treino anti- 
terrorista sob o comando do general 
na réserva Frank Libutti, designado 
para o cargo pelo présidente do 
municipio da cidade, Michael 
Bloomberg. 

A formaçâo especializada dos 
agentes e a eleiçâo de Libutti fazem 
parte de uma iniciativa do novo chefe 
do Departamento da Policia de Nova 
lorque, Ray Kelly, que inclui a 
aquisiçâo de novos equipamentos 
para enfrentar uma possivel ameaça 
terrorista corn armas qulmicas ou 
biolôgicas. 

Por esse motivo, sera 
aumentado o numéro de detectives 
do Grupo Anti-terrorista Conjunto, 

que trabalha em colaboraçâo corn o 
FBI. 

‘Histôricamente, o 
departamento nunca teve uma 
configuraçâo adequada para a luta 
contra o terrorisme. Poucos 
departamentos no mundo a têm. Mas 
a cidade de Nova lorque foi alvo de 
quatro importantes ataques 
terroristas, dois deles com êxito, na 
ultima década’, disse quarta-feira 
Kelly numa alusâo aos atentados 
contra as ‘Torres Gémeas de 1993 e 
de 11 de Setembro de 2001. 

O general Libutti, 56 anos, 
corn grande experiência no comando 
dos ‘marines’, serâ o responsâvel pelo 
treino dos agentes e da investigaçâo 
em casos de terrorisme. 

d: FR O 
No donnection Fee 

(Sem Taxa de Ligaçâo) 

PORTUGAL 
$5 = 100 MIN. $10 = 200 MIN. 

A venda no comércio português e brasileiro 
Ideal para frequentes chamadas tclcfônicas 

Vendas: 416 501-0313 

Cabo Varde: Qualidade 
de turismo aquem de 
deseiàvel 
O Ministre das Finanças e 
Planeamento de Cabo Verde afirmou 
que o sector do turismo, considerado 
estratégico para o pals, esta aquém da 
desejada qualidade. 

"O turismo emerge como um 
caso paradigmâtico de um sector a 
necessitar da desejada superaçâo 
qualitativa e estrutural, 
designadamente pela via de uma 
maior diferenciaçâo do produto, de 
uma melhor segmentaçâo do 
mercado, da prestaçâo de um serviço 
de mais qualidade", explicou Carlos 
Burgo. 

Ao intervir na sessâo de 
lançamento do "ano de negôcios" do 
Promex - Centro de Promoçâo 
Turistica do Investimentos e das 
Exportaçôes de Cabo Verde, frisou 
que o sector carece ainda de uma 
"maior conexâo corn outras 
actividades econômicas do pais, e de 
uma maior participaçâo do 
empresariado nacional". 

Para o Ministro, a dinâmica, 
sobretudo quantitativa, evidenciada 
até agora pelo turismo "ainda nâo 
proporcionou uma participaçâo da 
economia, na ôptica do produto 
nacional bruto, em consonâneia corn 
as potencialidades diagnosticadas". 

As infra-estruturas turisticas 
de Cabo Verde, que em finals de 2001 
apresentavam uma capacidade 
superior a 4 mil camas, sâo 
résultantes de investimentos 
externos, principalmente de italianos, 
e em menor escala de portugueses. A 
participaçâo do empresariado cabo- 
verdiano é diminuta. 

Também José Armando 

Duarte, Ministro do Turismo e 
Comércio, igualmente présente na 
sessâo, entende que devem ser criadas 
condiçôes para a participaçâo dos 
empresârios nacionais. 

Referiu que em 2002 haverâ 
uma "retoma da iniciativa pùblica ao 
desenvolvimento do turismo em 
Cabo Verde", considerando 
necessârio définir papeis, e consolidar 
mécanismes, para que aquele 
objective seja atingido. 

"O diagnôstico esta feito. Tem 
sido um sucesso a atraeçâo 
estrangeira, mas a jusante é que a 
participaçâo do investimento e 
empresariado nacional tem ficado 
aquém", acrescentou. 

Referiu que em breve serâ 
organizado um forum, corn todas as 
partes interessadas, o Estado, as 
autarquias e os operadores privados, 
para abordar essas questôes. 

A présidente do Promex, 
Georgina Melo, defendeu para o 
turismo uma estratégia que passe pelo 
aproveitamento de potencialidades 
distintas do "sol e praia", cruzado 
com a valorizaçâo da riqueza cultural 
de Cabo Verde. 

Referiu que o "ambiente 
macro-econômico mais sereno, mais 
saudâvel", em que vive agora o pais, 
tem favorecido a apresentaçâo "em 
ritmo crescente" de projectos de 
investimento em diverses sectores. 

Referiu que o maior numéro 
de projectos de investimento entrados 
no Promex sâo oriundos da Europa, e 
que para isso tem contribuido a 
paridade cambial do escudo cabo- 
verdiano ao euro. 
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Principe Harry admite ter-se 
embriegado e fumade 
"cannabis" 

O MILENIO 

Ambiente: Protocolo 
He Quioto - UE e Asia 
defendem ratificaçâo 
ainda este ane 

O principe Harry, filho mais novo do principe 
Carlos e da malograda princesa Diana, admitiu ter- 
se embriagado e fumado "cannabis" durante o 
Verao passado. A historia veio a publico no fim de 
semana através de um tablôide britânico e acabou 
por ser confirmada pelo 
Palâcio de St. James, a 
residência oficial de Carlos, 
adiantando que o herdeiro ao 
trono britânico aconselhou o 
filho a visitar uma clinica de 
reabilitaçâo para 
toxicodependentes. 
Ao confirmar a noticia, um 
porta-voz do Palâcio de St. 
James afirmou que o jovem 
principe "tinha experimentado 
"cannabis" nalgumas ocasiôes, 
mas frisou que o seu "uso de 
drogas nâo pode ser descrito 
como regular". O mesmo 
porta-voz considerou que este 
é um "assunto grave" mas que 
"jâ foi resolvido pela familia e 
faz, agora, parte do passado". 
Segundo fontes prôximas da 
familia real, Harry, de 17 anos, 
ficou extremamente 
embaraçado por o seu 
comportamento ter vindo a 
pùblico, mas tem contado corn o apoio do pai e do 
irmâo, o principe William, durante toda esta 
questào. O jovem principe, terceiro na linha de 
sucessâo ao trono britânico, passou o dia de ontem 
em Highgrove, a propriedade rural de Carlos. De 

acordo corn o jornal "News of the World" - que 
descreveu a histôria como o pior pesadelo de 
qualquer pai - tudo aconteceu no periodo de férias 
escolares do Verâo do ano passado, numa altura em 
que o principe, entâo corn 16 anos, se encontrava 

sozinho em Highgrove. Para 
além de ter sido visto a beber 
num bar perto da propriedade, 
Harry terâ também fumado 
"cannabis" numa das muitas 
festas que deu em casa do pai 
nesse periodo. Carlos foi 
alertado para o comportamento 
do filho por um dos seus 
empregados e decidiu ter uma 
conversa séria corn Harry, 
durante a quai este admitiu o 
seu comportamento. Carlos 
pediu, entâo, a William para 
sugerir ao irmâo que visitasse 
um centro de reabilitaçâo para 
toxicodependentes. Harry 
aceitou a sugestâo e visitou uma 
clinica no Sul de Londres, onde 
passou uma tarde a conversar 
corn as pessoas ai internadas. 
Interrogado sobre o assunto, o 
primeiro-ministro britânico. 
Tony Blair, considerou que 
Carlos teve a reacçâo correcta e 

recordou que ele prôprio sabe como é dificil uma 
situaçâo destas. O seu filho mais velho, Euan, foi 
repreendido pela Policia depois de ter sido 
encontrado embriagado e inconsciente numa praça 
de Londres.. 

A Uniâo Europeia (UE) e 10 paises asiâticos vâo 
apelar à ratificaçâo do ‘Protocole de Quioto’ até ao 
final do ano, anunciou o secretario de estado 
português do Ordenamento do Territôrio, Pedro 
Silva Pereira. 

O apelo sera aprovado na primeira reuniâo 
ministerial da ASEM (Encontre Âsia/Europa) 
sobre politica ambiental, realizada em Pequim. 

Pedro Silva Pereira disse que a UE defende 
a entrada em vigor do ‘Protocole de Quioto’ por 
ocasiâo da prôxima Cimeira Mundial de 
Desenvolvimento Süstentado, marcada para 
Setembro, na Africa do Sul, mas alguns paises "nâo 
querem comprometer-se corn uma data". 

Assim, a declaraçâo ministerial que vai ser 
aprovada em Pequim "apontarâ para uma 
ratificaçâo até ao final do ano", acrescentou. 

(O Protocolo de Quioto, que régula as 
convençôes internacionais para combater as 
alteraçôes climatéricas, pretende reduzir a emissâo 
de gases com efeitos de estufa e que sâo 
responsâveis pelo sobreaquecimento do planeta). 

Em declaraçôes â agencia Lusa em Pequim, 
Pedro Silva Pereira qualificou a reuniâo como 
"uma iniciativa muito importante para estruturar 
uma parceira entre a Asia e a Eurdpa no dominio 
ambiental". 

"Nos paises asiâticos, o desenvolvimento 
industrial tem sido muito acelerado e os problemas 
ambientais estâo também a crescer rapidamente", 
recordou o secretario de estado português. 

A ASEM é um forum de dialogo e 
cooperaçào constituido em 1996 pelos quinze 
paises da Uniâo Europeia mais o Brunei, China, 
Coreia do Sul, Pilipinas, Indonésia, Japâo, Malâsia, 
Singapura, Tailândia e Vietname. 

Paulo Penedos: "No jobs for the boys" foi 
duplo erro de Antonio Guterres 
Paulo Penedos, candidato ao cargo de 
secretârio-geral do PS, considerou 
hoje à noite em Coimbra, durante um 
encontre corn militantes, como um 
"duplo erro" a frase "no Jobs for the 
boys" proferida por Guterres em 
1995. 

uma marca de gestâo, por outre 
demos aos nossos adversaries 
politicos oportunidade de dizer, cada 
vez que alguém do PS fosse nomeado, 
+lâ estâo os boys?+" frisou Paulo 
Penedos. 

Para o candidato a lider dos 
socialistas, os gestores e quadros 

pùblicos do partido "depois de 12 
anos em exilio, emprateleirados pelo 
cavaquismo foram postos entre 
parênteses" nos ùltimos seis anos de 
governo PS. 

Na reuniâo, perante cerca de 
30 militantes da Federaçào Distrital 
de Coimbra do PS, o candidato a 
lider dos socialistas, explanou alguns 
vectores da sua candidatura nâo 
poupando criticas ao seu adversârio 
na disputa eleitoral interna dos dias 
18 e 19 Janeiro. 

Segundo Paulo Penedos, 

Ferro Rodrigues esteve 
"preocupado" em reunir corn 
cidadâos independentes quando 
"dévia ter reunido corn quadros do 
PS, isto é dizer os nossos nâo 
prestam, para governar conto corn 
estes (os independentes)", 
sublinhou. 

Ainda segundo Paulo 
Penedos "nâo se pode pedir 
militâneia aos membros do PS e 
depois pontapeâ-los como se 
tivessem uma doença que os 
impedisse de desempenhar altos 
cargos no governo", disse. 

Paulo Penedos falou entâo 
para fora do PS, criticando 

igualmente o PSD, que "ainda nâo 
ganhou as eleiçôes e jâ vem para os 
jornais a dizer quem nomear para a 
PT ou RTP", frisou. 

"Jâ estâo preparados para 
varrer os conselhos de administraçào 
todos, numa lôgica de gula e 
ganâneia", referiu Paulo Penedos, 
adiantando que enquanto o PS se 
move por "uma lôgica dos interesses 
de Portugal, eles (PSD) movem-se por 
uma lôgica de interesse puro e 
simples", concluiu. 

"Por um lado condicionou 

^ som 
• Problemas da pele 
• Eczema 
• Sistema genito- 
urinârio 

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

• Depressâo 
• Artrite 
• Dores de cabeça e 

enxaquecas 
• Lumbago 
• Ciâtica 
• Entorses 
• Pescoço tenso 
• Tendinite 
• Neuralgia 
Trigeminal 
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Fntebol de Praia 
Portugal nas 
Meias -Finals 
Portugal, actual detentor do titulo, 
garantiu o apuramento para as meias- 
finais do Mundial de futebol de praia, 
que decorre no Brasil, depois de bâter 
a Itâlia por 6-4, na segunda jornada 
do Grupo B. 
Apôs a estreia vitoriosa na véspera, 
batendo o Uruguai por 6-3, a selecçâo 
nacional somou o segundo triunfo 
consecutivo na Praia daEnseada, no 
Guarujâ, assegurando a presença nas 
meias-finais a uma jornada do final 
da primeira fase, independentemente 
dodesfecho do outro jogo da segunda 
ronda, entre uruguaios e argentinos, 
que ainda decorre. 
Madjer voltou a estar em destaque 

pela équipa portuguesa, ao apontar 
dois golos, com os restantes tentos a 
pertencerem a Hernâni, 
Alan, Barraca e Marinho, num jogo 
que ficou marcado mais uma vez pela 
forte chuva que voltou a cair na Praia 
da Enseada. 
No Grupo A, a grande surpresa foi 
protagonizada pela équipa da 
Tailândia, que afastou a França, 
"comandada" por Eric Cantona, com 
uma vitôria por 5-4, triunfo que 
permite aos asiâticos discutirem na 
ultima jornada uma vaga nas meias- 
finais corn a Espanha, derrotada 
também hoje pelo Brasil (jâ apurado) 
por 4-1. 

Futebol: 
Reuniâo de clubes 
Reestruturaçâo da liga 
fol ünico ponte debaUdo 
A reestruturaçâo orgânica da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP) foi o ünico assunto debatido 
na reuniào de clubes, no Porto, que 
marcou o regresso do Benfica e nào 
contou corn a presença de FC Porto e 
Sporting. 

Ao longo de cerca de quatro 
boras, os 23 clubes présentes (10 da I 
Liga e 13 da II Liga) apenas versaram 
o primeiro dos seis pontos da ordem 
de trabalhos, tendo, no final, sido 
decidido constituir uma comissâo 
para aprofundar o assunto. 

"Foi deliberado constituir 
uma comissâo no sentido de estudar a 
futura estrutura orgânica dos corpos 
sociais da Liga", afirmou o présidente 
do Beira-Mar, Mano Nunes, porta voz 
da reuniâo, anunciando que a mesma 
sera constituida por Benfica, 
Boavista, Beira-Mar, Uniâo de Leiria, 
Vitôria de Setùbal, Ovarense e 
Sporting de Espinho. 

Apesar de o assunto ter sido 
remetido para uma comissâo, algo foi 
jâ decidido: "Na futura estrutura, 
devem ser melhor identificados os 
vârios pelouros, de forma a dar maior 
eficâcia aos futuros corpos sociais, 
sobretudo nas âreas comerciais". 

"Quando a comissâo tiver 
concluido o seu trabalho, sera, de 
imediato, convocada uma reuniâo da 
Liga dos Clubes, corn vista à 
apresentaçâo e eventual aprovaçâo 
das medidas elaboradas", diz ainda o 
comunicado résultante da reuniâo de 

quarta-feira. 
Os restantes pontos da ordem 

de trabalhos - regulamento da Taça, 
paridade de votaçâo dos clubes das I 
e II Liga nas Assembleias Gerais, 
redistribuiçâo equitativa de receitas 
do futebol profissional, regulamento 
de arbitragem e limite de inscriçâo de 
jogadores por época - passam para 
nova reuniâo, na quai este grupo 
pretende ver outros clubes. 

"F do intéressé gérai o 
entendimento entre todos os clubes 
das I e II Liga. Queremos uniâo, pois 
nâo podemos estar voltados de costas 
uns para os outros e hâ gente que tem 
de perceber que a uniâo faz a força", 
frison. Mano Nunes, "chamando", 
entre outros, os "faltosos" FC Porto, 
Sporting, Vitôria de Guimarâes e 
Belenenses. 

De regresso às reuniôes esteve 
o Benfica, representado pelo director- 
geral Antônio Simôes: "O Benfica 
quer contribuir para o entendimento 
e para as melhorias no futebol 
nacional. O que esta para trâs sâo 
razôes que tiveram o seu momento". 

"Se querem preparar 
atempadamente a prôxima época e 
tudo o que a ela diz respeito, nâo faz 
sentido realizar as eleiçôes da Liga 
em Julho. Penso que as eleiçôes 
deverâo ser antecipadas", disse ainda 
Antônio Simôes, numa opiniâo 
partilhada por José Couceiro 
(Alverca). 

Taça de Portugal: 
ainda hà 

"tomba-gigantes" 
Os quartos-de-final da Taça de 
Portugal houve "tomba-gigantes" que 
mantiveram a magia da Taça! O 
Maritimo (2-2 corn o Salgueiros, apôs 
prolongamento) continua a "obrigar" 
os adversârios a fazer turismo â 
Madeira e, os novos "bébés" de 
Leixôes (II Divisâo B), eliminaram o 
Portimonense (II), por 3-1.’ 
O jogo desempate entre o Maritimo e 
o Salgueiros, deverâ ter lugar no dia 
30 de Janeiro, como foi 
antecipadamente admitido. 
Na festa de Trâs-os-Montes, o Vila 
Real nâo teve "cabedal" para o 
Sporting e foi naturalmente 
eliminado, por 0-4. 
Os "leôes lisboetas" estâo confiantes e 
muito bem embalados. 
Nas Antas, o FC Porto e o Sp. Braga 
bateram-se por um lugar nas meias- 
finais corn todo o ardor, embora corn 
pouco futebol. 
O jovem "portista" Jorge Andrade, 
falhou um pontapé de grande 
penalidade na primeira parte, remate 

a que o guarda-redes Quim se opôs 
corn facilidade. 
Na segunda e ultima metade do 
prélio, corn um pouco mais de 
movimento, Capucho fez o primeiro 
golo para o FC Porto, aos 6 minutos. 
Depois, numa reviravolta digna de,, 
registo, Castanheira e Idalécio, 
fizeram dois golos para o Braga, num 
curto espaço de tempo. Balde de âgua 
fria nas hostes azuis-e-brancas! 
Efervescência nas Antas e muitos 
lenços brancos a acenar para o 
treinador Octâvio Machado e para o 
présidente Pinto da Costa 
Ao apitô final, aconteceu uma 
"explosâo" entre os bracarenses e, 
mais acenos e apupos, para a équipa 
do FC Porto. 
Em suma, LEIXÔES, Sp. BRAGA e 
SPORTING passaram às meias-finais 
e, o quarto clube, sairâ do desempate 
entre o Maritimo e o Salgueiros, dia 
30 de Janeiro de 2002. 
O sortilégio da Taça de Portugal 
mantém-se. 

m- 
î 

BBQ » GBIIL V CHURRASQUEIBA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
LOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO A ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 
POR SEMANA 

BACALHAÜ ASSADO NA DRASA 
BACAIHAÜ A COMES SA 
BACALHAÜ COM NATAS 

FILETES DE PEINE 
SANDES DE PRECO.BIFANA, 

CALINHA. DIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIADOS TODOS OS OIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR OUALIOAOE 
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dâassifïicaçâif 
Equipas 

ISPORTiNG 
2B0AVISTA 

3FeF0BTB 
4U.LEIBIA 

SBENEI6A 
6 BELENENSES 

TMABITIMO 
8 GUIMABAES 

GÉEEBREIRA 
10G.VICENTE 
11 BRAGA 
12 SANTA CLARA 
laSALGUEiROS 
14BEiRA-MAR 
15FARENSE 
16ALVERCA 
17SETHBAL 
18VARZIM 

J V E D M S P 

18 H 
18 11 
18 10 
18 9 
18 8 
18 8 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

8 
7 

6 

7 
6 
6 

18 6 
18 
18 
18 
18 
18 

4 
5 
5 

4 
2 

4 
3 
3 

6 

8 
4 
2 
4 
6 

3 
5 
5 

3 
6 

3 
3 
5 

5 

3 40 
4 31 
5 

3 
2 
6 

31 
33 
29 
26 

8 22 
7 20 
8 22 
8 23 
7 24 
7 16 
9 18 
8 27 

10 14 
10 22 
9 19 

11 13 

15 37 
13 36 
16 33 
16 33 
20 32 
26 28 
20 26 
20 25 
27 24 
30 24 
18 23 
23 23 

35 21 
31 18 
27 18 
35 18 
22 17 
36 11 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
^ ^PPOEISSIOnflL 

O MILENIO 

CD elhores Iwlarcaclores 

Resultadosa Fréxima jornada 
(18“jornada) 

Gil Vicente - V.Gulmarâes, 2-1 

rarense-Salgueires.2-1 

Benflca-Vaniin,3-2 

FC Porte-Snorting.2-2 

iUverca-Santa Ciara3-1 

Uleiria-SDJraga3-1 

VSetûbat-tWaritimo.0-1 

Beienenses - RFerreira, 1-2 

Beira4llar - Boavista 0-3 

(19^jornada) 
V.Gnimarâes-Farense 

Saigneiros-Beniica 

Varzim-V.Setübat, 

Maritime-Beira-Mar 

Pierreira-Aherca 

Santa Clara - U.leiria 

Boavista-FC Porto 

Sporting-Beienenses 

Sp.Braga-Gil Vicente 

Mario JARDEL (Sporting) 

14 giolos 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

12 golios 

FARY Paye (Beira-Mar) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

MANTORRAS (Benfica) 

7 goliQlS 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
NICULAE (Sporting) 

DECO (FC Porto) 

(6 goltss 

"MARCÀO" (Beienenses) 
SILVA (Boavista) 
"BARATA" (Braga) 

FERREIRA (Farense) 
"PENA" (FC Porto) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreif,aJ^^ 

JOÀO PEDRO (Salgueiros) 

LLU iÉÏPÆ 

    CTL. 
■feÿpTUCUESa DE fUTEbOL 

pROEissionai 
- « 

(Zâassi<flicaçdû 7^su(tados 
Equipas 

lACADEMiCA 
2NACI0NAL 
3CNAHES 
4CAMP0MAI0REN 
5P0BTIM0HENSE 
6 MOREIRENSE 
7ESTJUIADBRA 
8 ONiAO LAMAS 
gOWARENSE 
10 NAVAL 
HAVES 
12ESPiNH0 
13MAIA 
14LEÇA 
15 Rio AVE 
160UVEIRENSE 

17PENAHEL 
18 FELGOEIRAS 

16 38 
18 35 
18 31 
17 29 
17 28 
18 26 
18 26 
18 26 
18 24 
18 23 
18 21 
18 21 
17 20 
17 19 
17 17 
18 17 
18 15 
13 12 

zoxuna ^oznada 

Académies-Ovarense 
LAmadora - Felgueiras 

Moreirense - Naval 1° Maie 
DAves-Oliveirense 

D.Chaves - Poriimonense 

Sp.Espinbo - Campomaiorense 
Uiamas-Maia 
RioAve-leça 

Nacional-Penaliel 

1 MICAELENSE 
2 SANTIAGO 
3 MADALENA 
4ANGRENSE 
5 ST.ANTONIO 
6 PRAIENSE 
7 FAYAL 
8 BOAVISTA RIB 
9 FLAMENGOS 
10 AGUIA 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

39 
27 
26 
23 
23 
21 
17 
11 
10 
9 

T^^suùtados 
Angrense - Fiamengos 5-2 

Aguia-BJiibeirinha.1-0 

SJbiténio-Praiense.1-0 
Santiago-Madalena, 2-1 

Fayal-Micaelense.0-0 

% 

m 
) 

P- zoxuna ^otna^a 
Boavista Bib. - Flamengos 

Praiense-Aguia 
Madalena - SAnténio 

Micaelense-Santiago 
Faval-Angrense 

Jvrnal 
Müénit» 

O seu semanârio 

Portimonense - Sp.Esoinho, 2-1 

Felgueiras - Moreirense, 3-0 

Naval-Nacional, 3-1 

Penaiiel - Académies, 3-3 

Ovarense - OAves, 5-0 

Oliveirense - 0.Chaves, 3-T 

Campomaiorense - U-lamas, 1-0 

Mais-Bio Ave, 2-4 

Leça-EAmadora,3-1 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu tradicional 

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

Repûblica Bominicana 
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 Dominicana! 

Happy Travellers est a comemorar 10 anos 
de bons servi os Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os servi os 

de Happy Travellers 
em 2002 

habilitam-se a 
um sorteio 
de tr s (3) 
viagens a 
Portugal. 

I-Isppv 

lŸaoe.Ue.Ÿs 

Q 

QQ 

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

AO FIM DE 10 ANOS, A FERNANDA 

E A CRISTINA CONTINUAM A SERVIR 

os SEUS CLIENTES COM O MESMO 
CARINHO COMO SE FOSSEM AINDA 

OS PRIMEIROS. 



 Il 
DESPORTO O MILéNIO 

Quinta-feira, 17 Janeiro, 2002 

CONTRIITO DE 
QUATRO ANOS 
Figo fai acordo 
corn a Galp 
Luis Figo vai entrar em mais 
um acordo publicitârio. Desta 
vez, ficarâ ligado à Galp por 4,5 
milhôes de euros e um contrato 
de quatro anos. A noticia surge 
no "El Pais". 
Ainda hâ pouco, o 
internacional português fez um 
contrato milionârio corn a 
Coca-Cola revertendo metade 
do valor para o Real Madrid. 

POR CAUSA DO 
NOVO ESTADIO 
Estâtua de 
Eusébio 
retirada 

A estâtuta de Eusébio, 
junto à entrada 
principal do Estâdio da 
Luz, foi na manhâ de 
segunda-feira retirada, 
na sequência dos 
trabalhos do novo 
estâdio, que jâ se 
encontra a ser 
construido, em 
terrenos prôximos do 
actual. 
As obras também jâ 
tiveram implicaçôes 
nas bancadas do actual 
recinto do clube da 

Luz. 
A estâtua de Eusébio serâ guardada e colocada 
junto ao novo estâdio, construido para o Europeu 
de 2004. 

Dakar-2002: Fabrizio Meoni 
Segunda victoria seguida do 
"Motard" itaiiano 
Aos 43 anos, Meoni foi o homem 
que levou a marca austriaca 
KTM a mais um triunfo no 
deserto. E um dia depuis de 
Bernardo Vilar ter ganho uma 
etapa, Paulo Marques quase 
repetia o feito. Nâo conseguiu 
mas terminou nos dez primeiros 
O itaiiano Fabrizio Meoni 
venceu o seu segundo Dakar, 
repetindo o triunfo do ano 
passado. Veterano, Meoni deu 
uma liçâo â concorrência e 
terminou a prova corn quase 
cinquenta minutes de vantagem 
para o segundo, o sul-africano 
Alfie Cox. Poderâ dizer-se que 
esta vantagem poderia nâo 
existir, se o catalào Joan Roma, 
na sexta-feira, nâo tivesse 
abandonado, quando estava a 3,3 
minutes de Meoni... 
Mas o jovem Roma perdeu-se, 
sentiu que estava a desperdiçar 
minutes preciosos, entrou em 
estado nervoso, caiu e foi 
evacuado corn indicios de 
hipotermia e hiperventilaçâo. 
Tudo isto porque se perdeu, ou 

seja, cometeu um erro de 
navegaçào, na 13^ etapa. Ao 
invés, Meoni (para além de ser 
râpido) nâo cometeu erros. Diga- 
se até que, no dia em que Roma 
entrou no troço errado, o 
transalpine, 43 anos, foi dos 
pouces que continuaram na pista 
certa. Tudo para 
concluir que foi uma 
vitôria da 
experiência, contra 
a ansiedade prôpria 
da juventude. 
"Demorei muitos 
anos para chegar a 
vencedor do Dakar 
e, agora, jâ tenho 
duas vitôrias. Para o 
ano vou regressar", 
garantie Meoni, que 
atribuiu mais 
significado o seu 
feito por ter sido 
realizado corn uma 
"montada" nova, a 950 
bicilindrica. 
No dominio "motard" também 
existem razôes de satisfaçâo para 

os portugueses. Em primeiro 
lugar, Paulo Marques cumpriu o 
objective (terminar no "top-ten") 
e ainda venceu a categoria de 
produçâo, depois de um rali 
bastante cauteloso. E no 
domingo, um dia depois de 
Bernardo Vilar ter ganho a sua 

primeira etapa. Marques esteve 
muito perte de vencer, 
terminando a derradeira tirada 
a... um segundo de Giovani Sala. 

Adeptos 
porUstas 
contestam 
diligentes, 
técnice e 
jegaderes 

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 FARA 

TOGO 0 PORTUGAl 
RECEBENDOATI19DEJAMEIRO 

VlAGENS 
PARA PORTUCAI OU 

OUTROS DESTINOS 

ESPECIAL DA SEMANA. 
- CUBA 

Tudo incluido desde $619°” + Tax 
Ontario Registration number 042297{iî 

Os adeptos do FC Porto reagiram 
corn insultes a dirigentes, técnico e 
jogadores à derrota caseira sofrida 
pelos "dragôes" perante o Braga, que 
implicou quarta-feira o afastamento 
das meias-finais da Taça de Portugal 
em futebol. 
"Vergonha, vergonha, vocês sâo uma 
vergonha", entoaram, por entre 
insultes, mais de uma centena de 
sôcios e simpatizantes portistas na 
altura da saida do autocarro da 
équipa, que rumou para estâgio, jâ a 
pensar no embate de domingo corn o 
campeâo nacional Boavista, da 19“ 
jornada da 1 Liga. 
Os dirigentes, nomeadamente o 
administrador da SAD Adeline 
Caldeira, o treinador Octâvio 
Machado e os jogadores foram todos 
alvos da contestaçâo dos adeptos, que 

se aglomeraram junto ao local por 
onde saem os jogadores, logo apôs o 
final da partida. 
Depois de, ainda dentro do estâdio, se 
terem despedido da équipa corn 
assobios e lenços brancos, os sôcios 
do clube das Antas nâo mais pararam 
de mostrar a sua insatisfaçâo, perante 
a pâlida exibiçâo da équipa e a 
eliminaçâo da Taça de Portugal, 
prova que o FC Porto tinha ganho nas 
duas ultimas ediçôes. 

O FC Porto esteve a vencer o 
Sporting de Braga por 1-0, jâ em 
plena segunda parte, mas deixou os 
"arsenalistas" darem a volta ao 
encontro, corn golos de Castanheira e 
Idalécio, que interromperam uma 
série de 16 jogos sem derrota na prova 
dos "dragôes". 
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Sâbado, às 16h00, Salgueiros-Benfica, corn 
transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 20 de Janeiro, às lOhOO, Varzim-V. 
Setübal. 
As llhOO, Maritimo-Beira Mar e Paços de Ferreira- 
Alverca e Santa Clara-U. Leiria. 
As 14h00, Boavista-F C Porto, corn'transmissâo na 
SporTV. 
As 16h00, Sporting-Belenenses, também corn 
transmissâo na SporTV. 
Na segunda-feira, dia 21, às 15h30, S. Braga-Gil 
Vicente, jogo que serâ transmitido na SporTV 
Jogos cheios de emoçâo e incertezas. Quem vai 
conquistar pontos? 
A "ver vamos" como diz o ceguinho. 

JMC 

0 "verde" começa a fixar- 
O SPORTING demonstrou nas Antas o saber e 
raça suficientes para justificar o empâte (2-2) e o 
primeiro lugar (37 pontos) na classificaçâo gérai. 
Um primeiro lugar cada vez mais consolidado. 
O "verde" fixou-se e dificilmente serâ desalojado, 
isto pelo andar da carruagem... 
Mas, como em futebol, tudo é possivel, 
aguardemos. 

O F. C. do Porto (33 pontos), 3o. lugar 
a par da Uniâo de Leiria, continua 
"caminhando" mostrando as suas jâ 
conhecidas fragilidades, bem 
vincadas, frente aos leôes de Lisboa. 
A Uniâo de Leiria, do badalado 
Mourinho, jâ chegou ao segundo 
lugar (33), depuis de travar a marcha 
ao Sp Braga. 
O Benfica (32 pontos), melhora aos 
poucos mas continua instâvel e corn 
um grau de confiança muito baixo. A 
Aguia estâ a voar sem rumo... O outro 
lisboeta em crise caseira, é o 
Belenenses que, no Restelo, nâo 
consegue jogar bem e muito menus 
vencer. O Paços de Ferreira foi até 
Belém e ganhou, por 2-1. 
No Bonfim, as coisas começam a 
tornar-se feias. Mau fim? 
O Maritimo, a navegar em âguas 
calmas, venceu o V. Setübal, por 1-0. 
O Alverca "cortou" a veia vencedora do Santa 
Clara, vencendo-o, por 3-1. A necessidade aguça o 
engenho, ditou o nosso Camôes. Em Aveiro, ao 
lado da célébré Ria, Beira Mar e Boavista, suaram 
numa luta em que nenhum queria sucumbir... 
Pois, na Ria de Aveiro "afogaram-se" os da casa. O 
Boavista, em defesa do ceptro de campeâo que 
ostenta no peito, venceu e convenceu, por 3-0. 
O Boavista estâ no 2o. lugar (36 pontos), a um 
ponto de diferença do Sporting. A luta pelo 
primeiro lugar, promete. 
A 19a. Jornada oferece um numéro de jogos 
importantes. Vejamos: 
Sexta-feira, dia 18, âs 16h00, Guimarâes-Farense, 
corn transmissâo na SporTV. 


