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a casa portuguesa 
A juventude da ACAPO 

realizou uma grande festa no 

conhecido The Docks, em 

Toronto. 

Foi a "la. Grande Noite 

Portuguesa no The Docks", 

que trouxe até nés homes 

grandes da mùsica 

portuguesa, tais como Olavo 

Bilac, dos Santos & 

Pecadores; Fernando Cunha, 

dos Delfins; Tiago Oliveira, 

dos Polo Norte e o ly^- 

Ricciardi. De cà, actuaram 

Sarah Pacheco e Tamara. 

Dialogamos na CIRV-fm, com 

os convidados dos jovens da 

ACAPO. 
^Pâgina 22 

^ Pagina 75 

Festa do Desporto na 
Associaçâo de Barcelos 

^Pagina 4 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
• VEJA DE 2'"' A 6^^ “Direito de Nascer” ÀS 20:15 • 
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Segundo ouvi num dos ultimos programas 
desportivos da SIC, "Linha da Frente", o 
treinador de futebol Manuel José disse a 
certa altura da entrevista: "... se nào estou 
errado a industria do futebol profissional é a 
terceira a nivel mundial...". 
A terceira industria do mundo!?... 
Mesmo que nâo seja a terceira, deve andar 
por la perto, pensei eu, depois de deitar 
contas "as contas" que ouço por ai, a 
propôsito do futebol profissional. 
Comecei por tentar somar os muitos milhares 
de Euros que dâo de mào beijada as grandes 
vedetas da bola e perdi-me no meio de tantos 
zeros, zeros que me complicaram as contas, 

vertebras 

mas que enriquecem tanta gente, 
empobrecendo a "olhos vistos" os Clubes que 
neles depositam confiança cega para as 
conquistas sonhadas e raramente 
conseguidas. Como sou teimoso meti-me 
também a somar todo o dinheiro-migalhas 
que sâo "obrigados" a pagar aos jogadores 
"normals"... Bom, continue! a nâo encontrar 
zeros que me chegassem para cumprir a 
missao! 
Simplesmente, desisti. 
Mas nâo deixei de pensar no assunto. É 
realmente impressionante os numéros que 
circulam no futebol profissional e à sua volta. 
Olhando friamente a industria do futebol 

t iLt inp! 

profissional e as sâdicas Sociedades 
Anonimas Desportivas-SAD's, deixei de 
preocupar-me com as "coisas" ou "sistema" 
que, quai escudo invisivel, envolve o futebol e 
as pessoas que o dirigem. 
Comecei de imediato a perceber a razâo de 
tanta "pouca vergonha" dentro e fora dos 
rectângulos de jogos. Hâ demasiados 
interesses em jogo para que dêem 
importância a um simples... jogo de futebol. 
O "outro jogo" é que conta, o tal que nâo cabe 
nas minhas contas! 
E eu a pensar que o desporto era uma escola 
de virtudes. 

JMC 

  V •' -    , 

Ola, bons amigos! 

o Inverno-simpâtico 2001/2002, continua. Vamos a 
ver se corn este meu chamamento nâo aparece o 
mau tempo. Longe vâ o agoiro! 
A neve é mesmo uma "dor de cabeça", nâo acham? 
Mas se a "dona branca" chegar temos que a 
"aguentar", que remédio... 
Mas as festas portuguesas nâo param por causa da 
neve ou outras razôes. A nossa "rapaziada" tem 
sempre o caminho desimpedido para animar a 
"malta"... Bern hajam. 

A COMISSÀO DE NOSSA SENHORA DA LUZ, 
da Igreja de Sâo Mateus, realiza a festa do seu 8o. 
Aniversârio, Sâbado, dia 26 de Janeiro. 
Jantar, Bolo de Aniversârio e variedades corn Diniz 
Cruz e o DJ Martins Sound Mix. 
Parabéns. Informaçôes: 416 536-6871. 

A CASA DOS AÇORES de Toronto realiza na 
sede-social um jantar tradicional, uma "Polvalhada 
à Açoriana", Sâbado, dia 26 de Janeiro, corn a 
presença da artista convidada, Jessica Amaro, e 
mùsica corn o DJ da Casa. Nâo deixe o "polvo" de 
lado... 
Faça a sua réserva pelo telefone: 416 603-2900, ou 
562-2911. 

E jâ la vâo 42 anos de bons serviços à comunidade. 
O CLUBE PORTUGUÊS DE CAMBRIDGE 
comemora Sâbado, dia 26, o jantar de convivio dos 
42 anos de existência e de proveitosos serViços à 
laboriosa comunidade de Cambridge e arredores. 
Champanhe e bolo comemorativo para todos e 
muita animaçâo. 
Ao présidente José Vicente Andrade agradecemos 
o convite para estarmos présentes na festa e 
enviamos as nossas felicitaçôes. 

com os leitores 

Domingo, dia 27 de Janeiro, entre as 09h00 e as 
16h00, o entusiâsta-coleccionador. Antonio Cruz, 
promove pela 5a. vez, na sede-social do Sporting 
Clube Português de Toronto, uma Exposiçâo/Feira 
Numismâtica, Notofilia e Filatelia. 
Quem tem colecçôes de moedas, selos ou notas, e 
quer participar na exposiçâo pode contactar o 
Antonio Cruz: 416 294-9266, ou Rui Ribeiro: 416 
284-8275. 

O Rancho Folclôrico Madeirense comemora 18 
anos de existência. Sâo 18 anos de cultura popular 
madeirense em terras canadianas e, logicamente, 
18 anos de brilhante animaçâo nas festas do 
Canadian Madeira Club e dos clubes e associaçôes 
portugueses no Canadâ. Parabéns, dirigentes, 
ensaiadores, mùsicos, cantadores e bailadores. 
Obrigado. Merecem a festa comemorativa, Sâbado, 
dia 26, no Canadian Madeira Club-Madeira 
Hoiuse C. Centre, em Toronto. Desejamo-vos 
muitos mais anos de sucesso! 

O AMOR DA PÀTRIA C. Centre comemora o seu 
31o. Aniversârio, Sâbado, dia 2 de Fevereiro, corn 

uma bonita festa de convivio no salâo de festas da 
Igreja de Santa Helena, em Toronto. 
O jantar-serâo serâ animado pelo EJ-Five Stars. 
Info: 416 656-9481, ou 532-2190, ou 535-2696. 
Parabéns! 

As comadres e os compadres da ACADEMIA DO 
BACALHAU de Toronto dâo o pontapé de 
saida'2002, sexta -feira, dia 25 de Janeiro, na 
Bairrada Churrasqueira, pelas 19h30. 
O "bacalhau" de honra do jantar é o Manuel 
Carvalho, Prémio Voluntârio do Ano-da FPCBP, 
que vai falar ao "compadrio" sobre o Camôes Youth 
Camp. 
Neste convivio "bacalhoeiro" serâ apresentado o 
Relatôrio das Actividades do Ano 2001 e, também, 
uma lista de "bacalhaus" que, a ser aprovada, delà 
sairâ a Direcçâo de 2002. 
Info: 416 254-7060, ou 695-3611, ou 899-1268. Corn 
um Gaviâo de Penacho e as quotas em dia, até 
sexta-feira, dia 25. 

Para finalizar, recordemos que a LUSO-CAN 
TUNA vai realizar o Festival Internacional de 
Tunas no Canadâ-FITCa2002, corn a preciosa 
colaboraçâo da Canada Pure. 
O Festival de Tunas/FITCa2002 terâ lugar entre 27 
de Fevereiro e 3 de Março de 2002, e actuaçôes em 
Left Bank, Câmara Municipal de Toronto, Dufferin 
Mail e Convocation Hall da Universidade de 
Toronto. 
Mais informaçôes por intermédio de Ana Bailâo: 
416 456-6138. 

Jâ têm muito por onde escolher. 
Façam o favor de se servirem o melhor possivel. 
Se nâo for suficiente têm muito mais nas pâginas de 
O Milénio. 
Sejam felizes. 

JMC 

( ^  
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EM DESTAQUE 

PORTO ALEGRE, Brasil: Descerramento da plaça comemorativa dos 250 anos da emigraçâo 
açoriana no Brasil, realizada na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, Brasil. 

FOTO: STR/LUSA 

JiliilEiTi: 
15 MULHERES FORAMIIIRADAS DA PRÂTICA IlEGAL DO ADORTO 

Paiteira condenada 
a oita anos de prisâo 
A principal arguida do processo, que 
enyolveu 17 mulheres acusadas da 
prâtica ilegal do aborto, Maria do 
Céu Ribeiro, foi condenada a oito 
anos e seis meses de prisâo, pelo 
Tribunal da Maia. A parteira foi 
acusada de ter criado uma clinica 
para a prâtica do aborto clandestino 
e a constituiçâo de uma rede de 
angariadores na regiâo Norte, 
noticiou a TSF. 
Das 17 mulheres acusadas, 15 foram 

absolvidas. Apenas duas acusaçôes 
foram dadas como provadas, pois as 
mulheres admitiram ter praticado a 
interrupçâo voluntària da gravidez. 
Uma foi condenada a uma pena de 
120 dias de prisâo ou a uma multa de 
120 euros, enquanto que a outra 
acusaçâo prescreveu, noticiou a SIC. 
Entre os 43 arguidos do processo 
encontravam-se vârios ajudantes de 
farmâcia, enfermeiros, um médico, 
um assistente social e um taxista. 

informou a SIC. Todos os individuos 
foram acusados, variando as penas 
entre os très e cinco meses de prisâo 
ou uma multa entre os 448 e mil 
euros. 

Nobel da literatura Camilo losé Cela 
morre aos 85 anos A 
O escritor espanhol Camilo José 
Cela, distinguido em 1989 corn o 
Nobel da Literatura, morreu esta 
quinta-feira aos 85 anos numa 
clinica de Madrid, vitima de uma 
insuficiência cardiaca devido a uma 
Infecçâo crônica cârdio-respiratôria. 
No momento da sua morte, Camilo 
Cela estava acompanhado da sua 
mulher, Marina Castano, e do 
director da Fundaçâo corn o seu 
nome. 
O escritor e académico, nascido em 
Iria Flavia, na Galiza, em Maio de 

1916, era desde 1957 membro da 
Real Academia espanhola, e 
recebeu o Prémio Cervantes em 
1995. Em 1989, a Academia Sueca 
distingui Cela corn o Prémio Nobel 
da Literatura pela sua «rica e 
intensa» prosa, que corn uma 
«paixâo controlada» révéla uma 
«visâo provocadora da realidade 
Humana». 
Camilo José Cela é autor de livros 
como «A Colmeia» (1951) e 
«Mazurca para Dois Mortos» 
(1983). 

PONTE DE LIMA: 

Preso por atear 
logo contra o 
cunhado 
Um homem de 35 anos e morador 
em Ponte de Lima, encontra-se preso 
na Cadeia de Viana do Castelo, por 
ter ateado fogo contra o carro e a 
residência de um irmâo da prôpria 
companheira e que desaprovaria 
aquela uniâo. 
O suspeito, Clemente, é natural do 
Porto, residindo a vitima na 
loclaidade da Ribeira, Rebordôes, 
Souto, Ponte de Lima, tendo na sua 
posse uma pistola de gâs adaptada a 
bala real, para o calibre de 6.35 
milimetros, quando a PJ/Braga o 
deteve apôs as suas investigaçôes. 
O primeiro caso, em 13 de Outubro 
do ano passado, consumado, visou o 
carro e parte da pintura do irmâo da 
companheira, enquando da segunda 
vez, no dia 21 de Dezembro, nâo 
consumou o crime de fogo posto, 
tendo utilizado gasolina, mas que sô 
nâo teria consequências mais graves, 
porque mesmo a tempo, a vitima 
deu corn o engenho, em redor da 
casa. 
O môbil dos crimes séria o facto da 
familia da vitima desaprovar a 
ligaçâo entre o presumivel autor dos 
crimes e a sua companheira. 
Vivia em situaçâo anâloga à dos 
cônjuges, corn a jovem, em Ponte de 
Lima, o que nunca foi aceite pelos 
familiares e levaria a 
desentendimentos. 
Apesar de negar autoria dos crimes, 
o suspeito, sem antecedentes 
criminais, foi interrogado, no 
Tribunal de Ponte de Lima, tendo 
sido enviado para a Cadeia de Viana 
a esperar julgamento. 

Rede de 
falsificaçâe de 
decumentes 
desmantelada 
o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) desmantelou uma 
rede de falsificaçâo de documentes 
que operava na zona da Grande 
Lisboa, tendo sido detidas dez 
pessoas, revelou o SEF em 
comunicado. 
A operaçâo, que decorreu na 
madrugada de quarta-feira passada, 
permitiu a detençâo de quatre 
portugueses, cinco angolanos e um 
cidadâo congelés, referiu o SEF. 
A acçâo do SEF resultou ainda na 
apreensâo de vârios documentes 
falsos, nomeadamente passaportes, 
bilhetes de identidade e autorizaçôes 
de residência. Foram ainda 
apreendidas quatre viaturas, armas, 
material de falsificaçâo e perte de 20 
mil euros em dinheiro. 
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resta do Desporto na 
Associaçâo de Barcelos 
A sede-social da Associaçâo Migrante 
de Barcelos C. Centre, em Toronto, é 
pequena mas acolhedora. Depois de 
pronta -hâ ainda muito a fazer-, ficarâ 
ao gosto e ao jeito dos sens associados 
e amigos, nâo temos düvidas em o 
afirmar, apôs a visita que efectuâmos 
aos très andares do prédio. Devagar e 
bem, disse-nos o présidente Carlos 
Miranda, que nos serviu de cicerone. 
Estivémos présentes na festa do 
Desporto, homenagem dos 
barcelenses à sua équipa amadora de 
futebol, a équipa do Gil Vicente de 
Toronto, capitaneada pelo mùsico e 

intérprete Paulo Pereira. A équipa do 
Gil Vicente portou-se muito bem em 
2001 e foi o segundo classificado na 
Taça Amizade. Este convivio foi 
tâmbém aproveitado pelos dirigentes 
da Associaçâo de Barcelos para um 
agradecimento sincero aos 
patrocinadores do futebol do clube, 
em particular, ao Augusto Pires, da 
CP Auto Body, que ofereceu os novos 
equipamentos para a équipa do Gil 
Vicente da Associaçâo Migrante de 
Barcelos. Carlos Miranda, Maria 
Vieira e Graça de Sousa, entre outros 
responsâveis, nâo regatearam esforços 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
' PRODÜTOS NATURAIS E MÉDICINA HOMEOPATICA 

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

Mcuï/Hf eutvevista corn o !^aturist(i Homeopata 
Antônio Medeiros, jd corn muitos a nos de expericcin, 
que o poderd iijüdar na solnçao dos sens problcnuis. 

para que a Festa do Desporto 
decorresse da melhor maneira 
possivel -os petiscos estavam uma 
delicia!- e foram inexcediveis de 
simpatia para corn os convidados. 
Obrigado! 
No dia imediato, Domingo, decorreu 
a Assembleia Gérai da Associaçâo 

Migrante de Barcelos. 
Em ambiente familiar e amigo, foi 
reeleito o présidente Carlos Miranda 
e, sexta-feira, dia 25, serâo conhecidos 
os restantes elementos dos Corpos 
Gerentes'2002 da Associaçâo 
Migrante de Barcelos. 
Felicidades. r^r 

A grave des empregadas 
da Local 343, prassegue 
As empregadas de escritôrio e 
afins do Sindicato Sheet Metal 
Workers*, Local Union 30, 
sindicalizadas na OPEIU, Local 
343, mantêm-se em greve para 
defesa do seu contrato de trabalho, 
desde 27 de Dezembro de 2001. 
As funcionârias nâo estâo de 
acordo que, por serem mulheres, 
se vejam obrigadas a aceitar que as 
suas condiçôes de trabalho e 
beneficios diminuam. Eram 6 
mulheres a lutar pelos seus 
direitos, sâo agora 4, porque duas 
arranjaram outros empregos e 
partiram. 
As quatro que restam vâo 
continuar a lutar. 
Uma deias, a luso-canadiana 
Odilia Ranton, disse-nos que "haja 
o que houver, a luta continua pois, 
ser mulher nâo justifica injustiças 

e desiguldades, bem pelo 
contrario. No minimo queremos 
manter o eontrato de trabalho 
existante. Nâo aceitamos mais 
horas de trabalho, menos 
condiçôes, menos subsidies de 
férias, doença e maternidade, etc... 
Queremos trabalhar em condiçôes 
de igualdade. Entâo um Sindicato 
que defende os trabalhadores quer 
impôr à mulher trabalhadora 
aquilo que nâo admite para os 
homens?". 
Uma situaçâo caricata. Sindicatos, 
homens e mulheres, um "pacote 
laboral" de dificil conciliaçâo. 
Corao é que é possivel em Janeiro 
de 2002, uma situaçâo destas? 
Quem pode defender estas 
mulheres? 
Mais informaçôes pelo teiefone; 
416 703-4448. 

Linha Nacional de Emergêncïa Social 
Mulheres pertuguesas 
pedem aiuda à liuha 144 
A funcionar hâ menos de quatro 
meses, a Linha Nacional de 
Emergência Social 144 atendeu jâ 
mais de 130 mil chamadas e ajudou 
quase très mil pessoas. 
A maioria sâo sem-abrigo e vitimas de 
violêneia doméstica, sendo as 
mulheres e os adultos os grupos que 
mais recorrem a esta linha telefonica. 
Desde o dia 30 de Setembro, o 144 
recebeu quase mil chamadas 
relacionadas corn situaçôes de sem 
abrigo, sendo a maior parte 
efectuadas pelos prôprios e uma 
pequena parte por terceiros. No 
entanto, quando a équipa de 
emergência social chega ao local, 
muitos jâ là nâo estâo ou entâo 

recusam ajuda e preferem continuar a 
viver nas ruas. Segundo as 
estatisticas, 269 sem abrigo nâo foram 
localizados durante a visita efectuada 
pela équipa distrital, enquanto 183 
recusaram apoio. “Muitas vezes, é 
uma opçâo de vida”, conta Cristina 
Louro, do Instituto de Solidariedade 
e Segurança Social. 
Segundo a responsâvel, os sem abrigo 
estâo associados muitas vezes a 
problemas de saùde mental ou 
toxicodependência. Hâ ainda os 
‘habitués’, qué'nâo querem ajuda mas 
ligam quase todas as noites apenas 
para conversar. Algumas das 
operadoras jâ os conhecem sô pela 
voz. 
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NOVO SISTEMA DE WlilAiDIi 

Reclusa “estreia” pulseita electronica em Portugal 
O sistema de vigilância electrônica 
permite reduzir a taxa de presos 
preventivos. Uma reclusa do 
Estabelecimento Prisional de Tires, 
em Cascais, inaugurou ontem em 
Portugal O sistema de vigilância por 
pulseira electrônica. Segundo a 
Agência Lusa, a reclusa, de 19 anos, 
grâvida e corn um filho menor, 
encontrava-se em prisâo preventiva 
desde 27 de Junho passado, pelos 
crimes de furto e burla informâtica, 
tendo a decisâo de aplicar esta medida 
alternativa à prisâo preventiva sido 

tomada pelo Tribunal 
Criminal da Comarca de 
Oeiras. Além desta reclusa, 
existiam até ontem mais 10 
pedidos de preventivos 
junto do Instituto de 
Reinserçâo Social 
(entidade responsâvel pelos 
individuos sujeitos a esta 
medida), segundo 
informou ao Correio da 
Manhâ a Missâo para o 
Sistema de Monitorizaçâo 
Electrônica de arguidos. Jâ 

experimentado noutros 
paises, este sistema de 
vigilância - destinado em 
exclusive a presos 
preventivos - entrou este 
mês numa fase 
experimental de très anos 
em Portugal. Sào 11 as 
comarcas abrangidas 
durante o periodo 
experimental: Almada, 
Amadora, Barreiro, 
Cascais, Lisboa, Loures, 
Moita, Montijo, Oeiras, 

Seixal e Sintra. Nesta fase 
experimental, o nümero mâximo de 
arguidos sujeitos à vigilância 
electrônica é de 250, correspondendo 
a um investimento de 460 mil contos. 
Considerada menos onerosa do que a 
prisâo preventiva, na medida em que 
permite ao Estado poupar na 
alimentaçâo, dormida e cuidados de 
saùde do recluso em meio prisional, a 
vigilância electrônica tem em vista a 
manutençâo dos laços sociais dos 
arguidos, facilitando assim a sua 
integraçâo e reinserçâo social. 

liNHAS DE ...TDAÇÂO DEFINIDAS 
Piano de ordenamento para tnrismo nos Açores 
O turismo açoriano vai dispor de um 
piano de ordenamento, um 
documento que pretende définir as 
linhas de actuaçâo do sector para cada 
uma das nove ilhas, anunciou o 
secretârio regional da Economia. 
Apôs uma reuniâo corn as empresas 
que estâo a elaborar o documento, 
adjudicado em Julho, Duarte Ponte 
salientou que o objectivo é définir 
quai o tipo de turismo indicado e a 
capacidade hoteleira adequada para 
cada ilha, abordando as vertentes da 
promoçào e animaçâo no arquipélago. 
A implementaçâo deste projecto, cuja 

data ainda esta por définir, deverâ ser 
efectuada em colaboraçâo corn 
diversas entidades, nomeadamente do 
ramo da hotelaria, empresârios e 
câmaras municipais, que têm "um 
papel fundamental no 
desenvolvimento da actividade", 
realçou. 
Duarte Ponte admitiu, por outro lado, 
que o sector atravessa algumas 
"fragilidades" ao nlvel da formaçào 
profissional, dadas as dezenas de 
novas unidades hoteleiras que estâo 
programadas para o arquipélago. 
Disse que a situaçâo serâ ultrapassada 

corn a nova escola de turismo, que 
deverâ iniciar a sua actividade em 
Fevereiro, utilizando as instalaçôes do 
Hotel Sâo Pedro, em Ponta Delgada. 
O secretârio da Economia salientou 
que o turismo açoriano estâ corn uma 

taxa de crescimento de 25 por cento 
ao ano, apesar do "estrangulamento" 
derivado da necessidade dos 
transportes aéreos. 
Para ultrapassar esta limitaçâo, a 
SATA estâ a explorar um conjunto de 
rotas directas corn diversas cidades 
europeias, entre as quais Paris, Lille, 
Estocolmo e Frankfurt, que têm 
reflectido um "crescimento bastante 
acentuado" de turistas na regiâo, 
disse. 
Adiantou que actualmente cerca de 20 
por cento dos turistas provenientes do 
exterior sâo do mercado sueco. 

IGO S4 HORAS POR DIA 

iNfOBWflÇQES: 
416.537.1088 

Est:e5 radios est:âo à ven m(£m ©©Diyiüiratë©© D(s3©®0©§ 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*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 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

00* 

General Electric 
*55.*“ 

*125. 
Portable Radio 

AM/FM /SCMO 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$0Q 00* 

Citiien JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player *80. 00* 

Panasonic RX-D13 
*160."* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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i Estrada Naclonal (EN) 125, eatre Sagres e Vila Real de Santo Antonio 
Estrada do Algarve ficara mais segura 
A Estrada Nacional (EN) 125, entre 
Sagres e Vila Real de Santo Antonio vai 
ser alvo de um estudo, com vista à 
rectificaçào do traçado e eliminaçâo dos 
chamados "pontos negros" que fazem 
delà uma das mais perigosas estradas do 
Pais e da Europa. 

A erradicaçâo da chamada ocupaçâo 
continua, sobretudo por parte das 
actividades econômicas concentradas ao 
longo da via, constitui uma das medidas 
anunciadas ontem pelo présidente do 
Institute para a Conservaçâo e 
Exploraçào da Rede Rodoviâria 
(ICERR), no âmbito dos investimentos 
previstos para este ano na area da 
conservaçâo, num total de 67 milhôes de 

A Transportadorâ Aérea Portuguesa, 
TAP, vai receber, pela segunda vez, um 
empréstimo financeiro do Banco de 
Tôquio, que exigé como garantia a 
hipoteca de alguns aviôes da empresa. 

contes. 
Para Pedro Cunha Serra, que falava em 
Faro, durante a tomada de posse do novo 
director regional do ICERR, a rede 
rodoviâria do Algarve é uma das mais 
complexas do Pais, em especial devido à 
problemâtica EN 125, que classsificou 
como "caso ùnico e sem paralelo ao nivel 
europeu, face ao impacte da ocupaçâo 
continua". 
A transformaçâo daquela que ainda é a 
ùnica via de ligaçâo entre os dois 
extremos da regiâo algarvia, numa 
"avenida intermunicipal", constitui a 
principal particularidade realçada por 
Pedro Cunha Serra, que considéra 
mesmo este um caso de estudo ao nivel 
europeu: "Talvez haja outra 125 na 
Europa, mas corn este densidade de 
ocupaçâo, tenho as minhas düvidas, pois 
nâo se trata de uma simples ocupaçâo, 
mas também de acessos directes à 
estrada, em condiçôes que pôem em 
risco a segurança", referiu aquele 
responsâvel, que apontou como eventuais 
soluçôes para o ordenamento do trâfego 
e a melhoria da segurança rodoviâria 
neste percurso, a rectificaçào do traçado. 

A companhia portuguesa recebeu em 
2001 um empréstimo no valor de oito 
milhôes de contes. Neste acordo, a TAP 
deu como garantia do empréstimo o aval 
da companhia Swissair, agora falida. 

O alargamentos de troços, a introduçâo 
de semâforos e a construçâo de rotundas. 
A eliminaçâo dos chamados "pontos 
negros" responsâveis pelos elevados 
indices de sinistralidade rodoviâria 
registados anualmente na EN 125, 
constitui por isso uma das prioridades da 
direcçâo regional do ICERR, que 
pretende dar continuidade aos estudos 
realizados nos ültimos anos corn base nos 
dados fornecidos pela Brigada de 
Trânsito da Guarda Nacional 
Republicana, corn vista à respectiva 
correcçâo. O novo director regional do 
ICERR, Antonio Simôes Vasco, referiu 
ainda que a continuidade dos estudos 
sistematizados sobre os "pontos negros" 
decorrerâ em simultâneo corn um estudo 
dos principais flagelos associados à 
segurança na EN 125 e ao conjunto de 
acessibilidades construidas ao longo da 
estrada, corn vista a um posterior 
conjunto de intervençôes: "A partir dai 
começaremos a programar a EN 125 
numa medida completamente diferente 
daquela que é actualmente, ou seja 
passar de uma rua para uma estrada", 
disse aquele responsâvel. 

Para concéder este segundo 
empréstimo, o Banco de Tôquio exige 
outras garantias, que passam pela 
hipoteca de alguns aviôes da frota da 
TAP. 

Câes 
esfomeados 
dévorant 
rebanho 
Movidos pela fome, meia 
düzia de câes "vadios" ou 
supostamente rejeitados por 
caçadores têm atacado 
ferozmente, nas ultimas très 
semanas, um rebanho de 
ovelhas que se encontra a 
pastar numa propriedade 
vedada, localizada nas 
proximidades da vila 
alentejana de Alvito. A 
violência praticada pelos câes 
às cerca de 200 cabeças de 
gado que constituem o 
rebanho provocaram, nos 
ültimos dias, a morte de 17 
borregos e feriram gravemente 
outra meia düzia de animais. 
Alguns dificilmente resistirâo 
aos golpes profundos no 
pescoço e barriga, outros terâo 
de ser obrigatoriamente 
abatidos para que se consiga 
aproveitar a pele e a carne. 
Entristecido e revoltado corn 
esta situaçâo, o proprietârio do 
rebanho jâ nâo sabe o que 
fazer para terminar corn a 
mortandade dos ovinos e corn 
O avultado prejuizo financeiro. 

TAP recebe empréstimo japonês corn hipoteca 

HitMa VmmgiM IVIwhôah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Contro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

Tenham um 
Ano de 2002 

Feliz 
participando 
nas festas do 

FCCPM. 
INFO: 905-286-1311 

O ùnico matadouro portugues 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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SUSPEITAS DE FOOD POSTO 

Seis restaurantes lâ arderam na cesta Algarvia 
Um restaurante de praia ardeu na 
manhâ de segunda-feira, por 
completo, no sîtio dos Très 
Castelos, na Praia da Rocha, sendo 
este, no espaço de um mês, o sexto 
fogo suspeito em apoios de praia 
nos concelhos vizinhos de Portimâo 
e Lagos. 
Curiosamente, as autoridades 
vieram a deter nas imediaçôes do 
local um individuo corn artigos 
roubados de très restaurantes da 
zona da Rocha, incluindo objectos 
provenientes do estabelecimento 
agora consumido pelas chamas. 
Segundo foi apurado, o individuo 
de 30 anos e natural de Ponte da 

Barca, no Minho, foi surpreendido 
pela Policia Maritima e populares a 
cerca de uns 50 metros do 
restaurante ardido no inicio da 
semana, numa reentrância de uma 
rocha existente no local, pouco 
depois do incêndio ter surgido. 
O fogo eclodiu no restaurante 
"Alice", no sitio dos Très Castelos, 
Praia da Rocha, por volta das 7 
horas da manhâ e o suspeito foi 
detido uma hora depois. O homem 
foi encontrado deitado numa 
espreguiçadeira de madeira furtada 
do referido apoio de. praia (tinha 
outra igual ao lado e um colchâo), 
escondido por detrâs de uma rocha. 

Ao seu lado estavam sacos de 
plâstico corn artigos roubados de 
très apoios de praia, 
nomeadamente telemôveis. 

relôgios, produtos alimentares, 
como latas de conserva e um 
presunto, bebidas e uma prancha 
de body-board. Nos ùltimos tempos, 
os apoios de praia da Rocha têm 
sido alvo de uma onda de assaltos, 
tendo sô na madrugada de segunda 
sido perpetrados très. A situaçâo 
tem gerado natural clima de 
apreensào junto dos proprietârios 
deste tipo de estabelecimentos. 
Para jâ, segundo se soube, o detido 
é apenas acusado da autoria dos 
furtos nos restaurantes de praia, 
nâo havendo, por enquanto, 
qualquer prova de envolvimento do 
mesmo nos fogos. 

OLIVEIRA 00 HOSPITAL 

Radloactlvldade 
nos solos da cidado 

es'teve na FPtv-SIC 

Os solos da cidade de 
Oliveira do Hospital 
possuem niveis elevados de 
radiactividade, acima da 
média nacional. 
Tudo porque existe muito 
urânio no subsolo 
oliveirense que produz gâs 
radâo. Este gâs derivado do 
urânio pode ser prejudicial 
para a saüde. 
Em Oliveira do Hospital 
foram utilizadas 130 
habitaçôes para medir os 
niveis de radiactividade 
natural dos solos, num 
estudo que durou varios 
meses, efectuado por dois 
investigadores do 
departamento de Ciências 
da Terra da Universidade de 

Coimbra. 
Alcides Vieira explicou ao 
DIÀRIO AS BEIRAS que a 
cidade oliveirense foi 
escolhida para este estudo 
"porque jâ tinhamos 
indicadores preliminares de 
ordem geolôgica que 
apontavam para grandes 
concentraçôes de urânio". 
Ao contrario das zonas da 
Guarda e da Urgeiriça, onde 
este tipo de estudo também 
aponta para elevados niveis 
de radâo, na regiâo de 
Oliveira do Hospital nunca 
foram feitas exploraçôes 
mineiras. 
Assim, os investigadores 
concluiram que, neste caso, 
o gâs radâo existe apenas 

devido aos factores naturais 
do solo. 
Segundo o cientista, as 
concentraçôes de radâo nos 
solos e habitaçôes de 
Oliveira é mais elevada do 
que a média nacional. 
No entanto, os valores 
analisados estâo na mesma 
ordem de grandeza dos que 
jâ foram detectados em 
outras âreas do pais, mas 
onde a sua origem têm a ver 
corn a intervençâo humana. 
O gâs radâo derivado do 
urânio é um factor de risco 
ambiental e, segundo o 
cientista, pode em 
determinadas condiçôes ter 
alguns impactos negatives 
na saüde humana. 

A fadista Dîna Maria, 
acompanhada por Antonio 
Amaro e Leonardo Medeiros, 
açtuou em directo no 
programa de Domingo de 
FPtv-SIC. 
Dina Maria falou do seu 
passado fadista e do momento 
actual da sua carreira. 

Dina Maria vai fazer a 
apresentaçào do seu novo 
trabalho gravado. "Atirei-te 
uma flor", Sâbado, dia 2 de 
Fevereiro, na sede do Sporting 
C. R de Toronto. 
Jantar e variedades. 
Informaçôes e réservas: 
416 533-9856, ou 763-1707. 

BIG Holiday SALE Ma&T.MP.&T. 
^ (taxes included not added) 

FIIM B ORFUS^ 

LEATHER 
B NT J I\/l ^ XK l\/l B S 

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

SENHORA E HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

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

DE OVELHA 
Matas, cintoB, chapéus 

Para elegância e conforte 
carteiras, sacos, etc... 

88 8RH1S RD 
416-789-5400 

Aben:o 
7 dlaa par Bsmana 
8* Fetra. • 6' Feira 
daa 10 am - 9 pm 

Sâb, a Dom. 
daa iO am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 

E mais; até lOO."" de desconto em todos os aitigos 

UMA NOVA COLECÇÀO DE. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÎÎ! 

bid 
- 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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Ferro Rodrigues ouve conselhos 
de economistas independentes 
O novo secretârio-geral do PS, Ferro 
Rodrigues, reuniu no fim de semana 
passado com independentes da area 
da economia, a quem pediu 
contributos para elaborar o seu 
programa de governo, mas ouviu 
alertas sobre os problemas que vai 
enfrentar. 
O ministre das Finanças 
demissionârio, Oliveira Martins, 
acompanhou Ferro Rodrigues no 
encontre que reuniu na Penha 
Longa, em Sintra, o ex-secretârio de 
Estado do Orçamento Fernando 
Pacheco, o fiscalista Medina Carreira 
e o ex-ministro da Economia Auguste 
Mateus, entre outres. À entrada da 
reuniâo, Ferro Rodrigues nâo revelou 
se algum dos nomes présente poderia 
integrar um eventual governo 
socialista depois das legislativas de 
Março, argumentando que "os 
governos sô se formam depois das 
eleiçôes". 
Ferro Rodrigues mostrou-se satisfeito 
corn os resultados que indicam a sua 
vitôria nas eleiçôes no PS mas 
preferindo aguardar pela 
proclamaçâo oficial dos resultados 
para se assumir como o novo 
secretârio-geral socialista. Resultados 
ainda provisôrios indicam que 

poderâ ter um resultado de 96 por 
cento. Um dos especialistas ouvidos 
por Ferro Rodrigues, o ex-ministro 
da Economia Augusto Mateus, 
afirmou aos jornalistas que "o 
problema mais dificil" que aguarda o 
novo lider socialista é "credibilizar o 
PS" perante os eleitores depois de seis 
anos no poder. Augusto Mateus nâo 
excluiu a possibilidade de voltar ao 
governo, defendendo que "qualquer 
cidadâo esta disponivel para ajudar o 
seu pais", mas ressalvando que "ainda 
e muito cedo" para dar certezas. Nas 
eleiçôes de Março vai estar em jogo 
"a credibilidade das pessoas e das 
propostas", disse o ex-ministro. A 
mesma credibilidade deve ser a 
prioridade de um futuro governo, 
corn especial atençâo para a 
contençâo dos gastos do Estado, a 
modernizaçâo da administraçâo 
pùblica e "tudo o que se possa fazer 
para evitar desperdicio". Augusto 
Mateus defendeu reformas no 
funcionamento dos ministérios, 
admitindo mesmo a extinçâo de 
alguns. A produtividade dos serviços 
püblicos deve ser avaliada por aquilo 
que fazem realmente pelos cidadâos e 
nâo pelos salarios pagos, como agora 
acontece, acrescentou. 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falax com RAPIDez para a familia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TEL* 

Este especial é uma prenda de Ane Mevo 
da RapidTel e é valide até 
28 de Fevereiro de 2002. 

INSCREVA-Siltl 

Canadà e EUA .07'^ 
S. Paulo e Rio de Janeiro ,10e, Aienianiia, França, Inglaterra e Itâiia .08c 

Aos milhares de clientes que jâ estào a beneficiar das tarifas baixas 
dos nossos serviços, agradecemos profundamente todo o apoio que 

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

que oferecemos, oonvidamo-los a contactar-nos pois corn um 
serviço personilîcacb *bJdo faremos para ajudar a encontrar um piano 

de chamades de longa distancia que seja de inteira satisfaçâo. 

I, 2* a 6" feira - 9am - 6pm 
i Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Teiefone là: 1866-7274383 ou 965-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Paulo Portas foi o 
voncodor 
Reeleito présidente do CDS-PP, 
Paulo Portas fechou o XVIII 
congresso do partido na antiga FIL, 
em Lisboa, com urn discurso virado 
para o futuro do partido e o papel 
que este vai desempenhar nas 
mudanças necessârias para o pais. 
Confiante numa AD com os sociais- 
democratas, em nome do intéressé 
nacional. Portas espera contar corn 
a colaboraçâo e ajuda de Manuel 
Monteiro, para que o CDS-PP 
cumpra os sens objectives. 
Organizar o partido é a prioridade 
a partir de agora. 
Fortemente aplaudido pela maioria 
dos congressistas présentes, Paulo 
Portas subiu à tribuna com 77 por 
cento dos votos e 37 conselheiros 
nacionais eleitos. As primeiras 
palavras foram de apaziguamento 
sobre os vârios incidentes que 
ocorreram durante este fim-de- 
semama na reuniâo magna do 
partido. Sublinhando a capacidade 
do CDS-PP em superar as 
divergêneias internas. Portas 
manifestou o orgulho de pertencer 
a "um partido que cresce na 
adversidade", através de "debates 
intensos", defendendo que o 
"centro-direita saia a ganhar deste 
congresso". Na intervençâo final, 
Portas avançou alguns dos 
objectivos que o partido deve 
cumprir, corn base na determinaçâo 
em "colocar o PS onde merece; na 
oposiçâo". 
"O que o partido pede é que a partir 
de hoje sejamos um sô partido, corn 
uma sô camisola, corn varias vozes”, 
continuou o lider do CDS-PP, 
salientando que ao conseguir uma 

maioria clara, obteve a confiança 
necessâria. 
Seguiu-se o inesperado, depois de 
um congresso marcado por trocas 
de acusaçôes, criticas e insinuaçôes, 
com Portas a convidar o ex-lider do 
partido à colaboraçâo: "Queremos 
que Manuel Monteiro sinta que 
pode colaborar, que pode ajudar". 
Manuel Monteiro, que elegeu 13 
conselheiros nacionais, tinha jâ 
manifestado a disponibilidade para 
ser deputado, mas apenas numa 
AD corn o PSD. 
Paulo Portas voltou a evidenciar as 
diferenças que separam o CDS-PP 
das restantes forças politicas 
nacionais, argumentando que "os 
democratas-cristâos tiveram a 
coragem de fazer um congresso", e 
que enquanto "o PS elegia o seu 
secretârio-geral, o CDS-PP elegia o 
seu présidente". "Prefiro a nossa 
pluralidade à falta de unidade", 
rematou dirigente. 
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Durâo Barroso quer reduzir numéro de deputados no Parlamento 
O lîder do PSD, Durâo Barroso, 
defendeu, no encerramento 
Convençâo Nacional do Poder Local 
e Descentralizaçâo do PSD, em 
Coimbra, a criaçâo de um Senado, 
deixando a promessa que o partido 
ira empenhar-se na reduçâo do 
numéro de deputados na 
Assembleia da Repüblica. 
O lider social-democrata sustentou 
que a reduçâo dos parlamentares é 
"possivel e desejâvel", tal como a 
criaçâo de um Senado, que teria 
como funçâo receber 
"représentantes de todas as regiôes 
do pais, independentemente do seu 
peso populacional". 

Durante a convençâo, Durâo 
Barroso apresentou, no âmbito da 
questâo da descentralizaçâo, um 
"pacote" de medidas, incluindo uma 
proposta de extinçâo dos governos 
civis. 
Defendendo que o pais vive numa 
"crise de confiança" no Governo, o 
présidente do PSD questionou se os 
portugueses querem que o "pais 
continue no pântano?", numa alusâo 
ao discurso de Antonio Guterres, no 
dia das eleiçôes autârquicas, quando 
avançou que iria pedir ao Présidente 
da Repüblica a sua demissâo, depuis 
da derrota dos socialistas. 
Para Durâo Barroso, o problema nào 

esta nos portugueses, mas sim no 
Governo, jâ que "o Estado nâo esta à 
altura dos seus cidadâos", cita a 
Lusa. O lider social-democrata 
acusou ainda Portugal de ser "üm 
dos paises mais centralistas da 
Europa" e que esta "é uma das 

razôes do seu atraso". "O pais esta 
farto de um Governo para quem hâ 
filhos e enteados", acrescentou. 
Quanto às legislativas de 17 de 
Março, Durâo Barroso sublinhou 
que nâo se tratam de "umas eleiçôes 
quaisquer" e pediu aos militantes 
"um grande empenhamento" até ao 
dia da votaçâo. Garantindo que se o 
PSD ganhar as eleiçôes o tratamento 
de residues industriais perigosos 
nâo sera efectuado nas cimenteiras 
de Coimbra (Souselas) e Setübal 
(Outâo), Durâo Barroso sustentou 
que o prôximo Executive "tem de ser 
um Governo de rigor, nâo de 
demagogia". 

muita gente que sabe coisas que 
nào sabe e que muitas 

vexes julga saber. " 

PCP sô farà acordo corn o PS 
apos as eleiçôes 
o secretârio-geral do PCP, Carlos 
Carvalhas, anunciou a 
disponibilidade dos comunistas em 
fazer um acordo pôs-eleitoral corn 
as forças de esquerda para se 
encontrar uma soluçâo de governo 
conjunta. 
«O CC manifesta a disponibilidade 
do PCP para, na sequência de 
resultados eleitorais globais que 
exprimam a manutençâo da direita 
em minoria na- Assembleia da 
Repüblica, examinar corn as outras 
forças democrâticas as 
possibilidades de definiçâo de uma 

politica de esquerda (que signifique 
uma ruptura corn a politica até aqui 
seguida) e de concretizaçâo de uma 
soluçâo governativa em condiçôes 
de a respeitar, garantir e aplicar", 
afirmou, em conferência de 
imprensa a meio da reuniâo do 
comité central. 
A reuniâo foi marcada para reagir 
ao abaixo-assinado dos militantes 
que pediam um çongresso 
extraordinârio e a discussâo de 
uma plataforma de convergência à 
esquerda. A estratégia anunciada 
por Carvalhas nâo é nova, faz parte 

das resoluçôes politicas aprovadas 
ao longo dos anos pelo PCP - corn 
mais ou menos variâveis de 
linguagem. Em periodo de pré- 
campanha, poderâ servir sempre 
para roubar votos ao eleitorado do 
PS e contornar as tentaçôes da 
bipolarizaçâo. 
Mas este anüncio serve também de 
resposta às reivindicaçôes dos 
renovadores e subscritores do 
abaixo-assinado, ao tentar esvaziar 
o seu pedido de uma plataforma de 
esquerda e mantendo a posiçâo de 
nâo convocar um çongresso 
extraordinârio, como era esperado. 
Este foi um dos temas de discussâo 
da reuniâo. Carvalhas disse apenas 
que "o comité central considéra que 
nâo hâ fundamentos para convocar 
um çongresso extraordinârio". 

Grande campanha... 
INlao perça esta oferta especial e os nossos 
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Olago 
Kivu 
O lago, cujas âguas estâo a ser 
sujeitas a testes de qualidade, é 
o mais alto de Africa, situando- 
se a uma altitude de 1459 
metros. 
O Kivu, que fica na fronteira 
entre a Repûblica Democrâtica 
do Congo e o Ruanda, tem um 
comprimento de 89 quilômetros 
e uma superficie de 2699 
quilômetros quadrados. 
Em 1977,depois da ultima 
erupçào do Nyiragongo, houve 
uma enorme epidemia de côlera 
na regiâo, situaçâo que pode 
agora repetir-se. 

Consequências da erupçâo 

o movimento rebelde que contrôla 
Goma jâ avisou que as pessoas que 
forem encontradas a pilhar serào 
abatidas. As intençôes sào 
verdadeiras dado que 13 individuos 
jâ foram mortos desde a passada 
quinta-feira, 17, data em que o 
Nyiragongo entrou em erupçâo. 
Foi por causa da ânsia de pilhar que 

cerca de 50 pessoas morreram na 
segunda-feira, dia 21, quando 
tentavam resgatar o que podiam 
numa estaçào de combustiveis que 
explodiu. 
O monte Nyiragongo tem 3414 
metros de altura. O vulcâo entrou em 
erupçâo na quinta-feira, 17 de 
Janeiro. 

ladrôes abatidos 

^ OPiPE PEWMSTiPM 

Lava do vulcâo Nyiragongo faz 
explodir bomba de gasolina 

De acordo com vârios especialistas 
em vulcôes, a fase de erupçâo activa 
deve estar terminada. 
Laura Melo, porta-voz do Programa 
Alimentar Mondial das Naçôes 
Unidas anunciou que agora jâ é 
possivel dar inicio ao apoio às cerca 
de 340 mil pessoas que precisam de 
assistência na sequência do 
fenômeno vulcânico. Entre 
os deslocados contam-se 
200 mil crianças. 
A ajuda internacional 
começa entretanto a 
chegar. Estados Unidos, 
Alemanha, França e 
Bélgica jâ prometeram 
dinheiro e mantimentos, 
por sua vez o Canadâ jâ 
disponiblizou 1,7 milhôes 
de dolar . As necessidades 
bâsicas passam por 

cobertores, abrigos, âgua e 
instalaçôes sanitârias. 
As organizaçôes aconselham a que as 
pessoas se abriguem em campos de 
refugiados existentes na regiâo, mas 
os Congoleses estâo mais interessados 
em regressar rapidamente às suas 
casas. 

de 40 graus. 
As organizaçôes que trabalham no 
local estabeleceram 12 pontos onde a 
âgua é tratada corn cloro. 
Esta medida pode evitar alguns casos 
de côlera e disenteria, mas nâo pode 
contrariar os efeitos das toxinas 
vulcânicas depositadas na âgua. 

Cinquenta pessoas morreram na 
cidade de Goma, na Repûblica 
Democrâtica do Congo, quando a 
lava do vulcâo Nyiragongo fez 
explodir uma bomba de gasolina. 
Milhares de pessoas que tiveram de 
fugir do vulcâo começam agora a 
regressar a casa. 
Sete dias depois da erupçâo, o vulcâo 
Nyiragongo continua a provocar 
estragos. Cinquenta pessoas 
morreram quando tentavam retirar 
gasolina de um tanque de 
combustivel de uma estaçâo de 
serviço na cidade de Goma. Um forte 
explosâo que deixou no ar uma 
enorme nuvem negra. 
Um claro sinal de que a zona ainda 
nâo é segura. Mesmo assim centenas 
de pessoas começam a regressar a 
casa, isto apesar dos avisos das 

autoridades locais e das Naçôes 
Unidas. 
Os habitantes de Goma podem 
contar corn mais uma ameaça depois 
de a actividade do vulcâo Nyiragongo 
estar praticamente regularizada. A 
âgua do lago Kivu, que abastece toda 
a regiâo, estâ envenenada pela lava. 
Os cientistas acreditam que tomar 
banho ou beber âgua do lago Kivu 
pode ser altamente perigoso devido à 
lava que escorreu para dentro do lago. 
As 500 mil pessoas que vivem em 
Goma e sâo abastecidas pelo lago 
correm o risco de contrair côlera ou 
disenteria. 
De acordo corn a Reuters, um grupo 
de Congoleses estava tomar banho no 
Kivu, para tirar as cinzas vulcânicas 
do seu corpo, a apenas 50 metros do 
local onde a lava corria. A âgua 
continua a ser retirada do lago em 
recipientes para servir para cozinhar 
e layar. 
Hâ relatos de que em alguns locais a 
âgua chegou a atingir temperaturas 
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Comunidaile | 
Sexüa-feira, dia S5 | 
-Porto de Honra, às 19h30, comemorativo do lo. Aniversârio da j 
CASA DAS BEIRAS C.C.C. of Toronto. Presença dos convidados, Dr. | 
Carlos Marta-Presidente da Câmara Municipal de Tondela e> o artista | 
convîdado, Fernando Antonio. | 

I Sabado, dia SG | 
i -Na sede-social da Casa das Beiras, às 19H30, Jantar de Gala, | 
I comemorativo do lo. aniversârio. Balle e variedades. | 
j Informaçôes: 416 604-1125. Parabéns! | 
I -Baile do sôcio e patrocinadores no Asas do Atlântico, animado pelo | 
I corÿunto Português Suave. Info: 416 532-3649. I 
I -Baile do "Dia de Compadres", no Angrense, com o conjunto "Asas do | 
I Ritmo", e apresentaçâo da Direcçâo 2002. 1 
I -Baile-no Graciosa û. Centre, com o conjunto Tropical 2000. j 
I -Noite de Fados na sede-social do First Portuguese, Jantar às I9h30. I 
I . Info; 416 531-9971/72. ! 
i -Baile no Lusitânia de Toronto corn o conjunto "Pai & Filhas". | I -Jantar e entrega de prérnios do "Torneio de Sueca" do FC Porto de | 

Toronto. Inicio às 201iÛ0. j I 
Domingo, dia S7 j 
-Assembleia Gérai Anuai do Portuguese Canadian Credit Union | 

I (Banco Comunitario Luso-Canadiano), às 15h30, no 982 Bloor St. | 
I West/Dovercourt, em Toronto. Info: 416 533-9245. I I I 
I Sébado, dia S de Fevereiro 
I -Matança do Porco, realizaçâo da Irmandade do Divino Espirito | 
I Santo da Igreja de Sto. Antonio, no salao de festas da Igreja, com | 
I animaçâo de Décio Gonçalves e do EJ-NEN Stop Productions. | 
j Arremataçôes, sorteios e prérnios de porta. Info: 416 536-3333. | 
I -O Amor da Pâtria comemora o seu 31o. aniversârio, na Igreja de | 
I Santa Helena. Info: 416 535-2696. I 
I Lançamento do CD "Atirei-te uma flor", de Dina Maria, no Sporting | 
I C.R de Toronto. Info: 416 533-9856, ou 763-1707. | 

I Domingo, dia 3 
I -Assembleia Geral do Vitôria de Setübal de Toronto, às 14h00. | 
I Info: 416 534-441Z I 

I Quint:a-feira, dia 7 
I -Dia das Amigas, no Restaurante Lisboa-à-Noite. Jantar às 19h00 e, | 
I depois, convivio e variedades. Info: 416 531-9971, ou 603-6522. | 

Mârio Silva e Michael Giles 
lançant 
livro 
O Vereador Mârio Silva, 
membro do Toronto 
City Council, représen- 
tante do Bairro da 
Davenport, em Toronto, 
e o assistente Member of 
The Legislative Assem- 
bly of Ontario, Michael 
Giles escreveram em 
conjunto o livro "Fabric 
of a Nation - Stories of the Journey 
to Canada", que irâo lançar Quinta- 
Feira, dia 31 de Janeiro, no At 
Liberty Grand - Exhibition Place 
(Dufferin Street and Lakeshore 
Boulevard), entre as 18h00 às 
21h00. 
Mârio Silva, que chegou com a 
familia ao Canadâ em 1970, formou- 
se na Universidade de Toronto e na 
Sorbonne, em Paris. 
Michael Giles, oriundo da Irlanda, 
chegou ao Canadâ com a familia em 
1973. Formou-se na York University, 

em Toronto. 
O livro dâ uma visao "étnica" das 
grandes cidades do Canadâ, fugindo 
ao estereotipado made-in-Canada. 
Nos, imigrantes, recebemos muito 
do Canadâ mas, a grande verdade, é 
que também demos e damos muito. 
A nossa integraçâo no pais permite- 
nos dar um pouco do que trazemos 
na bagagem cultural, fusâo que dâ 
ao Canadâ o estatuto de mosaico de 
culturas e tradiçôes. 
As nossas felicitaçôes aos autores 
Mârio Silva e Michael Giles. 

KJ 

CRONICA A DISTANCIA 

OpçSes de Fonde 
Uma das ideias vendidas 
nos anos sessenta da 
Europa, "época dourada" 
das utopias da "esquerda", 
depois falidas, tratava-se da 
"plantificaçâo”. 
Para tais ilusôes "rôseas" de 
pseudo "bem-pensantes" 
europeus, nomeadamente 
em França e na 
Escandinâvia, todo o 
desenvolvimento da vida 
püblica deveria estar 
planificado ao milimetro. 
Fazendo-se assim dos 
governantes eleitos democra- 
ticamente, uma espécie de meros 
"altos funcionârios", retirando-lhes o 
legal poder discricionârio e de 
decisâo; reduzindo-se a iniciativa 
püblica e sobretudo a privada, corn 
évidentes consequências no 
desenvolvimento; agravando-se a 
burocracia e seus custos; 
transferindo-se, assim e 
indirectamente, através do excesso 
regulamentarista, mais poderes para 
uma mâquina judiciâria que nâo é 
eleita pela soberania popular, nem 
responde directa e 
personalizadamente perante esta, 
ainda que legitimada no Estado 
democrâtico. 
Claramente uma visâo marxista, 
mesmo para paises de regime 
democrâtico, num travâo à livre 
iniciativa e à economia de mercado, 
apesar de estas subordinadas jâ ao 
principio do Estado de Direito e ao 
seu positivisme. 
Tais tolices nâo tinham e nada têm a 
ver com a Social-Democracia, nem 
corn a Doutrina Social da Igreja 
Catôlica, as quais defendem um 
adequado e correcto 
intervencionismo do Estado, mas 
sem cercear a criatividade e a 
iniciativa que conduzem à 
concretizaçâo do Bern Comum - 
planeamento e nâo planificaçâo. 
Antes, era uma aproximaçâo aos 
modelos planificados da Europa 
entâo comunista, ainda que corn a 
intençâo de conservar a oeste 
estruturas democrâticas. Modelos 
planificados marxistas estes, que se 
saldaram na grande hécatombe 
humana, social e economica da 
defunta Uniâo Soviética, bem como 
dos paises que estiveram 
subordinados ao seu colonialisme 
fascista. 
Claro que os delirios "gauchistes" dos 
anos sessenta, na Europa ocidental 
democrâtica, descambaram nas 
crises econômicas e financeiras dos 

anos setenta. Mas que 
felizmente nos anos 
oitenta, corn o advento de 
Estadistas notâveis, desde 
o Papa Joâo Paulo II até ao 
catôlico socialista Jacques 
Delors, passando por 
Reagan, Margaret Tatcher 
e Helmut Kohl, entre 
outres, foi possivel 
relançar o Desenvolvi- 
mento Integral 
econômico, social, 
cultural, cientifico e 
ambiental - e libertar os 

povos da Europa de leste. 
Por câ, chegado o progresse atrasado 
no tempo, porque retardada a 
Democracia, era natural que quando 
o nosso estâdio de desenvolvimento 
ao menos atingisse os parâmetros 
europeus dos anos setenta/oitenta, 
idênticos fenômenos lâ de fora de 
entâo, por aqui também 
aparecessem. Desde os 
"planificadores" aos falsos 
"ambientalistas". 
Nuns, pura ignorâneia ou 
exibicionismo. Neutres, a intençâo 
clara de travar o crescimento, 
visando os efeitos politicos provâveis 
que resultariam de um 
descontentamento social assim 
provocado. 
Obviamente que sô cai nas 
esparrelas quem quer, ou quem nâo 
estâ para elas devidamente 
informado e formado. 
Dal que, na Madeira, nos recusemos 
a embarcar em semelhantes 
anseiras, por muitas que sejam as 
pressées que tais minorias consigam 
mobilizar. Nâo somos libérais, mas 
também nâo aceitamos a 
planificaçâo de inspiraçâo marxista. 
Somos sociais-democratas, 
identificados com o pensamento 
social-cristâo. È somos 
autonomistas, nâo subservientes ao 
que for "politicamente correcto" lâ 
por Lisboa, porque queremos o 
caminho das democracias modernas 
na aproximaçâo da decisâo politica 
aos cidadâos destinatârios - a "nova 
governaçâo" europeia. 
Somos pelo planeamento, contra a 
planificaçâo. Câ estâ. Queixam-se 
tanto da ausência do debate politico 
nos tempos que correm. Èis um 
tema para définir claramente os 
modelos alternativos de sociedade. 
Em vez de andarem a discutir a 
adufa da rua tal, a passagem do ano 
nâo sei em que restaurante, ou a 
vender o estafado e inconsquente 
discurso do miserabilismo. 
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Àminha i 
querida I 
mâe I 
Partiste mâe querida 
Através da negra morte 
Sem visto nem passaporte 
P'ra Patria descon)iec,ida 

De novo por mini esperas E 
Na tua Eterna morada 
Seras sempre recordada 
Com lagrimas puras sinceras 

Hull, Quebetfue 

Se estas onde os |ustos moram: 
Roga a Nosso Senhor 
Que Ele suavise a dor 
Dos filhos que poi ti choram 

E se graça Ihe achaste 
Pede com muito carinho 
Que guarde um lugarinho 
Para os filhos (jue criaste 

Dos conselhos que me 
Serei fiel cumpiidoi 
Repousa no seio do Senhor 
Na Santa Pâtria Celeste 

Eu espero que o hnives 
Nessa Pâtria do al<mi 
Nunca mais te chamo mâe 
Se chamar-te nào me ouves. 

As lagrimas que hoje verto 
Em pouco ou naila me acalma 
Cada uma é um aperto 
Que sinto na minha alma 

DUO SANTOS lança novo CD, 
no Oasis C. Contre 
O conhecido DUO SANTOS faz o lançamento do seu novo 
trabalho gravado, "Sei que o mundo vai mudar", Quarta-Feira, 
dia 6 de Fevereiro, no salâo do Oasis Convention Centre, em 
Mississauga, pelas 19h00. E o lançamento de mais uma ediçâo da 
DISMUSICA, dos empresârios Joe Pimentel e Flumberto 
Rebelo. 
A DISMUSICA Ltd - Member of SODRAC (SPA), que tern nos 
ültimos anos dado um grande impulse aos artistas locals, 
promove mais uma vez um album do DUO SANTOS, desta feita 
um trabalho gravado em Portugal, nos estüdios de José Cid. 
Parabéns à Dismusica e ao Duo Santos. 

Atençâo Toronto, Hamilton, 
Pickoring o Oakvillo 
Telefonem gratis para os entes queridos no Dia de Sâo Vaientim! 
No DIA 14 DE FEVEREIRO - Dia de Sâo Vaientim, a companhia de telefones de longa distâneia 
RAPIDTEL -em colaboraçâo corn as organizaçôes abaixo mencionadas-, oferece chamada grâtis para o 
ente mais querido em qualquer parte do mundo. 
Os interessados devem dirigir-se, entre as 14h00 e as 18h00, aos seguintes locals: 
-EM PICKERING, Portuguese Bakery, 1450 Kingston Road. 
-EM TORONTO, Caldense Bakery, 2 locals: 1209 Dundas St., West e no 337 Symington Ave. 
-EM OAKVILLE, Caldense Bakery, 447 Speers Street, West. 
-EM HAMILTON, Clube Vasco da Gama F.C.,175 1/2, James St., N. 
Para mais informaçôes, contactem a RAPIDTEL: 1 866 7274383, ou 905 619-2598. 
Dia 14 de Fevereiro, Dia de S. Vaientim, entre as 14h00 e as 16h00, telefone grâtis ao ente mais querido, 
com a RAPITEL. 

OASIS CONVENTION CENTOEorgalhosamenteaiireseiita 
CARMEN 

ILVA 
Festeje o 

DIA DOS NAMORADOS 
no Oasis Convention Centre, 

Dia 9 de Fevereiro é o dia do amor, DiA DOS NAMORADOS. Leve consigo todos quantos ama!!! 

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

e o jantar sera servido às 20h00. 

Passe uma noite romântica, inesquecicel, com quern ama, 
no Oasis C. Centre, com a presença da extraordinaria 

CARMEN SILVA e também o popular DÉCIO GONÇALVES. 

Adultos: $38. dolares. Informaçôes e réservas: 
Crianças: $30. délares. 905 891-7777, ou 416 534-7143 
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Principe Harrv admitiu 
ter fumade “cannabis” 
Um caso longe de ser isolado 
entre os iovens da sua idade 
Um principe é um principe e nâo é de 
estranhar que o facto de Harry, filho 
do herdeiro do trono de Inglaterra, 
admitir ter fumado "cannabis" e 
"apanhado bebedeiras" quando tinha 
16 anos de idade tenha suscitado 
algum mal-estar na sociedade 
britânica e feito correr rios de tinta na 
imprensa. Do insuspeito "Guardian" 
ao popular "News of the World", 
ninguém quis ficar fora do debate. Por 
que é que Harry o fez, o que dévia ter 
feito o pai, como vai a escola que 
fréquenta castigâ-lo? 
Sô que Harry esta longe de ser um 
caso isolado entre os jovens da sua 
idade (actualmente tem 17 anos) e os 
ingleses sabem-no. O mais recente 
estudo (1999) sobre o consumo de 
drogas licitas e ilicitas entre os 
estudantes de 30 paises europeus 
colocou os jovens ingleses de 15 e 16 
anos no topo dos que mais bebem e 
mais drogas consomem, de forma 
mais regular e précoce. Isso mesmo jâ 
havia sido constatado na ediçâo do 
mesmo estudo - "Programa Europeu 
para o Estudo do Alcool e outras 
Substâncias (ESPAD)" - de 1995. 
No que respeita ao consumo de 
"cannabis", por exemplo, 35 por cento 
dos inquiridos ingleses admitiram, 
pelo menos, ter jâ experimentado. A 
média apurada para os 30 paises 
europeus ficou-se pelos 16 por cento. 
Quanto à utilizaçâo de outras drogas 
que nâo "cannabis", das anfetaminas 
ao LSD, os valores obtidos para os 
adolescentes ingleses voltam a 
duplicar a média do conjunto dos 
paises analisados, atingindo os 12 por 
cento. A esmagadora maioria (91 por 
cento) admitiu ter bebido nos ültimos 
12 meses em relaçâo à data do 
inquérito e dois em cada très disseram 
ter ficado bêbados. Em mais de 20 
ocasiôes diferentes responderam 30 
por cento. Apenas no capitulo do 
tabaco e dos sedativos os ingleses 
revelaram consumes mais moderados 
do^que os seus colegas europeus. 
"Um dos problemas que enfrentamos 
deve-se ao facto de o consumo de 
drogas se ter tornado tâo vulgar que é 
visto por muita gente como sendo 
socialmente aceitâvel", comentou na 
altura o autor da parte inglesa do 
estudo, Martin Plant. Um aluno 
ouvido pela BBC "on line" confirma a 
percepçào: "A 'cannabis' nâo é algo de 
novo para a maioria dos jovens de 16 
anos e o principe Harry nâo é 
diferente sô porque é da familia real". 
Na verdade, e ainda de acordo corn os 
dados do ESPAD, 14 por cento dos 
ingleses experimentaram "cannabis" 
pela primeira vez corn 13 ou menos 
anos de idade. 
Posto isto, as noticias vindas a püblico 
no passade fim-de-semana vieram 
recolocar na ordem do dia a questâo 
do consumo de drogas entre os jovens 

e o papel da escola na sua prevençào. 
Em Eton, o estabelecimento de ensino 
frequentado pelo filho mais novo do 
Principe de Gales, a direcçâo deverâ 
agora submeter Harry a um teste de 
droga. E certo que os factos relatados 
na imprensa, e jâ admitidos pelo 
prôprio Harry, se reportam às férias 
do Verâo passade. Mas as regras da 
casa sào claras: o director da escola 
pode suspender ou expulsar qualquer 
aluno que tenha tido alguma espécie 
de contacte corn drogas ilicitas, tenha 
ele ocorrido no estabelecimento de 
ensino ou durante as férias. 
De reste, nâo séria a primeira vez na 
histôria de Eton que um aluno era 
expulse por posse e consumo de 
"cannabis". Num universe de cerca de 
1290 estudantes, é disparatado 
acreditar que este espaço esteja 
"miraculosamente" livre de drogas, 
comentou uma vez John Lewis. 
Ainda assim, a utilizaçâo de testes de 
droga junto dos alunos nâo é pacifica. 
Vârias foram as escolas pùblicas que 
quiseram aplicar o sistema para 
despistar os alunos consumidores mas 
que nâo conseguiram, lembra à BBC 
"on line" um dirigente da Associaçâo 
de Professores do Secundârio. E que, 
para além dos aspectos financeiros, a 
sujeiçâo â força dos alunos aos testes 
de droga levanta compreensiveis 
problemas éticos. Por isso, é mais 
frequente encontrar estabelecimentos 
de ensino privados, como é o caso de 
Eton, que requeiram a realizaçâo dos 
testes como condiçâo de manutençâo 
na instituiçâo do que escolas estatais. 
Outra das conclusôes a que chegou o 
ESPAD prende-se corn a facilidade 
corn que os alunos de 15/16 anos 
dizem ter acesso às drogas, 
designadamente a marijuana ou o 
haxixe. Algo de "muito" ou 
"razoavelmente" fâcil de adquirir - 
dizem mais de metade dos alunos 
ingleses. E se os locals de compra mais 
referidos por todos os inquiridos sâo 
os bares e discotecas, a escola figura 
também na lista dos sitios 
mencionados, tendo sido indicada por 
12 por cento dos estudantes. Mas as 
diferenças entre paises sâo 
con'siderâveis: em França, Itâlia e 
Reino Unido, por exemplo, a 
percentagem ronda os 30 por cento, 
quando em Portugal o mesmo é dito 
por apenas cerca de dez por cento dos 
alunos. 

on B ai y 

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

p^\pm ŒM (SQKiA m 

4DDI80N ON B4Y e JOSÉ DA COSTA 
tèm novidades para os portugueses, no que respeita 

ajuros e pianos de pagamento da 0^. 

Nâo dê nada de entrada, nâo faça pagamentos, nem 
pague 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 Sunfire ou um Pontiac Grand 

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 Terente 
(a nerte da Cellege St) 
Telefone: 416-964-3211 

TOT 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 

Apos ter descrito a semana 

passada a responsabilidaide dos 

pais, segundo os padrôes do 

curriculo do Ontario, passarei 

esta semana a descrever o papel 

do professor e das obrigaçôes do 

aluno, de acordo também com o 
que esta estabelecido no 

curriculo elementar e 

secundario desta provincia. 

Cabe ao professor a responsabilidade 
de desenvolver estratégias 
apropriadas ao desenvolvimento 
intelectual e académico de cada 
aluno. O professor tern que ter 
consciência das dificuldades dos 
alunos cuja diversidade passa por 
problemas de aprendizagem geral, 
problemas de leitura e/ou de escrita, 
entre outros de carâcter psicolôgico. 
Dai que se torna indispensâvel a 
adaptaçâo de varias técnicas de 
abordagem para a aula, ao mesmo 
tempo que tem que despertar o 
interesse e entusiâsmo do aluno. 

Uma das exigências deste 
curriculo prende-se corn a 
necessidade de baver uma parte de 
cada disciplina destinada a 
aprendizagem prâtica. Quer isto 
dizer que o professor tem que 
preparar determinadas liçôes que 
exijam um numéro de habilidades 
destinadas a trabalhos manuals e com 
material concrete. Por exemple, a 
disciplina de Estudos Sociais (Social 
Science) dedica um capitule ao 
estudo e à responsabilidade da 
familia. Dai a razâo pela quai se vê 
muitos.^ dos nossos alunos corn 
“bébés” durante algumas semanas. 
Corn este trabalho o aluno aprende as 
responsabilidades dos pais na criaçâo 
e educaçâo dos filhos. (Daremos mais 
detalhes sobre cada disciplina noutros 
artigos destinados a explicar o 
conteùdo temâtico de cada 
disciplina). No entante, é essencial 
que o professor crie um ambiente 

propicio à descoberta e ao 
desenvolvimento do aluno em cada 
area, ao mesmo tempo que o orienta a 
tomar decisôes por si prôprio e a ter 
confiança em tudo o que faz. E 
particularmente importante que o 
aluno tenha a oportunidade de 
explorât a sua creatividade nas artes, 
sobretudo nos primeiros anos de 
escolaridade, para que comece a 
explorât as suas vocaçôes no campo 
artistico. 

Quanto ao aluno, o novo 
curriculo do Ontario também tem 
uma secçâo dedicada às suas 
responsabilidades. A primeira - e a 
mais importante - responsabilidade 
esta ligada ao prôprio processo de 
aprendizagem que vai tornando-se 
mais desafiador com o avançar dos 
anos. Os alunos que se dedicam 
arduamente ao trabalho escolar e que 
fazem um esforço para tentar sempre 
melhorar o seu aproveitamento 
académico, descobrem rapidamente 
que existe um paralelo entre a 
dedicaçâo e o excelentes resultados 
obtidos em cada trabalho e em cada 
periodo escolar. Como resultado, 
sentem-se cada vez mais motivados 
para “fazer melhor”. No entanto, hâ 
alunos que enfrentam algumas 
dificuldades em assumir 
responsabilidades no processo de 
aprendizagem devido a diferentes 
obstâculos que se lhes deparam. (E 
ôbvio que a preguiça e o desinteresse 
estâo excluidos desta lista). Para estes 
alunos, a atençâo, a paciência e o 
encorajamento dos professores sâo 
extremamente importantes para o 
sucesso do aluno. Porém, sem olhar 
às consequêneias, aprender a ser 
responsâvel pela aprendizagem e o 
progresse é uma das partes 
fundamentais da educaçâo de todo o 
aluno que dépende dele prôprio, dos 
encarregados de educaçâo e dos 
professores. 

Uma vez conhecido o papel 
de cada um no processo educative, 
analisemos jâ de seguida as 
expectativas gérais do curriculo 

elementar, no tocante às Belas Artes, 
de 1998. Este documento tem dois 
componentes; as expectativas e o 
nivel de aproveitamento. As 
expectativas apresentam uma 
descriçâo do conteùdo de cada 
disciplina e o aproveitamento que o 
aluno deverâ demonstrar em cada 
teste, na aula e noutras 
actividades em que o 
aluno é avaliado. Cabe a 
cada professor adaptar o 
melhor método de acordo 
corn as dificuldades 
apresentadas pelos seus 
alunos. Cada método é 
estudado segundo as 
necessidades do aluno, o 
material disponivel na 
escola e o facto de que 
uma boa aprendizagem 
ajuda a construir valores 
pessoais e atitudes 
positives na disciplina e na vida em 
geral. Um aproveitamento excelente 
deverâ ser o objective a atingir por 
cada aluno e cabe aos professores, 
aos pais e aos prôprios alunos 
trabalharem conjuntamente para 
ajudar a implementar da melhor 
maneira possivel estas expectativas. 

Quando os pais recebem o 
documento escolar sobre o 
aproveitamento do filho que 
fréquenta a escola elementar, vâo 
deparar-se corn très categorias: 
conhecimentos gérais (knowledge 
elements), trabalho creative (creative 
work) e anâlise critica (critical 
thinking). Esta organizaçào em sub- 
categorias nào quer dizer que cada 
uma das expectativas sâo 
conseguidas independentemente, 
mas servem para o professor poder 
centrar a sua atençâo em aspectos 
particulares do conhecimento e das 
actividades do aluno. 

O nivel de aproveitamento, 
por sua vez, baseia-se em breves 
descriçôes de quatro categorias 
aplicâveis a cada ano de escolaridade 
(ou seja, cada grau). Estas descriçôes 
sâo acompanhadas por um padrâo de 

notas representadas por letras e/ou 
percentagens utilizado pelos 
professores para avaliar o aluno. 
Também no sector das Belas Artes, o 
curriculo subdivide este padrâo em 
quatro categorias: compreensâo dos 
conceitos (understanding concepts), 
anâlise critica e apreciaçâo (critical 

analysis and appreciation), 
representaçâo teatral e 
trabalho creativo 
(performance and creative 
work), e comunicaçâo 
(communication). Quando 
o profesor utiliza estas 
categorias para basear a 
nota que dâ ao aluno, 
também deverâo explicar 
aos pais as expectativas 
especificas exigidas pelo 
curriculo, o que ajudarâ os 
pais a interpretar melhor o 
boletim de notas dos filhos. 

O Nivel 3 (Level 3) que é o nivel- 
padrâo provincial, représenta um 
nivel relativamente alto quanto às 
expectativas de aprendizagem de 
cada aluno. Se o aluno conseguir 
uma média de Nivel 3, os pais 
poderâo ficar confiantes de que o 
aluno estâ preparado para enfrentar 
o prôximo ano escolar. Por sua vez, 
se o aluno apenas conseguiu Nivel 1 
(Level 1), o aproveitamento escolar 
nâo estâ ao nivel imposto pela 
provincia e o aluno nào terâ muito 
sucesso escolar se nâo modificar o 
seu método de trabalho. O Nivel 2 
(Level 2) demonstra que existe algum 
conhecimento, embora nâo 
suficiente, da parte do aluno para 
poder acompanhar as exigências do 
curriculo. No entanto, este é um 
nivel critico devido ao facto de 
indicar um possivel melhoramento 
ou um atraso na aprendizagem. 
Tudo dépende da atitude do aluno e 
do apoio dos pais. 

Para a semana falaremos da 
importâneia do curriculo para as 
Belas Artes, assim como das 
diferentes categorias em que se 
divide este curriculo. 

Siûv. astzes Martial Arts 
576 Royors Rd. • Keell/Rogers 

1356 Blindas St. W. • Dufferin/Lisgar 

SigiA-SESEQgia. 
EM BOA IOBMA rfsiCA E MEBIAL 

Silvestre, o 
Mestre de 

Artes Marciais 
da comunidade 

portuguesa 

Alugamos o nosso saiào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversàrios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416*534*5497 
416-656-5554 

EXPO 2000 
A gara.gem que lhe oferece 
um serviço completo ao seu automôvel 

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

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimatïivas gratis 

Joe Manuel (4161533-2439 940 Lansdowne Ave., 

Raùl (416) 330-6295 Building #24,Toronto, Ont. 

Pager: 372-2428 
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INTERNET 

Europa 
prepara-se 
para lançar 
o.eu 
Depois da circulaçâo do euro, a Europa 
prepara-se para lançar um novo simbolo 
de unidade, o .eu, para identificar os 
endereços de milhôes de sites europeus. 
Nos prôximos anos, o .eu pode tornar-se 
tâo famoso como o .corn ou as 
identificaçôes nacionais dos dominios, 
.pt para Portugal, .es para a Espanha ou 
.de para a Alemanha, por exemple. 
Para a Europa, sera uma forma de ter 
peso na gestào dos nomes dos dominios 
da Internet, grandemente controlados 
pelo governo norte-americano e pela 
poderosa ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers). 

Cada vez mais 
mulheres 
navegam na 
internet 

O mimero de mulheres que acedem regularmente à 
Internet esta a crescer a um ritmo superior que o 
mimero total de utilizadbres, segundo revela um 
relatôrio publicado nos Estados Unidos pela 
Nielsen/NetRatings. 
De acordo com o relatôrio, o mimero de mulheres que 
durante o mês de Dezembro acedeu à Net foi nove por 
cento superior ao registado em igual mes de 2000, 
enquanto o mimero total de utilizadores cresceu apenas 
seis por cento. 

Tribunal 
canadiano 
acusa "site" 

O Tribunal canadiano dos Direitos da Pessoa 
acusou o "site" do revisionista alemao Ernst Zundel 
de ter um teor racista. "A Net nao escapa à lei e este 
meio nao pode servir para promover o racismo", 
disse a présidente da Comissào da Pessoa. 
As mensagens veiculadas neste "site" "têm uma 
carga de maldade contra os judeus e consideramo- 
las como mensagens de raiva à luz da lei", afirmou 
o tribunal, rejeitando o argumente da defesa da 
liberdade de expressâo. 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

INFORMAÇÂO 
WWW.euronews.net 
Para quern gosta de andar a par do que 
acontece no mundo sugerimos-Ihe o site do 
Euronews.net. Com acesso a varias li'nguas: 
inglês, francês, português, espanhol e italiano, 
esta pagina disponibiliza-lhe diversas noti'cias 
sobre a actualidade, nos negôcios, euro, 
desporto e reportagens. 

CINEMA 
www.premiersplans.org 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant ou ainda 
Patrice Chéreau sâo alguns dos nomes 
présentes na 14.a ediçâo do Premiers Plans, o ' 
festival do novo cinema europeu, que este ano 
rende homenagem ao realizador Maurice 
Pialat passando toda a sua filmografia integral. 
Tempo ainda para colôquios e mesas 
redondas. 

ECONOMIA 
www.brlnt.com 

O portai Brint.com engloba um conjunto de 
canais gérais sobre negôcios e principalmente 
dedicados à economia, e-business, gestào de 
conhecimento, repartidos por diversos 
recursos online como noti'cias, discussôes e 
anàlises sobre estas matérias. 

Lorraine Kimsa 
Theatre for Young People 

formerly Young Peoples Theotre 
Artistic Director Pierre Tetrault 
Managing Director Nancy Coy 

Em Cam 26 dt Janeiro a 10 Fevereiro 

Tickets: $18 $28 
Aqueça o seu Inverno com Aché Brasil, um deslumbrante 
grupo de danças de Vancouver que esta emocionando 
audiências através de todo o Canada e USA. 
^Capoeira e outras danças do Brasil é uma mistura de artes 
marciais e acrobâticas numa exuberâneia de cores e 
movimentos. Essa inesquecivel experiência teatral oferece 
,um fascinante vislumbre na cultura e na histôria da cultura 
do povo nativo do Brasil 

Teatfo de Atta QuaUdade Prolissional desde 1966 * 165 Front Street East, Toronto wwwJktyp.ca 

À VENDA LIGUE: 416 862-2222 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Deverâ dar uma particular atençào ao seu visual, 
precisamente ao objecto de uma primeira observaçâo, a 
cabeça, e concretamente ao que esta mais em evidência, 
O rosto. Consoante o caso, procure valorizar o que maior 
"charme" possa provocar nos outros 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Esta altura constitui jâ a passagem a um momento mais tranquilo, 
mais interiorizado. A passagem da Lua pela Casa XII (sector 
astrolôgico relacionado corn a espiritualidadé) serâ responsâvel 
por esta graduai transformaçâo do seu diâlogo corn o mundo. 

GfcMCOS - 21/05 A 20/06 ^ î±. 
Aproveite a sua maior capacidade de comunicaçâo neste 
momento. Alias, sentira mesmo necessidade de a estabelecer, 
quer por conversa quer por escrito. Essa abertura poderâ ser 
positiva, para desfazer mal entendidos ou situaçôes dùbias, ou 
até mostrar-lhe novos horizontes. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Sentir-se-â, neste momento, mais integrado no significado de 
certos acontecimentos da sua vida. Corn tal conhecimento e 
numa altura em que o poder de comunicaçâo também 
atravessa um bom momento, serâ oportuno estabelecer 
diâlogos que serâo muito esclarecedores. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

Neste momento, em que a Lua percorre a sua nona Casa 
Astrolôgica, (Casa que estimula os relacionamentos) serâo 
favorecidos os contactas corn Aquârios e Balanças. Sâo tempos 
especialmente positivos para aperfeiçoar, ou terminar pianos, ou 
ainda dar os ùltimos retoques num projecto. 

ViRQEM -23/08^ 

Estâ atravessando uma altura mais lùcida, propicia portanto 
para melhor coordenar as suas ideias e avaliar dos seus 
sentimentos. Dai advirâ um maior discernimento e aceitarâ 
corn filosofia situaçôes mais delicadas. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Lua estâ a passar pela sua Casa VII (sector astrolôgico que 
estimula a complementaridade) e voce estâ, de facto, mais 
sensivel à reacçâo dos outros. As suas caracteristicas de luta 
serâo substituidas, nestes momentos, por um maior sentido 
diplomâtico. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Inconscientemente, ou sem a sua intervençâo directa, você 
poderâ dar por si a pedir um acréscimo de esforço aos outros. 
O seu lado apaixonado e sensual estarâo sublinhados. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Nesta altura, enquanto a Lua estâ a passar pela sector astrolôgico 
que rege a individualidade, a sua Casa V, irâ dar mais 
importância ao efeito, ao impacto final de um projecto, do que, 
propriamente aos meios de o realizar. 

^^^CAPRICORNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ J^\ 
Nesta época a Lua irâ transitar pela area astrolôgica que 
governa as estruturas e recursos interiores (a chamada Casa IV). 
Récupéré as suas energias dormindo um pouco mais, dê assim 
mais importância ao seu descanso, aproveite para recarregar as 
baterias. 

AOUÀRIO - 21/01 A 19/02 

Procure oiganizar a sua vida, tratando de assuntos do seu 
quotidiano, que por falta de tempo tenha descurado. É provâvel que 
nos prôximos tempos esteja demasiado ocupado para isso. 

Pnxcs -20/02T20/03 

Ocasiâo para explorar melhor os assuntos ou trabalhos que jâ 
tenha em andamento. Serâ inoportuno iniciar novos afazeres, 
que seriam trabalhosos e de pouco êxito. Boas perspectivas nos 
seus contactas corn Touro, Virgem e Capricôrnio. 
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( MiJSiCA ) ( CINEMA ) ( JOGOS ) ( ENTREVISTAS ) | NOTîCIAS 

RIO GRANDE 
Regrcssam corn novo CD.Sera editado este ano, um novo album de 

original's dos Rio Grande, através da EMI-Valentim de Carvalho, tal 

como Paulo Miranda, responsdvel por este projecto na editora, 

confirmou, nao adiantando mais pormenores sobre o projecto. 

No entanto, soube-se que os 
convcrsaçoes para a concepçao deste 
disco se arrastam jd desde o final do ano 
passade, desconhecendo-se ainda quai ira 
ser a constituiçao do projecto Rio Grande 
para este segundo album, nomeadamente 
se Jorge Palma ira ou nao participar. 
Os Rio Grande sao um projecto 
idealizado por Rui Veloso, Jorge Palma, 
Vitorino, Joao Gil (ex-Trovante e actual 
membro da Ala dos Namorados) e Tim 
(vocalista e baixista dos Xutos & 
Pontapés). As letras dos Rio Grande 
evocavam processos migratdrios do 
Alentejo rumo ao litoral urbono. 
Este album de estreia, “Rio Grande", 

contou corn Joao Monge na criaçao da 
maioria dos letras e corn Joao Gil na 
concepçao da parte musical. Alias, o ex- 
Trovante concebeu alguns dos mais 
emblemdticos temos deste projecto tais 
como “Senta-te Ai" (cançao que conta 
corn letra de Jorge Palma), “Dia de 
Posseio" ou "Postal de Correias". 
Em 1996, este quinteto editou o seu 
muito aciamado album homonimo de 
estreia, que chegou a tripla platina, 
correspondante a mais de 120 mil discos 
vendidos. Corn este disco na bagagem o 
super-grupo efectuou uma digressao 
nacional que deu origem a "Dia de 
Concerto", disco gravado ao vivo. 

"CAMARA LENTA" dos SNR soi dia 4 de Fevereiro 
No dia 4 de Fevereiro, vai ser editado o 
novo dibum dos GNR, banda que 
comemora, este ano, 20 anos de carreira. 
Intitulado “Cômara Lento", este disco é 
composto unicamente pelos temas mais 
calmos da banda de Rui Reininho, e inclui 
dois inéditos. 
"Voce" e "Nunca Mais Digas Adeus" (tema 
da banda-sonora da telenovela da T\h; 
"Nunca Digas Adeus") sao as duos 
cançoes ineditas que fazem parte do 
alinhamento de "Cômara Lenta", o novo 
dibum dos GNR, que serd editado no 
proximo dia 4 de Fevereiro. 
O alinhamento deste disco, composto 
unicamente por baladas compostas pela 
banda liderada por Rui Reininho, percorre 

a quase totalidade da discograf ia dos 
GNR, sendo baseado essencialmente nos 
dois ültimos dibuns da banda; "Mosquito" 
e "Popless". 
“Cômara Lenta" é editado no ano em que 
se çerfazem 20 anos sobre o lançamento 
de 'Tndependança", o dibum de estreia 
dos portuenses GNR, editado em 1981. 
O alinhamento de "Cômara Lenta" conta 
corn os seguintes temas, além dos dois 
inéditos: "Costa Atlôntica Inevitdvel", 
"Bem-Vindo ao Passado", "O Slow Que 
Veio do Frio", "Valsa dos Detectives", 
"Viva a Preguiça", "Asas Eléctricas", "Dois 
Sentidos", ’'Essa Fada", "Mau Pastor", 
"Que Importa?", “Lovenita", "Tirana", 
"Saliva" e "Cais". 

Robbie Williams 
tenta fugir do alcool e da droga 

o cantor Robbie Williams pretende evitar o 
consume de alcool e drogas e começou a f requentar 
de forma assîdua reuniôes dos Alcoolicos Anonimos 
em Los Angeles. 
Segundo o jornal britânico «The Sun», fontes 
proximas do ex-Take That revelaram que Robbie 
anda obcecado corn a sua saüde mental, tendo 
desenvolvido um grande esforço para se manter 
afastado das tentaçoes. 
De acordo corn o mesmo jornal, o cantor tend 
admitido que «é quase impossîvel» manter-se sdbrio. 

«Tenho de ir a reuniôes todos os dias. Nao sei se 
posso confier em mim mesmo», tend confessado 
Robbie a um amigo. 
O cantor britânico mudou-se recentemente para 
Los Angeles porque considéra aquela cidade norte- 
americana um local ideal para se manter sdbrio, ao 
contrdrio de Londres onde sempre viveu. 
Ciente do valor do musico, a editora de Robbie 
Williams estd também a seguir atentamente o 
processo, tendo chegado a sugerir um prolongado 
periodo de repouso. 
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THE DOCKS uma casa portuguesa 
A juventude da ACAPO realizou uma 
grande festa no conhecido The 
Docks, em Toronto. 
Foi a "la. Grande Noite Portuguesa 
no The Docks", que trouxe até nos 
nomes grandes da mùsica 
portuguesa, tais como Olavo Bilac, 
dos Santos & Pecadores; Fernando 
Cunha, dos Delfins; Tiago Oliveira, 
dos Polo Norte e o DJ-Ricciardi. De 
câ, actuaram Sarah Pacheco e 
Tamara. Dialogamos na CIRV-fm, 
com os convidados dos jovens da 
ACAPO. 

JMC - A primeira noite portuguesa 
na discoteca The Docks juntou très 
grandes nomes da mùsica 
portuguesa: Olavo Bilac (Santos e 
Pecadores), Fernando Cunha 
(Delfins) e Tiago Oliveira (Polo 
Norte). Para além destes très, a noite 

portuguesa também contou com o DJ 
Richard de Portugal. E no minimo 
surpreendente ver apenas um 
membro de uma banda sem se fazer 
acompanhar pelos restantes 
membros, mas membres de outras 
bandas. Eu começarei por perguntar 
ao Olavo Bilac a razâo pela quai se 
decidiu fazer este evento desta 
maneira? 

Olavo Bilac - Porque nâo?... Tudo 
começou como uma brincadeira, a 
partir de um convite feito pelo Joe 
Eustâquio para virmos ao Canada e 
corn um formato a que nos prôprios 
nâo estâvamos habituados, pois trata- 
se de um elemento de cada banda. 
Este formato de très vozes e dois 
guitarristas acaba por ser o fruto de 
pensarmos nâo apenas em trabalho, 
mas também em alegria, 
principalmente festa. Dai a razâo 

pela quai também optâmos um 
reportôrio de müsicas das très bandas 
que sâo, por sinal, as mais conhecidas 
e de mais sucesso neste tipo de 
mùsica. 

JMC - Aliâs, falemos dos Santos e 
Pecadores... houve recentemente o 
lançamento de mais um âlbum... 

Olavo Bilac - O “Horas de Prazer” - 
assim se chama este novo trabalho - 
resume todos estes anos em que seis 
pessoas passaram mais bons do que 
maus momentos. Représenta 
também uma evoluçâo do disco 
“Voar” e esperâmos que as pessoas 
continuem a gostar e a apoiar os 
Santos e Pecadores. 

JMC - Passemos agora ao DJ 
Richardi. Nos ùltimos anos, os EJs 

tém conquistado uma força enorme 
mundialmente - e particularmente 
em Portugal. A que se deve este 
fenômeno? 

DJ Ricciardi - Realmente, jâ sou DJ 
hâ muitos anos e quando comecei, 
estava esquecido num canto, sem 
qualquer protagonismo. Ora, sem 
dùvida que de hâ uns anos a esta 
parte os DJs começaram a ganhar 
muita divulgaçâo porque os clubes 
também apareceram corn outras 
dimensôes, corn outros sistemas 
sonoros e a aderéncia das camadas 
jovens também é muito grande. 

JMC - Aliâs, agora os EJs também jâ 
gravam discos, embora sob nomes 
ingleses... o que nâo é o seu caso. 

DJ Ricciardi - Nâo. Eu como sou 
descendente de italianos, optei por 

um nome da minha origem. Eu creio 
que os EJs sâo outra vertente da 
mùsica e talvez por isso é que seja 
notôria a sua existéncia. Eu creio 
que, no fundo, o DJ é um completo a 
todas as outras âreas musicais e 
nunca deverâ ser entendido como 
nada superior, mas pode-se juntar ao 
grupo de todos os artistas. 

JMC - Em contrapartida, hâ mùsicos 
que se queixam dos DJs lhes estarem 
a “roubar” um pouco o trabalho. 

Olavo Bilac - Eu acho que cada 
género musical que fazemos nâo tem 
a necessidade de se sobrepôr uns aos 
outros, até porque hâ espaço para 
todos. O que aconteceu é que 
antigamente nas pistas de dança 

passava rock, ou seja, o que os 
mùsicos faziam. Hoje, hâ uma 
tendéncia diferente porque essa 
mùsica é feita pelos prôprios DJs. 

DJ Ricciardi - Aliâs, jâ é comum 
artistas do pop/rock convidarem EJs 
para fazerem misturas dos seus temas 
que eles transportam para o universo 
de dança e isso a nos sô nos 
enriquece. 

Fernando Cunha - E nâo sô. Também 
jâ hâ DJs que participam ao vivo corn 
bandas e substituindo elementos de 
precussâo. 

JMC - Joe Eustâquio, como surgiu 
esta ideia de uma festa na The Docks? 

J.E. - A ideia surgiu entre o Nuno 
Sampaio - représentante de uma das 
agèncias - e colegas corn quem tem 
uma relaçâo de amizade. Uma vez 
que jâ temos também um certo 
relacionamento de amizade corn os 
membros que aqui se encontram, 
trabalhamos a ideia e foi assim que se 
organizou este evento. Se tudo correr 
bem, vamos começar por ter uma 
noite portuguesa â quinta-feira, todas 
as semanas, na Docks, a partir de 
Maio. 

JMC - Obrigado por estes minutos 
que nos cederam e continuaçâo de 
muito sucesso nas vossas carreiras. 

Olavo Bilac - Agradeço mais uma vez 

a vossa amabilidade e quero aqui 
deixar um abraço para todos. Estes 
momentos corn a comunidade 
portuguesa sâo enriquecedores e mais 
uma vez parabéns por tudo. 

^egundo os zum-zuns escutados, esta 
iniciativa vai prosseguir no The 
Docks. Joe Eustâquio também 
afirmou a sua intençâo de continuar a 
trazer "estrelas" do firmamento 
portugués para a integraçâo artistica 
que se deseja. 
Olavo Bilac, Fernando Cunha e, 
especialmente, Tiago Oliveira, 
gostaram da iniciativa improvisada e 
prometeram voltar. Optimo. 
Câ ficâmos à espera. 

JMC/Ana Fernandes 
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A RAIZ DO SONHO 
Sigo pela auto-estrada que me leva 
a Lisboa. Paro numa das areas de 
serviço para tomar um café e fumar 
um cigarro. Aproveito e utilizo os 
sanitarios, prevenindo-me para as 
boras que ainda tenho pela frente. 
Enquanto lavo as maos, olho-me ao 
espelho. Dou comigo a travar um 
monologo silencioso com o meu 
reflexo que se vai desfocando, 
desfocando, lentamente, numa 
viagem pelo tempo em que aquele 
percurso se fazia por uma qualquer 
estrada nacional, que nem jâ o 
numéro recordo. Uma viagem à 
terra era uma aventura - quase um 
dia inteiro. Jâ para nao falar de 
toda a excitaçâo antecipadamente 
vivida, como se em cada viagem 
houvesse sempre uma véspera. 
Verificar os travôes, as luzes, os 
pneus, o oleo do carro. Preparar o 
farnel, como quern ia antigamente 
para uma romaria. Deixar jâ o 
mâximo de coisas no porta- 
bagagens do carro para que no dia 
nao nos esquecêssemos de nada. 
Arrumar tudo muito bem 
arrumadinho, porque hâ sempre 
coisas de ùltima bora que exigem 
mais um buraquinbo. E, ala, que se 
faz tarde! 

Saiamos ao romper da alva 
que, naqueles dias, ninguém tinba 
sono. A estrada abria-se descarada 

à nossa frente, num convite 
libidinoso a que nela penetrâssemos 
num coito de boras, interrompido 
sempre que o corpo o exigisse para 
dar satisfaçâo a outras 
necessidades. Momentos para o 
ritual do piquenique a lembrar 
aquelas cenas das séries 
americanas, muito britânicas, em 
que o cenârio é sempre idilico, as 
crianças comportam-se muito bem 
e nunca se sujam. A sombra 
democraticamente votada pelos 
meus filbos, mas sempre decidida 
por mim que, nisto de democracia - 
que até é muito bonita - acaba por 
prevalecer o bom senso. O estender 
da manta que andava sempre na 
bagageira do carro para o que desse 
e viesse. As sandes metidas nuns 
saquinbos de pano, tipo envelope, 
bordados a ponto de cruz , que 
ignorava ir aquela cruz ainda a 
meio do calvârio. O bolo que 
repousava entre as linbas cruzadas 
do xadrez da manta, a desenbar 
convites à gula, para que as 
crianças subvertessem as regras da 
refeiçâo e começassem por ele. Uma 
correria solta pelo pinbal como que 
a ganbar energias para o serpentear 
da Serra do Buçaco. Procurar uma 
silva ou uma moita, que 
discretamente encaixasse no 
conceito de sanitârio publico, que o 

que mais irrita é jâ estar o carro a 
andar e ouvir uma vozita implorar 
<mamâ, quero fazer cbicbi!>. 

Uma cassete debitando os 
êxitos dos anos setenta, enquanto 
eu inventava jogos para enganar o 
tempo: nomes de animais 
começados por A. Abelba- grita um 
deles. 
-Por a... por a..., nâo me 
consigo lembrar. Da 
prôxima vez, sou eu a 
começar - ripostava, jâ 
meio zangado, por esta 
serôdia falba de memôria 
que eu colmatava corn o 
atum, lembrando que os 
peixes também sâo 
animais. E a fauna ia 
desfilando pelo alfabeto: 
boi, cào, doninba, 
elefante, formiga, gaivota, 
bipopôtamo, javali, 
lontra, macaco, n, por n, nâo sei, 6 
mamà ajuda-me, osga, pato, e agora 
o q de nove, também nâo sei, ajuda 
lâ marna, rato, sapo, touro, o 
unicôrnio, a saltar da âsia das 
cartas de marear da minba infância. 
Meto travâo ao alfabeto e salto para 
uma outra série: agora, nomes de 
cidades, vilas ou aldeias, 
portuguesas ou estrangeiras, tanto 
faz. Jâ nâo se tratava apenas de 
matar o tempo. Exercitava-se a 
memôria, alargava-se o léxico 
toponimico e praticava-se a leitura 
estando atento às plaças que 
ladeavam a estrada. De cidade em 
cidade, cbegâmos ao O. Quedaram- 
se os dois pensativos, até que um 
deles solta um grito de descoberta, 
como marinbeiro na gâvea: <eu sei, 
mamà, eu sei. Osbington!> Na 
geografia dos seis anos, em que nâo 
existe correspondência entre 
fonema e grafema, mas apenas o 
poema do saber em embriâo, 
Washington começa por O. E eu 
também nâo desmancbei âquele 
embriâo de saber- sob pena de ser 
acusada de ter provocado um 
aborto pedagôgico - feito de 
certezas redondas, como a letra que 
acabara de proferir. Redondas eram 
também as grandes lajes graniticas 
disseminadas na paisagem , onde 
espreitavam Aquilino e Torga , a 
anunciarem que o destino jâ estava 
proximo. Mas ainda faltavam uns 
quilômetros, que a aritmética da 
falta de estruturas rodoviârias se 
encarregava de multiplicar. Havia 
que reinventar outras operaçôes 
matemâticas, transformando a 
gramâtica do somar em sumir, a 
ver se o tempo aprendia a apagar a 
frase <ainda falta muito, mamà?> - 
Estamos quase a cbegar, respondia 
eu, na convicçào de que aquele 
quase era quase uma mentira 
piedosa, corn que se engana a 
candura de crianças de seis e sete 
anos. E, como nesta idade qualquer 
jogo ganba foros de interactividade 

(como boje se diz), propus-lbes que 
estivessem atentos aos carros que 
passavam. Um contaria os carros 
corn matricula estrangeira (leia-se 
dos émigrantes); o outro, os de 
matricula portuguesa. <Nôs 
também somos estrangeiros, nâo é 
mamâ?> Porquê? - indago corn um 

ar de espanto de quem 
nâo percebe nada do 
sistema ordenador e 
coordenador do 
pensamento, pensando 
que as crianças, às vezes, 
nâo raciocinam corn 
acerto. ^ 

Porque também 
tivemos que mudar a 
matricula do nosso carro! 
Mas quem é que dâ aulas 
de lôgica às crianças? 
Desenterram os 
silogismos nâo sei donde 

e nâo bâ sofisma que nos valba! A 
sua deduçâo estavg, correctissima; 
em Angola (onde nasceram), as 
matriculas eram diferentes. 

Nâo filbos, nos nâo somos 
estrangeiros! Certificava-me o 
bilbete de identidade - uma 
caderneta corn vârias folbas antes 
de inventarem o cartâo 
plastificado - sem saber como 
explicar que ainda éramos 
estrangeiros nas vivências, nos 
sentimentos de partilba, nas 
relaçôes de pertença. Sobretudo 
nos afectos que tivéramos que 
subtrair, mas ainda nâo tinbamos 
tido tempo de aprender a somar. 
Estâvamos em 1975. Curioso que 
sô agora me lembrei. Hoje, à 
distância de tantos anos, recordo 
que a minba primeira aula sobre 
emigraçâo fora dada nesse mesmo 
dia, para um auditôrio muito 
reduzido- em espaço, em numéro 
de participantes, em faixa etâria - 
mas muito atento e participativo. E 
o tema surgira por via dumas 
matriculas muito europeias, 
quando ainda se nâo falava na 
Europa, que enxameavam as 
estradas portuguesas na época do 
Verâo e do Natal. Nâo sabia, entâo, 
que um dia também eu me 
transformaria numa pedra dessa 
calçada portuguesa, calcetada corn 
pancadas de sonbo por um martelo 
a desenbar novos destines no rosto 
dç cada um. 
Hoje faço os mesmos jogos corn o 
meu neto, excepte o das 
matriculas. Os émigrantes 
trocaram as incômodas viagens de 
carro pelo conforte das passarolas 
voadoras. E, se nâo repararam, 
Portugal deixou de ser um pais de 
emigraçâo para ser um pais de 
imigraçào. Mais uma vez, a 
geografia bumana a baralbar o 
fonema e o grafema, mas a manter 
inteira a raiz do sonbo, que me 
devolve ao espelbo, por onde 
viajei. 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comiinitàrio Luso-Canadïano 
FULL BANKING SERVICES iwsDundasst. west, Toronto, 

Ont. Canada M6J 1X3 
Tel.: 416-5339245 Fax:416-533-2578 

Notice 

Annual Membership Meeting 

We advise tbat tbe annual meeting of our Credit Union shall be held at 
3:30 p.m. of January 27, 2002 at 982 Bloor Street West (at Dovercourt), 
in Toronto. 

Order of business 

11. Registration of members 
12. Adoption of the minutes of the last membership meeting 
13. President's Welcome and report of the Board of Directors 
14. Report of the Audit Committee 
15. Report of the Auditor 
16. Report of the Credit Department 
17. Appointment of External Auditor 
18. Elections 
19. New Business 
20. Adjournment 

January 15,2002 

DavidJ. M. Rendeiro 
President 

A Assembleia Geral anual do Portuguese Canadian Credit 
Union (Banco Comunitario Luso-Canadiano) terâ lugeu* 

pelas 15h30 de Domingo, 27 de Janeiro corrente, no 982 da 
Bloor St., West, em Toronto (na esquina Noroeste). 
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CLASSIFICADOS 

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

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

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

Empregado/a para loja, para a secçào de 
végétais. Contactar Joe.Tel.:416-656-7250. 

Cabeleireira corn experiência. Contactar 
Nathalie. Tel.:416-651-1888. 

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. 

Empregado para armazem de ferragens, e 
conduçâo de forklift. Contactar Dino 
Clemente. 
Tel.:416-652-7330. 

Secretâria fluente em Português e Inglês e 
corn experiência em computadores. 
Tel.:416-603-7978. 

Pessoal para limpeza, que fale e escreva 
Inglês. Tel.:416-260-8000. 
Ext. 230. 

Pessoal corn alguma experiência em 
reparaçôes de casas. Contactar Serafim. 
Tel.:905-923-0587. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Etobicoke. 
Contactar Emanuel. 
Tel.:905-616-4885. 

Pintores corn experiência. 
Contactar Carlos. Tel.:416-827-5279. 

PORTUGUESA VIOLAOA E MORTA 

Mais uma morte na Africa do Sui 
Uma portuguesa radicada na 
Africa do Sul foi espancada, 
violada e assassinada, no sâbado 
à noite, na Cidade do Cabo. 
Laura Almeida Veloza, de 53 
anos, nascida em Lourenço 
Marques e residente na Cidade 
do Cabo, casada corn Ricardo 
Veloza, filho do proprietârio da 
fâbrica de tabacos Veloza, de 
Moçambique, deixa duas filhas. 
A cidadâ portuguesa é jâ a 
segunda vitima da violência - 
desde o inicio do ano - que 
continua a atingir a comunidade 
portuguesa na Africa do Sul. 
No ano passado, 30 cidadâos 
portugueses ou luso- 
descendentes foram mortos 

naquele pais africano. 
Esta é a Africa do Sul pouco mais 
de 10 anos depois da enorme 
esperança que Mandela 
transmitiu ao mundo corn o fim 
do «apartheid». Sô que Mandela 
foi substituido por Mbeki, e a sua 
ponderaçâo e espirito 
conciliatôrio deram lugar - à 
medida que a crise econômica 
alastra - a receitas inspiradas por 
Mugabe; tudo o que de mau 
acontece é por culpa dos brancos. 
Este enorme pais da Africa 
Austral, rico em recursos e corn 
os maiores indices de educaçâo 
da Africa negra, esta à beira do 
colapso. 
Todos os 10 minutos uma mulher 

é violada (incluindo crianças 
devido a uma estüpida crença em 
que relaçôes sexuais corn uma 
virgem seriam cura para a sida). 
Em cada 26 minutos um ser 
humano é assassinado e a cada 
minuto que passa é uma casa 
assaltada e em cada 30 segundos 
uma pessoa é vitima de furto. 
Perante esta situaçào, o Governo 
sul-africano fecha os olhos ao 
flagelo da sida, das drogas, da 
insegurança. A corrupçâo 
alastra, os negôcios paralisam, o 
desemprego sobe em flécha... A 
Africa do Sul, que prometia ser 
um exemple para o Continente, 
esta a tornar-se num pais igual ou 
pior do que os seus vizinhos; 
embrenhado numa profunda 
crise moral, econômica, social e 
arriscando-se a perder a prôpria 
democracia. 
E tempo do Ocidente olhar mais 
atentamente para a realidade sul- 
africana, ajudando no que pode 
ajudar e condenando o que tem o 
dever de condenar. E de Portugal 
ter um papel mais active neste 
dominio. 
Nâo podemos, como pais, 
interiorizar como normal que os 
émigrantes se tornem um dos 
alvos mais fâceis para o 
banditisme impune que por ali 
anda à solta. 

Mateus Machado 

José Vicente da 

Costa Mauricio 
19/07/1922 - 22/01/2002 

A mulher Isaura da Costa, 
os filhos Joe> Filoména e 
Olga, e restante familia, 
agradecem a todos 
quantos participaram no 
ultimo adeus ao 
extremoso marido, pai e 
müsico, José Vicente da 
Costa Mauricio. 
Paz à sua aima 

InCRtDIEIITES: 
7 galinha do campo 
1 pedaço de entrecosto magro 
1 chouriço pequeno 
1 cebola 
1 cabeça de alhos 
3 colheres de (sopa) de barûia 
2 colheres de (sopa) de margarina ou manteiga 
7 ramo de salsa pequeno 
vinho branco 

COflEECCflO: 
Escolha uma galinha do campo, bem desenvolvida mas 
tenra. 
Depois de limpa e lavada, ate-lhe as pernas corn um'fio de 
cozinha. 
Coza-a em bastante âgua temperada corn o entrecosto, o 
chouriço e a cebola inteira descascada. 
Quando a galinha ficar tenra, retire-a do caldo e deixe 
arrefecer. 
Descasque os alhos e piseos num almofariz corn um pouco 
de sal. 
Barre a galinha. 
Leve ao lume uma frigideira grande de ferro corn as 
gorduras e aqueça bem. 
Junte a galinha e deixe-a corar, voltando-a varias vezes. Corn 
um ramo de salsa molhado em vinho branco, refresque a 
fritura, salpicando a galinha sempre que for necessârio. 
Sirva corn batatas fritas e salada. 

Sobremesa: 

Olhos de Sogra 
InCREDIEfITES: 

100 grs de miolo de amêndoa pelada e 
moîda 
1 gema de ovo 
80 grd de açucar 
ameixas secas g. b. 
passas corinto g. b. 

COriEECCflO: 
Confecçào: Escolhem-se ameixas secas bem grandes. 
Pôem-se numa tigela e deita-se âgua a ferver. 
Tapa-se a tigela e deixa-se de molho até estarem 
inchadas. 
Leva-se o açùcar ao lume corn um pouco de âgua e 
deixa-se ferver até engrossar. 
Deita-se o miolo da amêndoa moida, mexe-se bem e 
retira-se do lume. 
Junta-se a gema de ovo batida e, leve novamente ao 
lume para engrossar, mexendo sempre para nâo pegar. 
Retire do lume e reserve. 
Retiram-se as ameixas da âgua, enxugam-se num pano, 
abrem-se de um dos lados, e tiram-se os caroços. 
Ajeitam-se bem para as deixar abertas. 
Enchem-se corn bolinhas que se tendem nas palmas das 
màos, feita corn a massa das amêndoas. 
Vào-se passando por açùcar e, por fim espeta-se no 
meio uma passa de corinto. 
Deixa-se secar um pouco e dispôem-se num prato de 
serviço. 
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Dr. Carlos Marta no aniversârio da Casa das Boiras 
O Dr. Carlos Marta, Présidente da 
Câmara Municipal de Tondela, é o 
convidado de honra da Casa das 
Beiras Community Centre of Toronto, 
por ocasiâo do lo. aniversârio. 
O Dr. Carlos Marta visitou as 
instalaçôes da CIRV-fm e FPtv-SIC, 
onde foi entrevistado por Domingos 
Melo e Norberto de Sousa, 
respectivamente. Para O Milénio, 
resumimos parte das declaraçôes do 
convidado beirâo. 
Dr. Carlos Marta - Agradeço esta 
oportunidade que me dâo de contactar 
os portugueses, particularmente, os 
cidadâos do meu Concelho. E uma 
satisfaçâo estar entre vos. 
Norberto Sousa - Sabemos que exerce 
a presidência da Câmara de Tondela 
por eleiçâo, mas antes disso esteve 10 
meses no cargo em substituiçâo do 
anterior présidente. Quer comentar? 
Dr. C.M. - Sim. Estive na Assembleia 
da Repüblica como Deputado desde 
1991 até Janeiro do ano transacto. Por 
razôes de saùde o présidente da 
Câmara que estava em exercicio, saiu. 
Eu era o segundo membre da Câmara, 
portante, acabei por assumir essas 
funçôes durante 10 meses. Candidatei- 
me as ultimas eleiçôes, vencemos e, 
agora, estou preparado para fazer um 
mandate de 4 anos, servindo 

todo o pais? A que se deve este 
fenômeno da nova "onda laranja" nas 
ultimas autârquicas? 
Dr. C.M. - Em primeiro lugar, porque 
o PSD no Distrito de Viseu, e também 
no todo nacional, reuniu um conjunto 
de candidates e candidatas de grande 
qualidade técnica, profissional e 
politica, o que permitiu que as 
populaçôes acreditassem nos 
projectos, nas suas propostas, e por 
isso viu este resultado. Também, é 
bom dizer, que nos grandes centres 
urbanos houve uma grande e clara 
penalizaçâo à actual governaçào do 
PS, que de facto, no meu ponto de 
vista, tem sido incapaz de resolver os 
problemas que existem hoje na 
sociedade portuguesa. Sobretudo, a 
economia esta a degradar-se, existem 
hoje claros problemas a este nivel. E 
évidente que os portugueses quiseram 
mostrar o "cartâo vermelho" ao actual 
partido que governa o pais e, 
naturalmente, os autârcas acabaram 
por sofrer essas consequências e 
grande parte deles acabou por perder 
as eleiçôes. 
N. S. - Uma das grandes liçôes da 
histôria é de que os erros do passado 
ensinam a viver o présente e a preparar 
o futuro. Acha que o PSD vai aprender 
a liçâo que o PS nâo soube estudar? 

Carlos Marta a àer 
entrevistado por i 
Norberto de Sousa. 

naturalmente as populaçôes do nosso 
Concelho... 
N. S. - Naturalmente que os 10 meses 
que esteve à frente da Câmara de 
Tondela nâo desgostaram os eleitores 
pois, demonstraram-lhe a sua 
confiança, no dia das eleiçôes? 
Dr. C.M. - Sim, foram 10 meses de 
intenso trabalho, sobretudo uma 
grande colaboraçào corn todos os 
cidadâos e sobretudo corn sociedade 
civil do nosso Concelho, que 
possibilitou darmos uma nova 
dinâmica e que permitiu que depois se 
reflectisse nos resultados eleitorais. 
Tivemos o melhor resultado de 
sempre no nosso Concelho. Subimos 
cerca de 3.600 votos em relaçâo às 
eleiçôes anteriores, corn maioria na 
Assembleia Municipal, maioria nas 
Juntas de Freguesia -das 26 Juntas 
ganhâmos 25-, e também para a 
Câmara temos 7 Vereadores, 6 
Vereadores mais o Présidente, o que 
significa que tivémos uma maioria 
esmagadora, corn uma percentagem 
de cerca de 73,3 por cento. 
N.S. - De resto, tal como se passou em 

Dr. C. M. - Eu penso que o PSD soube 
na sua histôria e na histôria do pais 
democrâtico dar liçôes de 
responsabilidade, sobretudo nos 
momentos particularmente dificeis. 
Julgo que vai ter agora, se de facto 
tiver a confiança dos portugueses e se 
o actual lider do Partido reunir à sua 
volta um conjunto de personalidades 
de grande capacidade técnica e 
profissional e, sobretudo, se souber 
apresentar boas propostas ao 
eleitorado, julgo que hâ condiçôes 
efectivas para que possa fazer um bom 
Governo e tirar Portugal das 
dificuldades em que se encontra, e 
mais uma vez, fazer corn que aquilo 
que o Prof. Cavaco Silva fez durante 
cerca de 10 anos, aproximar ainda 
mais, e de forma mais acelerada, o 
nosso pais dos restantes paises da 
Comunidade Europeia. Nos nâo nos 
pudemos esquecer que hâ 6 anos que o 
pais cresce menos que os restantes 
paises da Comunidade Europeia, o 
que significa que estamos a ficar mais 
pobres. Nâo foi assim nos ültimos 10 
anos de governaçào do PSD, portanto. 

é necessârio novas politicas de forma a 
que o pais se possa aproximar e nâo 
continue a ficar atrasado, o que é de 
facto muito negativo para Portugal. 
N. S. - Voltando agora à razâo da sua 
visita, como vê esta aproximaçâo da 
terra-mâe à comunidade beirâ do 
Ontario? 
Dr. C. M. - Como disse inicialmente, é 
corn uma grande satisfaçâo e também 
por estar présente o Présidente da 
Câmara Municipal de Tondela, no 1". 
aniversârio da Casa das Beiras. Sô por 
isso, julgo que é uma honra para mim 
e para a instituiçâo que eu represento. 
Depois, dizer que a participaçào dos 
autârcas, sobretudo dos politicos, que 
têm responsabilidades no nosso pais, 
que é muito importante as suas visitas, 
o acompanhamento da vida dos 
portugueses e das portuguesas que 
vivem no estrangeiro e 
particularmente no Canadâ e em 
Toronto. Julgo que é vir trazer uma 
mensagem de amizade, de carinho e 
de transmitir também às pessoas de 
que nos estamos longe mas que 
pensamos neles, de que eles sâo 
também importantes para o 
desenvolvimento do Portugal que 
todos admiramos e gostamos. 
N. S. - Segundo os meus 
conhecimentos locals, estas Casas 
representativas de Regiôes, por vezes 
precisam mais de apoios culturais e 
outros, do que econômicos. Traz na 
sua agenda alguma ideia de acordo 
protocolar cultural, por exemplo? 
Dr. C. M. - Eu, sobretudo, vim para 
conhecer, para participar activamente 
neste 1". aniversârio. De qualquer 
forma jâ neste aniversârio, a Câmara 
Municipal de Tondela se 
disponibilizou para, de forma gratuita, 
trazer aqui o artista Fernando 
Antônio, que é um contributo para a 
festa de tantos portugueses que aqui 
vivem e que sâo sôcios desta Casa. Por 
outro lado, julgo que é fundamental 
ver e aperceber-me daquilo que 
acontece na Casa das Beiras e corn os 
sens dirigeâtes -que têm sido 
excepcionais na forma como me 
receberam-, e de naturalmente 
encontrar parcerias que permitam que 
mais gente de outras âreas de 
intervençâo cultural, musical ou 
desportivas, possam vir aqui e trazer a 
mensagem e a cultura que hoje existe 
no nosso Portugal. 
N. S. - Jâ que falou no desporto, vou 
provocâ-lo. Como vai o "seu" futebol? 

Dr. C. M. - Fui profissional de futebol 
muitos anos na 1“ Divisâo, em vârios 
clubes, fui também Présidente da 
Associaçâo de Futebol de Viseu 
durante 5 anos e hoje sou ainda o 
Présidente da Assembleia Gérai do 
Sindicato de Profissionais de Futebol 
em Portugal. Fui Présidente da 
Comissâo Parlamentar de 
Acompanhamento do Euro'2004... 
Deixe-me dizer-lhe que o futebol 
profissional em Portugal précisa de 
uma verdadeira revoluçâo, précisa de 
uma nova mentalidade, précisa de 
reestruturar as suas estruturas 
associativas e federativas e, sobretudo, 
précisa de mudar muita coisa de forma 
a poder acompanhar de facto aquilo 
que se faz na Europa e no Mundo. 
Apesar de tudo, temos hoje grandes 
protagonistas, uma grande selecçâo - 
uma geraçâo de ouro-, mas, depois 
desta geraçâo de ouro, nâo sei o que 
vai acontecer. E preciso que os 
principals responsâveis pelas 
estruturas desportivas e do futuro do 
futebol, possam perceber que é 
necessârio fazer essa revoluçâo, para 
que o nosso futebol possa continuar a 
ser forte na Europa e no Mundo. 
Acima de tudo, é preciso 
credibilidade! 
A laia de despedida, o Dr. Carlos 
Marta acrescentou: 
-Quer pedir a todos que aqui vivem, 
que se possam associar e que possam 
estar présentes no aniversârio mas, 
também, o seu contributo e a sua 
presença todo o ano, para troca de 
ideias e fazer mais amigos, e que 
possam lembrar permanentemente o 
nosso Portugal. Ao chegar aqui, senti- 
me em casa, encontre! tanta gente 
amiga, tanta gente conhecida que, até 
que fosse sô por isso, valeu a pena ter 
vindo. Um abraço a todos! 
A festa dos beirôes inicia-se Sexta- 
Feira, dia 25 de Janeiro, às 19h00, corn 
um Porto de Honra. No Sâbado, dia 
2&, Jantar do 1". Aniversârio da Casa 
das Beiras, às 19h00. 
Convidados especiais, como jâ é do 
conhecimento püblico, o Dr. Carlos 
Marta, Présidente da Câmara 
Municipal de Tondela e, corn o 
patrocinio da mesma Câmara, o 
artista Fernando Antônio. 
Som e luz, a cargo de TNT 
Productions. Parabéns a todos! 

JMC/N. de Sousa 
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ardel corn 
is olhos no 
lescrete» 

Tiago 6 dor de cabeça para BOlOni 
O plantel leonino treinou em defesa Paito, 
Alvalade, tendo em vista o jogo de Em relaçâo ao apronto, o técnico 
sâbado em Alverca, para o quai o leonino inslstiu nos cruzamentos e 
técnico Laszlo Bôlôni tem nova dor de bolas paradas, continuando sem poder 
cabeça; a lesâo do guarda-redes Tiago. contar corn os lesionados Hugo, Luis 
O habituai titular da baliza verde e Filipe, Sâ Pinto e Niculae, bem como 
branca lesionou-se no decorrer do jogo Ricardo Quaresma e Hugo Viana que 
da Selecçâo B com a Noruega e esta estâo na Selecçâo B. 
em dûvida para a deslocaçâo a Novidade, apôs o término da sessâo foi 
Alverca. a chamada de Nelson aos trabalhos da 
Laszlo Bôlôni decidiu integrar nos Seleccâo B, exactamente em 
treinos o, guarda-redes da équipa B, substituiçâo do seu companheiro dè 
Beto II, tal como sucedeu corn o équipa. 

Tif i il lîiiii n/l fiiiisl 
Morte de jogador adia Parma-Brescia 
A tràgica morte do jogador do Brescia Vittorio Mero originou o adiamento do 

encontro corn o Parma, da primeira "mâo" das meias-fînais da Taça de Itàlia, 
anunciou o delegado ao jogo da Federaçâo Italiana de Futebol. 

rdel afirmou à 
iprensa 
asileira esperar 
r convocado 
ira representar a 
lecçâo brasileira 
) Jogo particular 
m a Arabia 
ludita, a 6 de 
ivereiro. 
ponta-de-lança 

) Sporting explicou ter um jogo no 
bado anterior para o campeonato 
)rtuguês, enquanto no dia do jogo 
) Brasil a équipa que représenta em 
)rtugal defronta o Maritime ou o 
ilgueiros para a Taça. 
) Sporting esta disposto a 
spensar-me desse jogo da Taça de 
jrtugal, caso Luiz Felipe Scolari me 
ïame à selecçâo», adiantou Mario 
rdel, que considerou estar a 
ravessar um bom momento. 
>ou respeitado em Portugal e 
irticularmente no Sporting. Uma 
ïamada à selecçâo séria apreciada 
io sô por mim como pelos adeptos 
3 clube», declarou o jogador. 

Os jogadores das duas équipas, 
que jâ se encontravam no 
terreno à espera do apito 
inicial, abandonaram 
imediatamente o relvado 
quando souberam da morte de 
Mero, vitima de um acidente de 
viaçâo. 
O "capitâo" do Brescia, Roberto 

Baggio, nâo conseguiu mesmo 
conter as lâgrimas no tünel de 
acesso aos balneârios, depois de 
uma notlcia que abalou todo o 
plantel do clube. 
Mero, que cumpria um jogo de 
castigo, dirigia-se para Parma 
para assistir das bancadas ao 
encontro, quando o seu 

automôvel embateu contra um 
camiâo na auto-estr.ada entre 
Ospitaletto e Rovato, na 
direcçâo a Veneza. 
Corn 27 anos, Mero chegou ao 
Parma em 1998, proveniente do 
Ravena, clube que tinha 
representado ao longo de très 
temporadas. 

"the bie boys' toy store" s«i* c«or« 

GRANDE LIQUIDAçâD DE MDBILIASü 
INVENTâRIO DE $S5Q,QD0.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de estar, Quarte de dermir 
Mobilia de escritôrio, secretàrias, 
Cadeiras, Mesas & Fotocopiadoras 

LCBO 

2 
.c 
% 
CO 
Ü 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Outario 

Lakeshore Rd, E prF 
Minimum purdiose $100 

"me big boys' toy store" 
srüs» CH0HS- 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

90S.271.2788 
Expires January 15/01 
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lABATT em campanha de gratidâo 
à comunidade portuguesa 
A companhia de cerveja Labatt 
Brewing Company, a caminho dos 
Jogos Olimpicos de Inverno, em Sait 
Lake City-USA, reuniu no 
Restaurante New Casa Abril os seus 
directores de regiôes e elementos da 
comunidade portuguesa para um 
convivio de gratidâo, pelo apoio à 
Labatt Brewing e suas iniciativas. 
Na altura, falou para a comunidade 
portuguesa, John Nunes, director- 
geral, e Bob Raposo, o représentante 
da Labatt para a comunidade 

portuguesa. 
Foi um jantar-convivio muito 
agradâvel e sintomâtico do apreço da 
Labatt pela comunidade portuguesa. 
Por outro lado, o carro aerodinâmico 
da Labatt -The Labatt Streemliner-, 
que anda a visitar varias cidades do 
Canada até chegar a Sait Lake City, 
esteve estacionado junto da CIRV- 
fm/FPtv-SIC, onde Bob Raposo 
confraternizou corn vârios elementos 
da comunidade portuguesa. Os 
portugueses tiveram a oportunidade 

John Nunes no 
agraâecimerào à 
com untdade portt^teste. 

• Depressâo 
• Artrite 
• Dores de cabeça e 

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

Consulte o Dr. Cristôvào 
Branco Ph.D,M.Sc,C.DAc. 
CLlNICADE 

ACÜPUNTÜRA E 

MEDICINA (XnDENTAL 

A sabedoria da 

medicina chinesa nas 
mâos de um médico 
português. 

Dr. Cristôvào 
Branco Seg. - Sex. 09h. às 17h. 

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

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

^ som t)t... 
• Problemas da pele 
• Eczema 
• Sistema genito- 
urinârio 

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

de fazerem a inscriçâo para um 
sorteio de 2 bilhetes que possibilita 
juntarem-se à équipa Olimpica do 
Canada e participarem nos Jogos 
Olimpicos de Inverno. 
Uma jornada importante para um 
melhor conhecimento entre os 
responsâveis da Labatt e a 
comunidade portuguesa. 
Agora, e para selar esta amizade 
reciproca, era giro que o vencedor do 
sorteio fosse um português. 
Nâo estào de acordo? 

Mârio Rels jà està 
a orlentar a eaulpa 
O sucessor de JoséiMourinho jâ estâ a orientât a sua nova équipa em 
Leiria, tendo prometido na hora apresentaçâo «continuât o 
trabalho efectuado por José Mourinho». 

«Nâo vim para Leiria para perder» 
Mario Reis, que régressa a uma équipa que jâ treinou nas épocas de 
1998/99 e 1999/2000, referiu que «continuât o que tem sido feito até 
aqui e, se possivel, melhorar aclassificaçâo. Nâo vim para Leiria para 
perder». 
No regresso a Leiria, Mario Reis acredita que a integraçâo «nâo sera 
problema», conforme explicou: «Conheço bem este balneârio, que 
ajudou o clube a ganhar estatuto de I Liga». 
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FC Porto 

José Mourinho de regresso às Antes e a um "grande” 
Depois de muitas peripécias, avanços e 
reçues, José Mourinho deixou 
definitivamente a Uniâo de Leiria para 
rumar até às Antas, onde jâ trabalha, 
cerca de um mes depois de ter sido 
dado como praticamente certo na Luz. 
Gorada a hipôtese de regressar ao 
Benfica, a série de maus resultados do 
FC Porto, culminada corn a derrota no 
passade domingo no Estâdio do Bessa 
(2-0), e a crescente contestaçâo ao 
treinador Octâvio Machado, abriram 
as portas das Antas a José Mourinho, 
que volta também a uma casa onde jâ 
trabalhou, mas sob o estatuto de 
adjunto. 
Mourinho, que jâ fora adjunto de 
Bobby Robson no Sporting e FC Porto 
e treinador principal do Benfica, 
régressa às Antas, agora para ser 
"numéro um" da équipa técnica, pouco 
depois do arranque da segunda volta 
da I Liga de 2001/02, deixando a 
Uniâo de Leiria num espantoso quarto 
lugar, corn mais um ponto que o FC 
Porto. 
A carreira de José Mourinho, de 38 
anos, como treinador principal é bem 
recente. O técnico, natural de Setübal, 
estreou-se corn tal estatuto logo no 
Benfica, ao substituir em Setembro de 
2000 o alemâo Jupp Heynckes no 
comando técnico dos "encarnados". 
A sua passagem pela Luz foi breve e 
polémica, tendo abandonado o clube 
no inicio de Dezembro do mesmo ano, 
dois dias apôs uma vitôria por 3-0 
sobre o "eterno rival" Sporting. 
Alegadamente, o técnico "bateu corn a 
porta" por ser um treinador a prazo, jâ 
que Manuel Vilarinho, entâo recém- 
eleito présidente da direcçâo nâo 
escondera durante a campanha que o 
"seu" treinador era Toni. Muito se 

falou acerca do seu hipotético 
ingresso no Sporting, para 
substituir Augusto Inâcio, 
despedido precisamente no 
mesmo dia (05 de Dezembro), 
mas tal nâo ser verificaria. 
Mourinho voltou ao activo ao 
ser nomeado treinador da 
Uniâo de Leiria no Verâo 
passado, sucedendo no cargo a 
Manuel José. A missâo parecia 
complicada, jâ que a fasquia 
estava bem elevada: corn 
Manuel José a Uniâo de Leiria 
terminara a I Liga 2000/01 no 
quinto posto. 
Contudo, na présente época, 
Mourinho liderou a Uniâo em mais 
uma campanha soberba, e no final da 
primeira volta deixa a équipa no 
quarto posto, à frente do Benfica, e a 
apenas seis pontos do comando, na 
posse do Sporting. 
No mês passado, o seu nome voltou a 
fazer as manchotes da imprensa 
desportiva portuguesa, na sequêneia 
da saida de Toni do comando técnico 
do Benfica. 
O seu regresso à Luz foi mesmo 
equacionado, apesar de Manuel 
Vilarinho desmentir quaisquer 
contactas, mas acabaria por nâo se 
concretizar, tendo Jesualdo Ferreira 
sido "promovido" de adjunto a técnico 
principal das "âguias". 
Contudo, Mourinho nâo teve de 
esperar muito mais para regressar a 
um "grande", e agora volta pela porta 
grande ao FC Porto, onde participou 
no inicio do ciclo do "penta" dos 
dragôes. 
Antes do seu ingresso na Luz em 
Setembro de 2000, Mourinho fora 
sempre adjunto. Depois de uma 

Boavista exige 
suspensâe de Dece 
o Boavista anunciou em comunicado 

corn um que vai avançar 
requerimento à Comissâo Disciplinar 
da Liga no sentido de Déco 
permanecer suspenso enquanto Petit 
nâo estiver apto para participar em 
jogos oficiais. 
Analisada a cassete do jogo corn o FC 
Porto foram detectadas pela SAD 
axadrezada cinco faltas graves e 
perigosas cometidas por Déco, um 
jogador, frisa o comunicado, 
«reincidente em situaçôes anâlogas, 
tendo lesionado Martelinho na 
Supertaça ficando o avançado très 
meses sem competir». 
O Boavista réitéra total apoio a Petit e 
agradece as mensagens recebidas de 
vârios quadrantes «em especial a de 
Joâo Pinto, formado nas escolas do 
Bessa». 
O comunicado fala também em 
Glauber e no caso de nandrolona que 

primeira e curta experiência como 
"braço direito" de Manuel Fernandes 
no Estrela da Amadora em 1990/91, 
quando a équipa disputou a Taça 
das Taças, José Mourinho 
acompanhou o inglês Bobby 
Robson entre 1992/93 e 199.6/97. 
Corn Robson, com o quai começou 
a trabalhar no Sporting por 
intermédio de Manuel Fernandes, 
obteve o terceiro lugar no 
campeonato nacional de 1992/93, 
mas a équipa técnica foi despedida 
pelo présidente Sousa Cintra a 
meio da época seguinte, quando o 
clube "leonino" seguia no primeiro 
lugar. 
Semanas depois Robson e 
Mourinho ingressaram no FC 

Porto, para substituirem o 
croata Tomislav Ivic e 
terminarem a temporada no 
segundo lugar, atrâs do 
Benfica, sendo campeôes em 
1994/95 e 1995/96, iniciando 
o ciclo do pentacampeonato 
dos "dragôes". 
O técnico inglês ingressou no 
FC Barcelona no Verâo de 
1996, para substituir o 
holandês Johan Cruyff, e 
levou consigo José Mourinho, 
mas Robson ficou apenas 
uma época no clube catalâo, 
durante a quai ficou em 

segundo lugar na Liga espanhola e<- 
venceu a Taça das Taças e a Taça 
do Rei de Espanha. 
Depois foram très temporadas ao 
lado do muito criticado holandês 
Louis Van Gaal, periodo em que o 
clube catalâo ganhou duas Ligas 
espanholas (1997/98 e 1998/99), 
uma Taça do Rei (1997/98) e uma 
Supertaça Europeia (1997/98). 
De entâo para câ Mourinho tem 
sido treinador principal na I Liga 
portuguesa, e volta a enfrentar um 
grande desafio, tendo como missâo 
imediata conduzir os "dragôes", 
actuais quintos classificados, ao 
titulo nacional, que lhe escapa hâ 
duas épocas. 

motivou a suspensâo temporâria do 
jogador. A SAD vai reagir nas 
instâneias prôprias em defesa da 
imagem do atleta. 

BBQ a GBIIL V CHURRASQIIEIRA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA 5ABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMDS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA DRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO À AEENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACAIHAU ASSADO NA BRASA 
RACALHAU A COMES SA 
BACAIHAU COM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.RIFANA, 

CALINHA. BIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SALADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIABOS TOOOS OS OIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIOAOE 
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ClAassi^àuiçâû 
Equipas 

I SPORTING 
2B0AVISTA 
SBENFiCA 
4U.LEIRIA 

OfO PORTO 
6 MARiTIMO 

TRELENENSES 
8 GOIMARÜES 
9RRA6A 
10 P.FERREIRA 
II SANTA CLARA 
12GILyiCENTE 
13SALGUEIR0S 
14ALVERCA 
1SFARENSE 
16BEIRA-MAR 
nSETlRAL 
18VARZIM 

I V E D M S P 

19 12 
19 12 
19 9 
19 9 
19 10 
19 9 
19 8 
19 8 
19 7 
19 6 
19 6 
19 7 
19 6 
19 5 
19 5 
19 
19 
19 

4 
4 
3 

4 
3 
8 
7 
3 
2 
4 
4 
5 

7 
6 

3 
3 
4 
3 
6 

5 
5 

3 42 
33 
33 
34 

6 31 
8 25 
7 20 
7 
7 

6 

7 

23 
25 
24 
17 

9 23 
10 19 
10 24 
11 15 
9 28 

10 20 
11 15 

15 40 
13 39 
21 35 
17 34 
18 33 
21 29 

28 28 
21 28 

18 26 
29 25 
24 24 
31 24 
39 21 
37 19 
30 18 
34 18 
24 17 
37 14 

tmmsmmmmm 

PORTUCUÊSa DE fUTEDOL 
PROEISSIOnftL 

O MILENIO 

El LüiJ 

Resultados 
(19“jornada) 

V. Guimaràes - Farense, 3-1 

Salgueiros-Benfica,1-4 

Varzim - Viltria Setûbal, 2-1 

ManUma - Beira-Mar, 3-1 

Paças Ferreira - Ahierca, 2-2 

Santa Clara - Uniâe Leiria, 1-1 

Beavista-FC Perte, 2-0 

SpeiUng - Belenenses, 2-0 

Sp.Braga-Oil Vicente, 1-0 

(20^ jornada) 
VitPria Guimaràes - Salgueires 

FC Perte-Maritime 

Alverca-Spelling 

Uniâe leiria - Pàças Ferreira 

Beira-Mar-Varzim 

Gil Vicente - Santa Clara 

Farense-Spelling Braga 

Belenenses-Beavista 

Vitària Setûbal-Benfica 

elhores lllarcadores 

22 giolos 

Mario JARDEL (Sporting) 

IS giollos 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

]12 golos 

FARY Paye (Beira-Mar) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

MANTORRAS (Benfica) 

Joâo Menezes "BARATA" (Braga) Brasil 

Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) Brasil 

HUGO HENRIQUE (Setübal) Brasil 

Marius NICULAE (Sporting) Roménia 

JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
pROEissionai 

CZûassl(^lcaçâû 
[jïïlïïilil 

l^^suHtadi 

lACADtMICA 
2NACI0NAL 

3CHAy£S 

19 41 
19 38 
19 34 

4CAMP0MAI0REN19 32 
5M0REIRENSE 19 29 
6ESTJIMAD0RA 19 29 
7P0RTIM0NENSE 18 28 
8 UNIAO LAMAS 19 26 

9 ANES 
100VARENSE 
IIESPiNHO 
12MAIA 
13 NAVAL 
14LEÇA 
15 RIO AVE 

19 24 
19 24 
19 24 
18 23 
19 23 
18 20 
18 18 

160LIVEIRENSE 19 17 
17PENAHEL 
18 FELGVEIRAS 

19 15 
15 12 

VS 

Académica - Ovarense, 2-0 

L Amadera- Felgueiras, 3-1 

Mereirense - Naval 1° Maie, 2-1 

OJtves - Oliveirense, 2-0 

0. Chaves - Portimonense, 2-0 

Sp. Espinho - Campemaier. 2-1 

U.lamas-Maia,1-2 

Rie Ave - leça, 0-0 

Nacianal-Penafiel,4-1 

fDtôxinta “^ozna^a 

Naval 1° Maie-Felgueiras 
Penafiel-Mereirense 

Ovarense-Nacienal 
Oliveirense - Académica 

Rie Ave-L Amadera 
Pertimenense-0.Aves 

Campomaierense - B. Chaves 
Maia-Sp. Espinhe 

leça - Uniâe lamas 

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

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

42 
29 
27 
26 
24 
23 
17 
14 
10 
9 

lK4ZSu(tados 
Beavista Ribeirinha - Flamenges, 3-2 

Praiense-Aguia1-0 
Madalena - Santé Anténie, 1-0 

Micaelense - Santiage, 3-0 
Fayal-Angrense, 0-2 

G 
« 

) 
fDzéxima ^^ctna^a 

Beavista Ribeirinha - Angrense 
Flamenges-Praiense 

Aguia - Madalena 
Santa Anténie - Micaelense 

Santiage-Fayal 

J^rnal 

O seu semanârio 

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

WIMT 
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 estâ a œmemorar 10 anos 

de bons serviços à Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 

que usem os serviços 

de Happy Travellers 

habilitaniHse a 

l-fsppv 
iŸaoaUûŸs 

umsorteio 

de très (3) 

viagens a 

Portugal 

r~\ 
0 

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. 
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Vale tenta iustificar 
dMda do Benfica 
O ex-presidente do Benfica, Vale e 
Azevedo, voltou ontem ao Tribunal 
da Boa-Hora. Interrogado pelo 
Ministério Pùblico, tentou justificar a 
divida que exige dos «encarnados». 
O ex-presidente do clube da Luz 
entregou ao Tribunal um dossier 
onde alegadamente se encontram 
comprovativos de cheques e 
transferências bancârias dos 
pagamentos - um milhâo e 387 mil 
contos -, que alega ter feito do seu 
bolso e que eram da responsabilidade 
do Benfica. 
A iniciativa foi comentada no final da 
audiência por Pereira da Silva, 
advogado que représenta o Benfica: 
«Hâ dùvidas se esses pagamentos 
foram feitos corn o dinheiro do dr. 
Vale e Azevedo ou corn os dinheiros 
do clube que iam parar às contas dele. 
Trata-se de uma questâo a apurar.» 
Pereira da Silva acrescentou que vai 
entregar os documentos no 
departamento financeiro dos 

«encarnados» e que o Benfica 
responderâ à acçâo dentro do prazo 
legal. 
Entretanto, o advogado de Eusébio 
Gouveia entregou hoje um 
requerimento no sentido do Tribunal 
chamar a depor o futebolista 
norueguês Rushfeldt. O avançado 
esta em Portugal a representar a sua 
selecçâo no Torneio Vale do Tejo. 

Jean Aies! vai testât 
neve McLaren de 
mmm ^ ^ ^ 

Fetmula 1 
o francès Jean Alesi, novo piloto da 
Mercedes para o campeonato 
alemào de Turismo, foi convidado 
pela marca que fornece os motores 
da McLaren, para testar o novo 
Fôrmula 1 da escuderia britânica. 
«Sou piloto da Mercedes, mas como 
me endereçaram este convite nâo o 
declinei», explicou o francês, que 
quis deixar bem claro que estes 
testes nâo sâo nenhuma «traiçâo» tentei um acordo para testar pela 
para com a sua ex-equipa Ferrari. équipa mas nâo foi possivel. Espero 
«Corri na Ferrari durante cinco >^^o interpretem estas sessôes 
anos e no final do ano passado como uma traiçâo», disse Alesi. 

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 

CARGAGEMLPARA 

TOGO 0 PORTUGAl 
RECEBENDO ATÉ 2 DE fEVOIEIBO 

VlAGENS 
PARA PORTUGAI OU 

OUTROS DESTINOS 

ESPECUU. DA SEMANA. 
- CUBA 
Tudo incluido desde $599“ + Tax 
So aviâo *259.“-!- Tax 

Ontario Registration number 04220761 

Abel Xavier de saida do Everton 
Abel nâo que Hear por mais très anos 
O internacional português foi 
colocado na lista das transferências do 
clube inglês. Clube e jogador nâo 
chegaram a acordo para renovaçâo do 
contrato. 
Abel Xavier, de acordo com um «site» 
inglês, recusou o novo vinculo 
apresentado pelo Everton que 
pretendia que o defesa português 
continuasse no clube por mais très 
anos. 
Walter Smith, manager do clube 
inglês, confirmou a ruptura nas 
conversaçôes: «As negociaçôes 
chegaram ao fim e vamos colocar o 
jogador na lista das transferências». 
O futuro de Abel Xavier é incerto, 
embora anteriormente tenha sido 
sondado pelos clubes alemâes Schalke 

04 e Borussia Dortmund. O defesa 
português revelou igualmente que 
dois clube ingleses manifestaram 
interesse no seu concurso, assim como 
o Benfica. 

Mike Tyson e Lewis brigam 
durante anuncio da iuta peio 
tituio des pesos pesados 

l)sea acertou 
um soco num 

assessor de 
Leieis 

Mike Tyson e Lennox Lewis 
deram, nesta terça-feira, uma 
pequena amostra do que 
deverâ ser o tâo esperado 
duelo pelo tituio mondial dos 
pesos pesados, marcado para 
abril. Por muito pouco, a 
entrevista coletiva em que a 
luta séria oficialmente 
anunciada nâo se transformou 
num autêntico combate. 
O encontro no Hudson 
Theater, em Nova York, foi 
explosivo, com direito a um 
KO: o présidente do Conselho 
Mondial de Boxe (CMB), José 
Sulaiman, foi ao tapete. 
O britânico Lewis, que detém os 
cinturôes do CMB e da Federaçâo 
Internacional de Boxe (FIB), 
espera hâ quase très anos para um 
frente a frente corn o ex-campeâo. 
O incidente aconteceu durante a 
apresentaçâo dos dois pugilistas à 
imprensa. Apôs a exibiçào de 
videos sobre a carreira de cada 
um. 
Quando Lewis, enfim, apareceu. 

Tyson correu em sua direçào, jâ 
corn os punhos cerrados. A 
intervençâo de seguranças 
impediu que os dois se 
golpeassem. Ainda assim, Tyson 
voltou para casa corn um pequeno 
corte na cabeça, provocado 
acidentalmente pelos seguranças. 
Ninguém percebeu a razào que 
levou Tyson a agir daquela 
maneira. 
O combate, porém, jâ esta 
marcado para 6 de abril, no ringue 
do MGM Grand, em Las Vegas. 

Estrela de Portalegre festeja 
recorde do uGuinessH 
o Sport Clube Estrela, de alcançar o recorde, a 
Portalegre, vai realizar no t formaçâo de Portalegre 
domingo uma festa para /   \ venceu 18 vezes 
comemorar a entrada / \ consecutivas e obteve 
para o «Guiness» apôs / ^ ^ \ pontos, marcou 42 
ter alcançado 18 vitôrias I |j|k - \J golos e sofreu apenas 
consecutivas. A \ jV I nove. 
formaçâo alentejana \ ® Lourinhanense, 
lidera a Série D da III V,. / segundo classificado, 
Divisâo nacional. x-s, esta a 15 pontos do 
A testa sera realizada no pnmeiro. 
Estâdio Municipal de Portalegre, O Estrela de Portalegre pretende 
depois do jogo de domingo frente agora bâter o recorde do Benfica, 
ao Mirandense, para a 19“ jornada da temporada de 1972/73, e chegar 
da III Divisâo. às 23 vitôrias consecutivas. 
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Um viBiiHM aos quadradinhos 
AI LIGA esta numa boa. 

O SPORTING (40 pontos) mantém o primeiro 
lugar apôs bâter, por 2-0, o Belenneses, em 
Alvalade. Foram dois "jardeis" a zero, sem apelo 
nem agravo. Logo a seguir, mostrando que é capaz 
de ir mais além, o campeào BOAVISTA (39), a um 
ponto de distância. Os boavisteiros "octaviaram" o 
FC Porto, por 2-0, deixando os azuis-e-brancos a 7 
pontos do Sporting e a 6 do Boavista. 
O imperador Octâvio, obviamente, demitiu-se! 
O Benfica subiu à terceira posiçâo, corn 35 pontos, 
depois de ter conseguido levar de vencida, o 
Salgueiros, por 4-1, em Vidal Pinheiro. As ultimas 
aquisiçôes e um nivel de confiança mais 
consentâneo corn a dimensâo do clube, deu a 
melhoria que os simpatizantes benfiquistas 
ansiavam. 
Uniâo de Leiria corn 34 pontos, e o FC Porto corn 
33, ocupam as posiçôes imediatas, 4o. e 5o. lugares, 
respectivamente. 

O Marltimo, corn 29 pontos, é o titular do 6o. lugar. 
Em sétimos, seguem Belenenses e Guimaràes. 
ambos corn 28 pontos cada um. Na zona calma da 
classificaçâo, estâo Gil Vicente, Santa Clara, Sp. 
Braga e Salgueiros. Na zona dos sobressaltos, 
ficaram Alverca, Farense, Beira Mar e Setübal. Em 
ultimo, numa afliçâo constante, encontra-se o 
Varzim, corn apenas 14 pontos e ténues esperanças. 
Assim, o "verdasco" misturado corn os 
"quadradinhos negros" mantêm-se na frente e 
poucos ou nenhuns se mostram corn capaciade 
para os desalojar. 
AJornada 20, surge com mais emoçâo, porque vai 
"dizer-nos" se o Benfica realmente melhorou, se o 
FC Porto vai reencontar-se, se SPORTING e 
Boavista prosseguem a sua caminhada vitoriosa. 
Uma série de "SE's" que deixam adivinhar questôes 
de defied resposta. A jornada 19, tem os seguintes 
encontros: 
Sâbado, 26 de Janeiro, às llhOO, Guimarâes- 

Salgueiros. 
As 13h00, FC Porto-Maritimo, corn transmissâo na 
SporTV. 
As 16h00, Alverca-Sporting, corn transmissâo na 
RTPi. 
No Domingo, dia 27, às lOhOO, U. Leiria-Paços de 
Ferreira. 
Às llhOO, Beira Mar-Varzim; Gil Vicente-Santa 
Clara e Farense-Sp. Braga. 
As 13h00, Belenenses-Boavista, corn transmissâo na 
SporTV. 
As 15h00, V. Setübal-Benfica, também corn 
transmissâo na SporTV. 
Jogos "delicadinhos", de fazer sofrer os amantes dos 
clubes que lutam pelos "tops" e dos que se batem 
para nâo descerem de divisâo. Uma crueldade... 
E, no fundo, sempre a mesma rotina, os mesmos 
"esgares de dor", ano-apôs-ano. No fim alguém hâ- 
de rir! 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

A cervejo da comunidade 
*TM/MC Ubatt Brewing Co. 

(416)248-0751 


