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WINTERFEST 2002 
um sucesso em crescimento constan'te 

Quando a nossa amiga 

e veraneante Maria de 

Lourdes Sousamos tele- 

fonou a dizer que 

tinha, com muita 

pena, regressado com 

o seu marido do 

Winterfest-2002, e que 

trazia fotografias e 

filmes do grande con- 

vivio criado e realizado 

pela Happy Travellers 

e CIRV-fm, nâo tive- 

mos duvldas do êxito 

do acontecimento. 

Bastava "1er" na voz da 

D. Maria, a tristeza de 

nâo ter flcado mais 

uma semanita... 

^ Pagina 26 
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sem vertebras 

Sheila Copps convida estudantes a participar 
no concurso para o Dia do Canadd 
A ministra do patrimonio historico-cultural do 
Canada convidou os estudantes do Ontario a 
participar no Concurso do Cartaz para o Dia do 
Canada 2002. Sheila Copps disse que “o 
concurso para a elaboraçâo do Cartaz para o 
Dia do Canada, destinado a todos os alunos 
menores de 18 anos, expressa o orgulho 
nacional do pais. Uma vez que os jovens sao o 
futuro da sociedade, o concurso da-lhes a 
oportunidade de encontrarem um novo 
significado para a cidadania canadiana e para 

celebrarem com orgulho o multiculturalismo e a 
importância da democracia no Canada”. 
O tema deste ano para o cartaz é A Celebraçâo 
dos “Primeiros” Canadianos (A Celebration of 
Canadian Firsts). Os estudantes deverao 
englobar no cartaz informaçôes baseadas em 
pesquisa sobre o tema, contribuiçôes feitas por 
canadianos no mundo e o papel que 
determinados canadianos tiveram (e têm) no 
desenvolvimento do pais. Como prémio, os 
treze finalistas poderao passar o dia do Canada, 

1 de Julho, em Ottawa, juntamente com o 
primeiro ministro, a governadora geral e os 
milhares de canadianos que se juntam à festa 
para festejar o 135° aniversario do pais. 
Criando pela primeira vez em 1987, o concurso 
do cartaz do Dia do Canada tornou-se numa das 
iniciativas mais importantes destinadas a 
celebrar o aniversario da naçâo canadiana. 
Os interessados poderao visitar a pagina da 
internet www.canadianheritage.gc.ca/affiche- 
poster. 

p.:': V:K: V ' >< • • •• •• • « f r, <• 

com os leitores 

Ola, fieis companheiros! 

O tempo là se vai aguentando à 
nossa maneira, isto é, sem 
grandes frios e pouca ou 
nenhuma neve. Que maravilha. 
Ha muito que nâo vivia um tempo 
tâo bom numa época invernosa de 
Dezembro/Janeiro... 
Aposto que estâo de acordo 
comigo. Alguma vez tinha de ser! 

Os trabalhos da Assembleia Geral da CASA DO 
ALENTEJO, em Toronto, irâo ter continuidade no 
Domingo, dia 3 de Fevereiro, pelas 15h00. O 
Présidente da Assembleia da Casa do Alentejo, 
José Luis Lopes, apela aos sôcios para que estejam 
présentes. Vamos la, compadres e comadres! 

Sabado, dia 2 de Fevereiro, o PORTUGUESE 
CANADIAN DEMOCRATIC COMMUNITY 
CENTRE, realiza um jantar-convivio para 
apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes. Por 
Intermédio de Marilia dos Santos-Presidente da 
Assembleia Geral; Eduardo Barra Pinto-Presidente 
do Conselho Fiscal e Conceiçào Baptista-Presidente 
da Direcçâo Admnistrativa, enviamos cordials 
saudaçôs a todos os componentes dos Corpos 
Gerentes da PCDCC. 
Aetna na festa o Grupo de Bailado do Clube 
Hispânico. 

Sabado e Domingo, dias 2 e 3 de Fevereiro, o salao 
de, festas do ARSENAL DO MINHO, em Toronto, 

vai acolher o Festival de Concertinas -5o. Festival 
de Cantigas ao Desafio e Concertinas, uma 
tradiçâo minhota e do Arsenal do Minho. 
Convidados especiais, vindos do Minho, Maria 
Celeste e Manuel Silva. Informaçôes e réservas: 416 
532-2328. 

Quinta-Feira, dia 7 de Fevereiro, as Amigas do First 
Portuguese C. C. Centre reallzam o DIA DAS 
AMIGAS no Restaurante Lisboa-à-Noite, com o 
jantar a ter lugar pelas 19h30. 
Nas variedades actuam Porfirio Ribeiro, Suzanne 
Silva, Jessica Amaro e Lindsey. 
Informaçôes e réservas: 416 531-9971, ou 603-6522. 

A CASA DOS POVEIROS Varzim Sport Club of 
Toronto realiza no Domingo, dia 10 de Fevereiro, a 
sua Assembleia Geral, para apresentaçâo do 
relatorio e contas da gerêneia em curso e Eleiçâo 
dos Corpos Gerentes para 2002/2003. 
Laurentino Esteves, Relaçôes Pûblicas e Director 
Cultural da Casa dos Poveiros apela aos sôcios para 
que compareçam na sede-social, dia 10 de 
Fevereiro, pelas 16h00. 

A PORTUGUESE ASSOCIATION OF St. 
MICHAEL The ARCHANGEL OF HAMILTON, 
realiza no salao Paroquial da Igreja de Santa Maria, 
em Hamilton, Domingo, dia 17 de Fevereiro, a sua 
Matança do Porco, pelas 14h00. Havera refeiçâo a 
condizer, com a carne de porco em destaque, e 
serao dançante com o DJ John's. 
O Mordomo Joâo Pereira Jünior, convida a 
comunidade a participar nesta grande festa. 
Informaçôes e réservas: 527-8786. 

Pronto! 
Escolham, divirtam-se, nâo se deixem , embalar no 
"dolce fare niente"... Façam como os "passeantes" 

do Winterfest'2002 que, sem medos e cheios de 
confiança, la estâo no quentinho da Repüblica 
Dominicana e nos por aqui roidinhos de "inveja". 
Movimentem o corpo e a aima nas festas 
portuguesas. 

JMC 

Lançamento do CD 
do DUO SANTOS 
no Oasis C. Centre 
A Dismusica Ltd., apresenta na prôxima Quarta- 
Feira, dia 6 de Fevereiro, às 19h00, a ultima 
gravaçâo do DUO SANTOS, intitulada "Sei que o 
Mundo vai mudar". 
Na ocasiâo, como é habituai, Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo têm ao dispôr dos convidados e 
amigos uma mesa bem recheada de petiscos e 
bebidas. 
Além dos CD's e Cassetes, Lisa e John Santos farâo 
a apresentaçâo do video de promoçào do "Sei que o 
Mundo vai mudar". 
Info: 905 891 7777. 
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EM DESTAQUE 

LISBOA: O novo lider do PS, Ferro Rodrigues, abraça o seu antecessor. Antonio Gutef res, 
durante a Convençâo do Partido, que decorreu no Coliseu dos Recreios. 

FOTO INÂCIO ROSA/LUSA 

ESTUDO SOBBE 0 FUTUBB DU EDUCIÇlO EM PORTUBM 

Portugal corn a educaçâo em atraso 
Tudo tem de mudar no sistema 
éducative português e os prôximos 
20 anos sào a grande oportunidade 
de récupérai 20 décadas de atraso 
educative. 
Esta é a principal conclusâo de um 
estudo exaustivo sobre a Educaçâo 
em Portugal. "D Future da Educaçâo 
em Portugal, Tendências e 
Oportunidades - Um Estudo de 
Reflexâo Prospectiva", a que a 
Agência Lusa teve acesso, foi pedido 
em 1997 pelo entâo ministre da 
Educaçâo, Marçal Grilo, realizado 
em parceria corn a Fundaçâo 
Calouste Gulbenkian (FCG) e foi 
apresentado na quarta-feira. 
Em quatre volumes, corn mais de 
1.200 pâginas no total, tudo foi 
analisado ao pormenor. Desde o 
actual sistema educativo e a sua 
eficiência, passando pelo alunos - 
quantos escolarizados e como sâo 
escolarizados - e professores - quantos 
e quem sâo, quai a sua situaçâo 
profissional e habilitaçâo académica. 

até aos vârios cenârios 
futures da Educaçâo em 
Portugal. 
O trabalho foi coordenado 
por Roberto Carneiro, 
ministre da Educaçâo entre 
1987 e 1991, que agregou 
uma équipa de 24 
investigadores nos diverses 
dominios da anâlise 
politica, econômica e social, 
e contou corn a colaboraçâo 
do Departamento de 
Avaliaçâo Prospectiva e 
Planeamento (DAPP) do Ministério 
da Educaçâo. 
Este estudo "nào é um exercicio de 
profecia, uma vez que o planeamento 
estratégico e a avaliaçâo prospectiva 
analisam, corn instrumentes 
rigorosos, o future como modo de 
delinear politicas püblicas 
présentés", escreve o ex-ministro da 
Educaçâo e actual das Finanças 
Guilherme d’Oliveira Martins, no 
primeiro volume. "Nâo é possivel 

continuai a exigir mais 
contribuiçôes fiscais dos 
cidadâos sem contrapartidas 
claras e sem resultados", 
continua, defendendo a 
necessidade de ultrapassar 
os "quatre uns" - um 
professor, uma disciplina, 
uma hora, uma sala de aula. 
Para Roberto Carneiro, a 
mera aplicaçâo de mais 
recursos nada resolve. 
"Haverâ que orientâ-los para 

reduzir as desigualdades, promover 
as comunidades mais desmunidas e 
bénéficiai os grupos étnicos/sociais 
corn mener aproveitamento", 
advoga. Gerça de um terço dos 
prôximos 20 anos decorrerâ sob o 
impulse do III Quadro Comunitârio 
de Apoio. "Este representarâ a 
derradeira oportunidade para o 
aproveitamento de ajudas europeias 
maciças aos paises da coesâo, entre 
os quais Portugal", sublinha o ex- 
ministro. 

Médico acusa coiegas de negiigência 
O médico cirurgiâo Auguste 
Rezende Elvas acusa très médicos e 
a direcçâo do Hospital da CUF de 
negiigência médica pelo 
tratamento que deram à sua 
mulher, Cesaltina, falecida hâ 
precisamente um ano. 
Rezende Elvas jâ apresentou hâ um 
ano queixa na Ordem dos Médicos 
contra Pedro Ponce, Paulo Moreira, 
Joaquim Martins e Jorge Girâo e 
prepara-se para avançai corn um 
processo civil em tribunal. 

Entretanto, decorre no Tribunal de 
Setùbal um outre processo-crime 
contra uma clinica de hemodiâlise, 
onde Cesaltina esteve em 
tratamento. 
Em declaraçôes, Rezende Elvas 
garante que “nâo pretende nada 
mais, do que ver estes médicos 
castigados”. 
No que se référé ao processo da 
Ordem, e segundo explicou o 
présidente do conselho disciplinai 
da Ordem, Freire Andrade, o 

“processo esta em fase de recolha 
de elementos nâo existindo 
decisâo”. 
Segundo Freire Andrade, “nào é a 
primeira vez que um médico acusa 
colegas de negiigência”. 
Do total de queixas que chegam à 
Ordem dos Médicos, um terço diz 
respeito a acusaçôes de negiigência. 
No triénio 1999/2001, o conselho 
disciplinai instaurou 617 processes 
e um terço foram por negiigência 
ou ma prâtica médica. 

Explosâo 
atinge 120 
habitaçôes 
Mais de cento e vinte casas 
danificadas, uma carpintaria 
parcialmente destruida e milhares de 
vidros partidos foi o que resultou da 
violenta explosâo de segunda-feira, 
nas imediaçôes de uma fâbrica de 
explosives, em Fontarcada - Pôvoa de 
Lanhoso. 
Os prejuizos poderào ultrapassar os 
200 mil contes. O rebentamento, que 
foi sentido a mais de 12 quilômetros 
de distâneia, provocou o pânico nas 
imediaçôes da unidade fabril, 
nomeadamente no lugar de Simâes e 
na vizinha freguesia de Oliveira. 
Para jâ nào se sabe ao certo o que terâ 
provocado o sinistre, mas tudo indica 
que, na habituai operaçâo de 
limpeza, alguém tenha, 
inadvertidamente, lançado para a 
'queima dos residues' um qualquer 
produto explosive. 
O que é certo é que, atendendo ao 
impacto e aos estragos provocados, a 
carga foi bastante poderosa, até 
porque, no châo, abriu uma cratera 
do tamanho de uma casa. Atendendo 
ao tipo de explosives que ali é 
fabricado (sobretudo 'vêlas', a que 
também chamam 'salsichas', para o 
rebentamento de pedra, rastilhos 
détonantes e detonadores), é muito 
provâvel que tenha sido lançada ao 
îogo, por engano, uma quantidade 
apreciâvel de gelamonite ou mesmo 
dinamite. Mas, para jâ, sâo tudo 
suposiçôes, e a verdade sô deverâ ser 
conhecida quando estiverem 
concluidas as investigaçôes da 
Comissào de Explosives da PSP. 

Aumento nos 
roubos por 
esticâo e 
arma branca 
As cidades de Leiria, Caldas da 
Rainha e Marinha Grande 
registaram no ano passade um 
aumento dos roubos por esticâo corn 
uso de arma branca, situaçâo que esta 
a preocupar as autoridades policiais e 
dominou a ultima reuniâo do 
gabinete coordenador de segurança 
distrital. Em declaraçôes ao Correio 
da Manhâ, o governador civil de 
Leiria, Carlos André, disse que "os 
assaltos sob ameaça de arma branca" 
sào uma das "situaçôes novas a exigir 
atençào", embora os numéros nâo 
sejam "significatives". Da anâlise da 
criminalidade registada no ano 
passade, no distrito de Leiria, o tipo 
de crime mais grave que mereceu 
maior atençào e discussâo pelos 
elementos das forças de segurança 
foram os roubos por esticâo corn uso 
de arma branca. 
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Algarve investe em frutas tropicals 
A cultura de frutos subtropicais e 
tropicais começa a ganhar expressâo 
no Algarve, funcionando como 
alternativa, entre outros, as 
tradicionais culturas da laranja, pêra, 
pêssego e ameixa, frutos estes que 
face a uma concorrência aberta e 
qualificada de Espanha têm perdido 
competitividade e espaço de manobra 
no mercado. Essa concorrência, cada 
vez mais acentuada e corn efeitos 
devastadores, pese embora medidas 
que estâo a ser tomadas pelas 
autoridades responsâveis, que visam 
acompanhar as exigências de padrâo 

e qualidade do mercado europeu, 
incentiva de certa forma o 
aparecimento de novas culturas na 
regiâo, nomeadamente a das referidas 
espécies tropicais ou sub-tropicais. As 
espécies mais desenvolvidas no 
Algarve sâo a pêra-abacate, a manga, 
goiaba, banana, papaia e ananas. A 
area total de cultivo ascende a cerca 
de duzentos e cinquenta hectares, 
corn uma produçâo global de 2.869 
toneladas . Estes numéros sâo os que 
estâo cadastrados na Direcçâo 
Regional de Agricultura do Algarve 
(DRAA), sendo que na realidade sâo 

largamente maiores, devido à 
existência de exploraçôes nâo 
referenciadas e que produzem em 
quantidade assinalâvel. A Direcçâo 
Regional de Agricultura do Algarve, 
através de programas de apoio 
comunitârios e de iniciativa propria, 
tem desenvolvido acçôes de 
sensibilizaçâo junto da comunidade 
agricola da regiâo, dando a conhecei- 
Ihes as realidades dessas culturas e as 
vantagens que as mesmas podem vir a 
dispor no mercado português. Os 
técnicos da DRAA, para além de 
estudos feitos no sector e da 

manutençâo de campos 
expérimentais dessas culturas, têm 
actuado no terreno e segundo referiu 
ao CM, Castelâo Rodrigues, sub- 
director regional daqueles serviços, "a 
sua acçâo tem colhido proveitos, 
constatando-se, de ano para ano, um 
crescimento nas âreas afectas a essas 
culturas". 

Vinte e um mortos na ultima semana 
Um total de 21 mortos e 59 feridos apresentarem valor igual ou 
graves é o resultado dos 2.171 superior a 1,20 gramas por litro de 
acidentes de viaçâo registados pela sangue. 
Brigada de Trânsito da GNR nas Outros 33 condutores foram 
estradas do continente entre 21 e detidos por nâo possuirem 
27 de Janeiro. habilitaçâo legal para a conduçâo 
De acordo corn um comunicado da de veiculos automôveis ou de duas 
BT da GNR, destes acidentes rodas. 
resultaram ainda 594 feridos A GNR autuou ainda 2.163 
ligeiros. condutores que conduziam em 
No mesmo periodo, as patrulhas excesso de velocidade e detectou 
da BT detectaram 283 condutores 668 condutores ou passageiros que 
com taxa de âlcool positiva, 97 dos nâo faziam uso do cinto de 
quais foram detidos por segurança. 

ERVAN/IRIA VrrÔRIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÎ,5 E MEbICINA HOMEOPÀTICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 

Telefone: (416) 603-7978 

Marque nrmf ciitirvista corn o Naturista Homvoi.Hita 
Antonio Medeiros, jti cotn niidtos anas de experiècia, 
que O poderd ajiuiar na solnçào dos sens problcinas. 

flCORES: 
» 

Ponta Delgada corn programa 
de apoio às mulheres em risco 
A Câmara de Ponta Delgada 
anunciou esta semana o arranque em 
Maio de um projecto destinado a 
ajudar as mulheres e mâes 
adolescentes, no "limiar da exclusâo 
social", a encontrarem formas de 
auto-suficiência. 
Segundo a autarquia, a iniciativa 
"Saber Ser Mais" prevê a criaçâo de 

um atelier de tempos livres, jardim de 
infância e creche e a realizaçâo de 
acçôes de formaçâo. 
Comparticipada pelo programa 
comunitârio EQUAL, a nova 
intervençâo camarâria abrangerâ 
também jovens que abandonaram 
prematuramente o sistema escolar 
por insucesso ou por necessidade de 

ingresso no mundo laboral. 
Entre as medidas agendadas 
figura a realizaçâo de cursos 
para a profissionalizaçâo e 
fomento do auto-emprego e a 
criaçâo de um espaço de apoio 
às mulheres e suas famllias. 
O projecto inclui ainda uma 
componente de promoçâo da 
saùde entre as mulheres. 
Ponta Delgada é o mais 
populoso concelho dos Açores, 
persistindo em algumas das 
suas freguesias problemas de 
exclusâo social que atingem 
em particular as mulheres. 

Investimêntos no Brasil chegam 
a 15 mil milhôes de dôlares 
As empresas portuguesas têm 
investido no Brasil um total de 15 mil 
milhôes de dôlares (17,4 mil milhôes 
de euros), o que inclui investimentos 
directes e recursos captados nos 
mercados externe e interne. 
Esta é uma das conclusôes 
preliminares da pesquisa sobre 
investimento directe português no 
Brasil, desenvolvida pelo Centro de 
Estudos da Economia Europeia e 
Internacional (Cedin), do Institute 
Superior de Economia e Gestào, e o 
ministério brasileiro da Ciência e 
Tecnologia (MCT). 
Coordenada pela portuguesa Caria 
Costa, do Cedin, e investigadores do 
MCT, O resultado final sera 
apresentado em Março, na 
Universidade de Sâo Paulo (USP). 
O "stock" total de 15 mil milhôes de 

dôlares é o dobro do registado pelo 
banco central do Brasil no periodo de 
1996 a 2000, porque muitos grupos 
portugueses enviam recursos para o 
Brasil de outros destines que nâo 
Portugal, segundo os investigadores. 
Isto é exemplificado corn empresas 
cqmo Sonae, Cimpor e Banco 
Espirito Santo (BES) que investem no 
Brasil capitals vindos de Bermudas, 
Espanha e Luxemburgo, o que as 
exclu! das estatisticas do banco 
central, que regista apenas o capital 
vindo de Portugal. 
Além disse, acrescentam, o resultado 
da pesquisa regista o investimento 
directe estrangeiro (IDE), e também 
os empréstimos feitos no exterior e no 
mercado nacional por empresas 
portuguesas, além ainda do capital 
reinvestido. 
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Acabaram as lixeiras 
Portugal jâ nâo tem lixeiras 
municipals a céu aberto. A ultima foi 
na segunda-feira encerrada em 
Montemor-o-Novo, ao que se seguiu a 
inauguraçâo do aterro intermunicipal 
do distrito de Evora. Terminada esta 
cerimônia, a que assistiram o 
primeiro-ministro, Antonio Guterres, 
e O ministro do Ambiente, José 
Socrates, segue-se agora um trabalho 
de recuperaçâo ambiental, . que 
demorarâ meses. 
A construçâo de estaçôes de 
combustagem, a melhoria de sistemas 
de tratamento e o reforço dos 

ecopontos sâo algumas das areas a 
trabalhar no futuro, tendo jâ sido 
aprovadas candidaturas no valor de 
50 milhôes de contos. No dia em que, 
como salientou o ministro do 
Ambiente, "se assinalou o momento 
em que todos os residuos domésticos 
sâo depositados em locals 
adequados", e em que Portugal "se 
pode orgulhar de apresentar um 
indicador ambiental prôprio dos 
paises desenvolvidos", Guterres 
deixou a promessa de em 2006 os 
problemas ambientais de primeira 
geraçâo estarem inteiramente 

solucionados. 
O responsâvel pelo Governo 
acrescentou que, no final do III 
Quadro Comunitârio de Apoio, 
o tratamento de âguas residuals 
e o abastecimento de âgua 
atingirâ os 96 por cento da 
populaçâo. No âmbito da 
politica global definida, Guterres 
defendeu a necessidade de continuar 
o esforço no sentido da selectividade 
da recolha e o aumento do volume de 
reciclagem. Em construçâo estâo 
aterros para residuos industrials 
banais e para residuos industrials 

ALDEIA DE VIIA POOCA DE AGUIAR 

Menina violada por vizinho 
Exames ginecolôgicos efectuados no 
Hospital Distrital de Vila Real 
provarara a violaçâo de uraa menina 
de 10 anos idade, alegadamente por 
um individuo de 26, vizinho e colega 
de profissâo do pai da vitima, caso 
que pôs a aldeia de Barbadàes de 
Cima, Ireguesia de Bornes, Vila Pouca 
dé Aguiar, em estado de choque. 
A viola^d remonta a uma semana 
antes do Natal, altura em que o 
individuo terâ pedido à menina, que 
se encontrava na rua a brincar corn 
um primo, que lhe fosse ao café 
buscar cigarros e que depois Ihos 
levasse a casa, corn a promessa de que 
lhe daria prendas e guloseimas. 

Quando a criança lhe entregou o 
tabaco, o homem agarrou-a pelo 
braço. “Puxou-me para dentro de casa 
e atirou comigo para cima da caraa, 
rasgou-me a roupa e pôs-se em cima 
de mim, fazendo-me coisas feias. 
Bateu-me e disse-me para ir a minha 
casa, que queimasse as roupas que 
estavam sujas de sangue e que nâo 
dissesse nada a ninguém senâo que 
me matava", contou a menina a 
jornalistas. 
Toda esta situaçâo sô chegou ao 
dominio publico apôs o regresso das 
férias natalicias da criança à escola, 
quando o professor reparou que a 
aluna estava apàtica e em sofrimento 

fisico, ela que era habitualmente uma 
menina cheia de vida O primeiro 
interrogatôrio nâo deu resultados 
prâticos jâ que a criança se fechou 
ainda mais, alegadamente, "com 
raedo de que o homem a matasse", o 
que levou o professor a requerer o 
apoio da Agrupamento Escolar e da 
Protecçâo de Menores, 
A menina foi entâo transportada ao 
Hospital Distrital de Vila Real por 
assistentes sociais da autarquia, onde 
os exames confirmaram o ahuso 
sexual, "que a deixou muito 
maltratada", para além de mostrar as 
muitas nôdoas negras que ainda tinha 
no corpo. 

especiais. 
No ramo hospitalar ficarâo a 
funcionar duas incineradoras. Apôs 
cinco anos e 28 dias de trabalho, o 
primeiro-ministro e ministro do 
Ambiente mostravam-se satisfeiros 
Corn os resultados obtidos. 

MADEIRA: 

PSP encontra ossada 
em casa abandonada 
A PSP encontrou ao inicio da semana 
um esqueleto humano numa casa 
abandonada na cidade do Funchal, 
confirmou o subintendente Manuel 
Félix. 
Os ossos, segunda aquela fonte, 
deverâo pertencer a um sem abrigo 
desaparecido em Setembro de 2001 e 
que costumava pernoitar na zona. 
A PSP chegou âquela conclusâo 
depois de uma denüncia do pai do 
desaparecido e de saber que ele 
costumava pernoitar numa casa 
abandonada na Rampa do Damiâo, 
em Santa Luzia. 
O corpo, em adiantado estado de 
decomposiçâo, encontrava-se jâ 
coberto por ervas. 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
IQO B4 HORAS POR OIA 

Panasonic RX-D13 
*160.'"'* 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

go* 

Générai Eiectric 
*55.'"'* 

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

*125, 

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

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

«BO."’* 
radios estâo à 

TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel; 
531-2847 * Manata - 846- Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAQOES: 
416.537.1000 

*Plus GST&PST 

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. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Papa apela aos advogados 
para que boicotem o divôrcio 
O Papajoâo Paulo II apelou 
na segunda-feira aos 
advogados catôlicos para que 
boicotem o divôrcio, 
recusando fazer parte do 
«mal» que se «alastra como 
uma praga» pelas sociedades 
modernas. 
O chefe da Igreja Catôlica 
defendeu que o divôrcio esta 
a «alastrar-se como uma 
praga» na sociedade e que os 
advogados deveriam recusar 
fazer parte desse «mal». 
«Os advogados, que 
trabalham livremente, 
deveriam sempre recusar 
usar as suas profissôes por 
um fim que é contrario à 

justiça, como o divôrcio», 
disse Joâo Paulo II. 
«O casamento é 
indissolùvel... nâo faz sentido 
falar da "imposiçâo" da lei 
Humana, porque deveria 
reflectir e protéger a lei 
natural e divina», afirmou, 
acrescentando que a 
indissolubilidade do 
casamento nâo é uma 
«simples escolha privada», 
mas sim uma questâo 
fundamental de toda a 
sociedade. 
O Papa defendeu ainda que 
os advogados catôlicos nâo 
deveriam sequer ajudar os 
nào-catôlicos a obter o 

divôrcio. 
Acrescentou que os 
magistrados deveriam 
prévenir o divôrcio, embora 
admitisse que séria dificil, 
uma vez que os magistrados 
nâo podem ser «objectores de 
consciência» recusando ouvir 
os casos. 

Popularidade de Bush em alla 
apos um ano ua Casa Branca 
A popularidade do présidente 
dos Estados Unidos, George W. 
Bush, atingiu niveis sem 
precedentes nos ültimos 50 
anos, révéla uma sondagem 
divulgada segunda-feira pela 
televisâo ABC e jornal The 
Washington Post. 
Segundo o inquérito de 
opiniâo, Bush, que pronunciou 

o seu primeiro discurso sobre o 
"Estado da Uniâo", tem o apoio 
de 83 por cento dos norte- 
americanos. 
Os inquiridos pelos dois ôrgâos 
de informaçâo esclareceram 
que esse apoio se deve, 
principalmente, à aprovaçâo da 
guerra contra o terrorismo que 
o présidente norte-americano 

iniciou apôs os ataques de 11 de 
Setembro contra Washington e 
Nova lorque. 
Os norte-americanos também 
aplaudiram o seu trabalho no 
campo econômico e assim, 
para 62 por cento dos 
entrevistados. George W. Bush 
realizou um bom trabalho 
apesar da recessâo. 

ABUSOP 
A Càmara Municipal de Toronto, atravcs do seu 
Departamento de Estacionamenlo de Garros, disiribui 
cartôes para eslatâonamenlo gratuito a diversas pessoas. 
em parques que perteneem à Cidade. Tais como o actual 
Présidente da Câmara. aos lU Vereadores 
(Con.selhc’iros?), a empregados daquele nej)ar(amenu», 
ainda mesmo a funcionârios que ja nâo iiabalham la! 
Segundo as informaçôes, este benoficio custa aos 
(ontribuintes, sendo nos um deles, entre 1.500 a 2.ÜOO 
dôlare.s poi ano e jjor «.artào. 
Quanlo sera o total da "marna";’ 
Estes beneficiados sào funcionârios que re£ef>em 
ordtmados basiante chorutlos. Alguns receliem dinheiro 
extra, para uso dos sens escritôrios. .Sendo assim. nâ(5 têm 
possibilidades fiiianc<‘iras |)ara pagarein dos sens boKos o 
custo do estât ionameiito dos seus veiculos? 
Evidentemenie que tém. Mas, como dizia um amigo, 
diret tor de uma coinpanhia: 
-"Quando ele é bom lambem eu go.sto..." 
Segundo const a, um dos cai rt^s eslacionados naquelas 
condiçôes é um Jaguar! 
E aqueles cujos .salârios sào itiuito tnleriores ao dos 
relcridos burocratas. é qtte ]3agam. Os refoi niados. por 
exemple), nâo deveriam ter estacionamenlo gratuito dos 
sens carros? Ptirque naf)':* 
É claro £|uc cada um tem n governo que merf'Ct;... 
Segundo dizem os jornais câ d<j burgo. (luiros graves 
problema.s, aparent(‘ment£*. exislem na Câmara. S£*râ 
vertlade o caso dos Computation's? 
Ê £ erto para qut; uma "limpeza" seja feita ainda é cedn. .-\s 
elei£,ôes ainda vêrn longe. 
Mas ë btun que comecemos a pensar nela.s e estolher 
quem îrâ g£»voinar esta cida£le de Ituonu). 
J’or mim. ja sei em quem nû£j vou votar. Ptir cortf)! 

Par: Kê NL 

Ho^uictet Dontiitgaft lUImtCedafe 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portuguêsde 
Mississauga 

Tenham um 
Ano de 2002 

Feliz 
participando 
nas festa.s do 

FCCPM. 
INFO: 905-286-1311 

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

'onten^s 

Tel: 14161762-5503 OU 1-000-935-4441 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 31 Janeiro, 2002 

 7 
COMUNIDADE 

Ai Mesa composta por VaÜer e Olinda Leal (Peniche), Antonio Pereira (F.tnogrâfico dg 
Portugal), Joe Eustâquio (ACAPO), Carlos Miranda (As. Barcelos), Maria do CéU Peretm 

(Mttogrâfico de Portugal) e Laurentino Esteves, présidente da ACAPO e Director CttUunüda 

Casa dos Poveiros de Toronto 

Conferência de imprensa... ou talvez nâo 

O "1°. Encontro Cantares dos Reis", 
realizado pelos grupos ligados à 
ACAPO, R. F. Etnogrâfico de 
Portugal, Associaçâo Migrante de 
Barcelos e Peniche C. Club of 
Toronto, nâo atingiu a meta desejada, 
a participaçâo de mais grupos porque, 
em principio, a Casa dos Poveiros de 
Toronto nâo esteve de acordo porque 
"consideraram que sendo os pioneiros 
dos Cantares dos Reis (porta-a-porta) 
deveriam ser realizadores e nâo 
participantes". 
A montanha pariu um rato! 
Que importa que “a” ou “b” esteja em 
desacordo corn esta ou aquela 
organizaçâo. Todos têm o seu direito 
a opiniâo, nâo sâo necessârios 
aborrecimentos ou disfarces. E, muito 
menos, Conferências de Imprensa 
sem jeito... 
Entrou-se, depois, num "bate-bola" 
sem conclusôes, uma vez que, 
Laurentino Esteves, recusou-se a 
"abrir o jogo" por se encontrar na 
reuniâo como présidente da ACAPO 
e nâo em representaçâo da Casa dos 
Poveiros. 
Em suma, ficamos a saber o que jâ 
sabiamos e pouco mais. 

O resultado da festa, o "1°. Encontro 
Cantares dos Reis" foi significante, 
dando um lucro acima dos 1.500 
dôlares, parte dos quais ($500. 
dôlares) foram entregues para a 
ACT/VIVER, uma associaçâo que 
visa ajudar os individuos que lutam 
corn o virus da SIDA. Recebeu, em 
nome da VIVER, o membro da 
mesma, Jorge Costa. 
Depois desta Conferência de 
Imprensa... ou talvez nâo, vamos ver 
se tudo se concilia no seio da 
ACAPO/Grupo realizador, de modo 
a que a comunidade saia beneficiada, 
tal como tantas vezes mencionaram 
no diâlogo (e nâo Conferência) que 
mantiveram corn os Orgâos de 
Informaçào. 
Pondo ponto final nas possiveis 
discôrdias -mais amùos que outra 
coisa!-, fazemos votos para que o "2°. 
Encontro Cantares dos Reis" seja um 
sucesso maior que o primeiro e que 
possam jâ participar outros grupos, 
particularmente, da Madeira e dos 
Açores. 
E deixem-se de Coferências de 
Imprensa por tudo e por nada! 

JMC 

Os membros dos Orgâos de 
Informaçào de lingua portuguesa que 
estiveram na sede-social do Peniche 
C. Club, em Toronto, para assistirem 
a uma Conferência de Imprensa 
chamada pela ACAPO, Rancho 
Folclôrico Etnogrâfico de Portugal, 
Associaçâo Migrante de Barcelos C. 
Centre e Peniche C. C. of Toronto, 
quase que saiam da mesma... sem 
conferência de Imprensa! 
Deitei um olho aos papeis de uma 
colega présente e li, em letras bem 
gordas, a palavra "palhaçada", 
encabeçando os apontamentos que a 
reuniâo lhe suscitou. Nâo vou tâo 
longe. 
Acho que, por razôes bem latinas, 
houve um arrependimento de ultima 
hora na realizaçâo daquela 
Conferência de Imprensa para tentar 

Eustâquio (ACAPO), Carlos Miranda 
(As. Barcelos), Maria do Céu Pereira 
(Etnogrâfico de Portugal) e, mais 
tarde, Laurentino Esteves, présidente 
da ACAPO e Director Cultural da 
Casa dos Poveiros de Toronto, "sentia- 
se" um mal-estar que nâo 
correspondia aos elogios e palavras de 
uniâo que profusamente eram 
ouvidas. 
Mesmo corn a boa vontade e a 
ginâstica de palavras de Joe 
Eustâquio, alguns jornalistas fizeram 
ouvir a sua voz, questionando a razâo 
da Conferência de Imprensa, uma vez 
que o. tempo passava e "nada" era dito 
que justificasse o encontro. Salientou- 
se até que "por tudo e por nada" se 
chamavam Conferências de 
Imprensa, o que provocava em todos 
a vontade... de nâo aparecer. 

esconder uma realidade que, ao fim e 
ao cabo, viria sempre a cair no 
exterior. Aliâs, era visivel no rosto dos 
membros da Mesa que as palavras 
que "deitavam câ para fora" nâo eram 
nem pouco mais ou menos, o 
sentimento que "lhes ia na aima". 
Na Mesa, composta por Valter e 
Olinda Leal (Peniche), Antonio 
Pereira (Etnogrâfico de Portugal), Joe 

E esta, era uma daquelas que nâo 
justificava o esforço dos orgâos de 
informaçào. Que se passa convosco? 
Depois de uma hora a procurar saber 
a verdadeira razâo da Conferência de 
Imprensa, pela estratégia de 
"perguntas saca-rolhas", finalmente 
"ouvimos" o inicio do "desatar do nô", 
por intermédio da Maria do Céu 
Pereira e do Carlos Miranda. 

BIG Holiday SALE NO U.T.Ito fJI.T. 
FIIM ► SB ORFUS ◄ 

LEATHER 
B J l\/l Œ S & J XN l\/l EE S 

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

SENHORA E HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

yv 

88 8RHIS RD 
418-789-5400 

Abertît» y por 
a* Faira. • B* Feira 
daa *10 am . s pm 

Sâb. a Qpm. 
<loB *ïO om - y pm 

ORFUS 

Lawrence 

(taxes included not added) 

E mais; até ^100."" de desconto em todes os artigos 
^^ptesen tamos 

uzrt4Z s 
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 Paraelegândaeconforto 
Malas, cintos, chapéus, carteiraa, sacos, etc... 

Ladies’ Fashions 
UMA HOWL COLECÇÂO DE. 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÜ! 

X/^es'bidos 
- dîgnos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa 
I maximo em 

classe e 
elegância para 
- toda a gente 
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0 Rancho Folclirico iaielrense comemorou o sou 18*. annersirio 
Folclore madeirense em f esta 
Foram 18 anos de bons serviços 
prestados nâo so à comunidade 
madeirense mas, acima de, tudo, à 
comunidade portuguesa no sen todo e 
ao Canada. Sim, tudo o que possamos 
dar ao Canada, é uma maneira de 
agradecermos ao pais a forma como a 
todos acolheu e, simultâneamente, 
dar-lhe a cultura que trouxemos para 
que o MOSAICO CANADIANO seja 
cada vez mais uma realidade feliz e 
enraizada no espirito de todos. 
E o folclore é uma boa via de 
integraçâo, para a alegria de 
convivermos em comum em 

igualdade mas com as nossas 
diferenças. 
A festa de aniversârio do Rancho 
Folclôrico Madeirense, decorreu de 
forma alegre e salutar, com a 
presença do Rancho Folclôrico da 
Nazaré, que apadrinhou o rancho 
madeirense hâ 18 anos e que continua 
a dizer presente nas festas do 
"afilhado". 
Sao Florência, responsâvel do Rancho 
da Nazaré -por impossibilidade da 
presença do présidente José Mafra-, 
fez o elogio e impôs uma Fita de 
Felicitaçôes na bandeira do Rancho 

Mais de hO anos no 
mercado da comunicaçâo 

■ ClT^I 
falar corn RAPIDez para a famflia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TEL* 

Atençao Toronto, Hamilton, 
Pickering e Oakville 

Telefonem gratis para os entes queridos no 
Dia de Sào Valentim! 

No DIA 14 DE FEVEREIRO - 
Dia de Sâo Valentim, a companhia 
de telefones de longa distância 
RAPIDTEL -em colaboraçào corn 
as organizaçôes abaixo 
mencionadas-, oferece chamada 
gratis 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: 1 866 727-4383, ou 
905 619-2598. 

Dia 14 de Fevereiro, Dia de S. 
Valentim, entre as 14h00 e as 
16h00, telefone gratis ao ente mais 
querido, com a RAPITEL. 

leira.» 9am - 6pm Sâbado e Domingo - 10am - 2pm 

Telefone lé; 1866-727-4383 on 965-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

0 “puto” 
Jonathan, todo 
aprumado, 
segue à /rente 
do pelotüo dos 
mais 
pequenos... 

Folclôrico Madeirense. Por sua vez, 
Alberto Poeira, responsâvel do 
Rancho Madeirense, fez a entrega de 
uma Plaça de Agradecimento ao 
Rancho da Nazaré. O Rancho da 
Nazaré fez uma exibiçâo memorâvel 
no salâo de festas do Canadian 
Madeira Club. Foi aplaudido de pé. 
Para fechar, os Ranchos Folclôricos 

Sâo 
Florêncio, 
junto de Luis 
Bettencourt e 
Alberto Poeira, 
fax o elogio aos 
madeirenses. 

Madeirenses -juvenil e adultos- 
actuaram debaixo de especial emoçâo 
e de muitos aplausos. Foi uma noite 
colorida, ritmada e cheia de simpatia. 
Como mencionou o présidente do 
CMC, Luis Bettencourt, "uma noite 
para recordar e para repetir". Claro, 
por muitos e muitos anos. 
Parabéns a todos. Curioso, Alberto 

Poeira e José de Freitas, tal 
como a ensaiadora dos mais 
pequenos. Maria Freitas, 
distribuiram plaças alusivas ao 
aniversârio, corn destaque na 
noite para o "puto" Jonathan 
Garcia, de 4 anos, que recebeu 
uma plaça especial pela 
vontade e entusiasmo que 
sempre demonstrou. 
E o "puto" é mesmo giro... 
O fim-de-festa decorreu corn a 
animaçâo natural de gente que 
gosta de se divertir e dançar. 

JMC 
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Vigilantes da natureza querem armas 
É um direito jâ consagrado na lei, mas os 
vigilantes da natureza queixam-se que o 
Estado ainda nâo distribuiu as armas 
que devem usar durante a fiscalizaçào. 
Estes profissionais reùnem-se para o seu 
encontro anuaJ, no quai a falta de armas, 
direito consagrado numa portaria de 
1992, sera debatida. 
Os vigilantes alegam que usar arma é 
fundamental para cumprirem as suas 
funçôes corn autoridade e sem correrem 
perigo. "Fiscalizar a caça e a pesca é 
muito arriscado. Ninguém imagina o 
que é efectuar uma operaçâo e sermos 
confrontados corn individuos armados e 

termes sô um radio para comunicar", 
justificou à Lusa José Alberto Carvalho, 
présidente da Associaçâo Portuguesa de 
Guardas e Vigilantes da Natureza. 
"Esta previsto numa portaria a licença de 
porte e uso de arma, mas na estrutura do 
Institute para a Conservaçâo da 
Natureza (ICN) acham que sâo 
necessaries testes psicotécnicos e cursos 
de formaçâo especifica", adiantou o 
présidente. 
No entante, os vigilantes dizem estar 
disponiveis para fazer as formaçôes que 
lhes forem exigidas, mas reclamam que 
o Ministério do Ambiente nâo tem 

manifestado abertura para levar o 
processo até ao fim. 
Outra reclamaçâo da classe passa pelo 
direito a serem pages pelas horas 
extraordinârias, mas o prôprio 
responsâvel diz que o ICN nâo tem 
verbas suficientes para lhes pagar o 
tempo que trabalham fora do horârio de 
serviço. 
Além déstes problemas, a falta de meios 
afecta os vigilantes "hâ largo tempo". 
Nâo hâ viaturas suficientes e as fardas 
sâo velhas. Mais uma vez, as promessas 
estâo feitas mas nâo cumpridas. José 
Alberto Carvalho contou que o 

secretârio de Estado do Ambiente tinha 
prometido hâ um ano arranjar verbas 
para adquirir novos uniformes para os 
vigilantes da natureza, "mas o trabalho 
ficou a meio do caminho". 
Faltam também homens no terreno. Em 
todas as âreas protegidas do pais hâ 170 
vigilantes e outres tantes estâo 
distribuidos pelas Direcçôes Regionais 
do Ambiente e Ordenamento do 
Territôrio. O sector queixa-se de que no 
ultimo concurso pùblico aberto para 
vigilantes da natureza, no final de 2000, 
das 57 vagas disponiveis, apenas dez 
foram atribuidas às âreas protegidas. 

Entre ? e 8 anos de prisât 

Penas pesadas para raptores de menor 
O Tribunal de Barcelos condenou esta 
semana a nove e a sete anos e meio de 
prisâo os dois autores confesses do 
rapto de um adolescente de 14 anos, 
ocorrido em Maio do ano passade, em 
frente a uma escola da cidade. 
Condenados pelos crimes de rapto e 
extorsâo, os dois arguidos, cujos 
primeiros nomes sâo Rui e Mârio, 
ficaram ainda obrigados ao 
pagamento, em partes iguais, de uma 
indemnizaçâo, aos pais da vitima, no 
valor de 37500 euros (cerca de 7500 
contes). A pena maior, nove anos de 
prisâo efectiva, foi aplicada ao arguido 
Rui, tende Mârio beneficiado de uma 
atenuante de um ano e meio, pelo 

facto de nâo possuir antecedentes 
criminals. 
O caso remonta a Maio do ano 
passade, quando os dois individuos 
abordaram um aluno da Escola 
Alcaides Faria, mesmo no centre da 
cidade de Barcelos, convidando-o a 
entrar numa carrinha com a promessa 
de vir a ganhar um jogo de 
computador. Como um dos raptores 
era conhecido dos pais, o jovem de 14 
anos confiou e acedeu ao convite. So 
que as intençôes eram outras e o 
menor acabou por ser levado para o 
Monte da Franqueira, um local ermo 
nos arredores da cidade, onde foi 
atado a um pinheiro e de onde os 

raptores contactaram o seu pai 
exigindo um resgate de 35 mil centos 
em troca do filho. O valor acabou por 
ser reduzido para cinco mil centos, 
montante que, jâ sob orientaçâo da 
Policia Judiciâria, o progenitor 
colocou no local combinado com os 
raptores. 
Uma vez em poder do dinheiro, os 
raptores fugiram para o Brasil, tendo 
deixado o jovem preso à ârvore e 
dando a ideia que ainda se 
encontravam com ele. Passadas vârias 
horas, o jovem estudante conseguiu 
libertar-se das cordas, pediu ajuda ao 
primeiro camionista que passou na 
estrada e entrou em contacte com o seu 

pai. A identificaçâo dos raptores foi 
fâcil e râpida e a sua detençâo demorou 
menos de um mês. O magistrado 
considerou que os raptores se 
aproveitaram do facto de conhecerem 
o rapaz para tentarem extorquir a 
quantia de 35 mil contes â familia e 
justificou a aplicaçâo de penas de 
prisâo efectiva por existir uma 
"évidente necessidade de prevençâo 
gérai para este tipo de crimes". 
Realçando sempre que "esta puniçâo 
deve servir de aviso à comunidade", o 
présidente do colectivo de juizes 
sublinhou ainda que serviu como 
atenuante o facto de nâo terem usado 
violência sobre a vitima. 

Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modeios de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçâo 
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As opiniôes expresses por Mateus Machado nào reflectem as opinioes dojomal 0 Milénio. 

Unita rejeita os très cenàrios 
apresentados polo PR 

ÜU... 

A UNITA nâo vai baixar as 
armas seja qua! for a pressâo do 
Governo. Anténio Dembo vice- 
presidente da UNITA telefonou 
à Voz da América para dar 
conta da decisâo do sen partido 
de nâo so resistir como também 
continuar o combate. Mateus 
Machado acompanbou esta 
entrevista via radio e faz noticia 
aqui na pagina Africana . 

Voz da América - O senhor 
seguramente que ouviu o Présidente 
José Eduardo dos Santos falar de 3 
cenàrios reservados a Jonas Savimbi. 
Morte, rendiçâo ou captura. Fez estas 
declaraçôes no dia 18 de Dezembro. 
Quai a sua reacçâo. 
Antônio Dembo- Em primeiro lugar a 
UNITA nâo se renderâ nunca. 
Lutamos por uma causa justa, e que 
nâo sendo apenas nossa, nâo nos 
renderemos nunca. As outras 
condiçôes, captura ou morte do Dr. 
savimbi, apenas revelam o ôdio que 
José Eduardo dos Santos nutre contra 
o Dr. Savimbi. Alias nâo é novidade. 
Jâ vârios atentados foram cometidos, 
felizmente nenhum deles pegou. A 
reiteraçào desta posiçâo significa que 
nâo existe da' parte de JEs em 
diâlogar para se encontrar uma 
soluçâo politica para o conflicto no 
nosso pais. 
VOA- Sr. Vice-Presidente. A UNITA 
rejeita estes très cenàrios. Quai é a 
saida que vocês têm? 
AD- Enquanto tivermos uma prâtica 
contraria aqui no terreno, nâo temos 
outra alternativa. Nâo nos podemos 
vergar à intençâo de José Eduardo 
dos Santos prosseguir a guerra. 
VOA- A UNITA esta em condiçôes 
de resistir à pressâo do Governo? 
AD- Nâo sô de resistir â pressâo, 
como também estamos prontos a 
continuar o combate, como provam 
os ataques ao Mussende, Bula 
Atumba, Samba Cajù, Quibaxe e 
outras localidades. O combate nâo 
parou. 
VOA- O Présidente José Eduardo dos 
Santos fez nos ûltimos 60 dias varias 
observaçôes em relaçâo à capacidade 
militar da UNITA. Disse que ela 
estaria muito debilitada, fontes do 
Governo sugerem que têm Jonas 
Savimbi sob controlo... quai é a 
capacidade de mobilidade do 
Présidente da UNITA? 
AD- Uma das vantagens da guerrilha 
é a mobilidade, e Angola é um 
territôrio muito vasto, corn 

montanhas, rios etc, pelo que é uma 
ilusâo pensar que podem apanhar um 
guerrilheiro que esta na mata hâ 35 
anos. Nâo é verdade que tenham o 
Présidente da UNITA sitiado. 
Quanto ao resto, diriamos que hâ 
avanços e recuos, de ambos os lados, 
o que significa que nâo ficaremos 
nesta posiçâo durante a guerra toda. 
Quando subirmos eles sentirâo . 
VOA- Apesar dos ganhos que referiu 
aqui, [ataques ao Mussende, Bula 
Atuma e outras localidades], a 
UNITA tem dito outras perdas, 
manifestadas na passagem para o 
outro lado de altas patentes da 
UNITA. Pelas minhas contas nos 
ultimos 18 meses passaram para o 
outro lado 7 ou 8 oficiais 
superiores...Cufuna, Epalanga, 
Implacâvel, Bândua, Eliseu, 
Estevâo...e outros mais. 
AD- Estas rendiçôes nâo afectaram 
nem a operacioanlidade nem a moral 
da UNITA. Com execepçâo do 
general Implacâvel, ninguém mais era 
operative. O Bândua era logistico, o 
Epalanga jâ estava aposentado...a 
tratar da vida dele. Julgo que estava a 
cuiltivar quando foi apanhado. 
VOA- Tanto o general Bândua 
quanto o general Epalanga, eram 
pessoas muito prôximas ao 
Présidente da UNITA. O general 
Epalanga é tido como sendo um 
homem que tem muitos segredos do 
Présidente da UNITA. O Dr. Savimbi 
nâo estâ preocupado corn isso? 
AD- (Risos..) O general Epalanga nâo 
tem segredos nenhuns. Ele estâ 
afastado dos serviços de informaçâo 
desde 1983, logo, hoje jâ nâo tem 
segredos. 
VOA- Hâ também muita intriga 
sobre o paradeiro do secretârio-geral 
Lukamba Gato, e do Secretârio para 
as Relaçôes Exteriores, Alciedes 
Sakala...O que se passa corn eles? 
AD- Estas duas personalidades estâo 
bem, e suponho que dentro de duas 
semanas o senhor poderâ falar corn 
eles. 
VOA- Suponho que também ouviu a 
senhora Violeta pena, esposa do 
secretârio-geral, falar corn muito 
desencanto sobre o Présidente da 
UNITA.. 
AD- Eu pessoalmente nâo ouvi a voz 
delà. Atribuiram-lhe as palavras.Nâo 
é verdade que haja desencanto em 
relaçâo ao Dr. Savimbi. Ela foi 
capturada, e sabemos que todos que 
sâo capturados sâo forçados a dizer 
aquilo que o regime quer, logo nâo 
dâmos crédita às palavras que lhe sâo 
atribuidas. 

VOA- A UNITA rejeitou os très 
cenàrios apresentados pelo 
Présidente José Eduardo dos Santos; 
diz estar em condiçôes de impôr a sua 
vontade na guerra... O senhor tem 
indicaçôes de que a ONU estaria a 
considerar o inicio de contactas corn 
a UNITA? 
AD- O Dr. Gambari, sub-secretârio 
gérai da ONU para os Assuntos 
Africanos contactou o nosso 
représentante em Washington, Jardo 
Muekâlia, mas nâo houve nada de 
concrete. Nos queremos algo de 
concrete, para podermos dar 
respostas concretas. Por outro lado 
estamos disponiveis a discutir corn o 
CIOEPA, corn as Igrejas corn a 
oposiçâo genuina, e corn o Conselho 
de Segurança. 
VOA- O problema que se pôe é de 
saber se da parte de José Eduardo dos 
Santos hâ a vontade de dialogar. Quai 
séria o formata, uma vez que estando 
sob sançôes nâo nos podemos viajar 
quer no interior, quer para o 
estrangeiro. Quai séria o formata? 
AD-Eu nâo posso falar sobre o 
formate, mas parece-me que tanto o 
Governo quanto as Naçôes Unidas 
alguns partidos da oposiçâo e alguns 
paises estâo de acordo num ponto; o 
protocole de Lusaka é o ponto de 
partida e de chegada para se pôr fim à 
guerra... 
Nos considérâmes o protocole de 
Lusaka apenas como ponto de 
partida, e nâo como ponto de 
chegada. Para além do protocole de 
Lusaka temos de discutir outros 
assuntos, como as causas profundas 
que deram azo às ciclicas guerras que 
o pais conheceu. Sâo causas histôricas, 
étnicas, raciais, econômicas, religiosas 
que têm que ser discutidas de forma 
frontal para que possamos lançar os 
alicerces da construçâo de uma naçâo 
que acomode todos os seus filhos. Sem 

isto nâo haverâ paz em Angola. 
VOA- A ONU que tem mediado o 
conflicto , atribui o ônus da crise à 
UNITA e ao seu Présidente.. 
AD- Atribui à UNITA porque ela é a 
mais fraca. Quem foi que declarou a 
guerra? Nâo foi Eduardo dos Santos 
no dia 5 de Dezembro de 1998? 
VOA- Vejamos outra questâo..O Dr. 
Savimbi estâ satisfeito corn a situaçâo 
em que a UNITA estâ hoje, 
seguramente pior do que estava em 
1992, melhor preparada para o pleito 
eleitoral, e corn mais dinheiro? 
AD- Nos pensamos que a situaçâo nâo 
é excelente mas boa, quer do ponto de 
vista militar e diplomâtico. A 
comunidade internacional estâ a fazer 
esforços para que aja diâlogo. Mas que 
fazer?... A pâtria exige de nos 
sacrificios e temos de os aceitar. 
VOA- O senhor admitiu algumas 
dificuldades; as pessoas que passam 
para o outro lado, admitem o mesmo; 
diga-me honestamente... quâo dificil 
tem sido a vida nas matas? 
AD- A guerra, sobretudo a guerra de 
guerrilha nâo é um banqueté, um 
passeio. Exige sacrificio. Exige passar 
fome, andar à chuva, subir 
montanhas, atravessar rios, andar... 
numa palavra, andar a pé. Aqueles 
que nâo têm convicçôes, que nâo sâo 
patriotas , nem estâo preparados, 
vêem a vida bastante pesada e 
abandonam.. 
VOA- Alguma vez as tropas do 
Governo estiveram no encalço do 
Présidente da UNITA ou do senhor? 
AD- Do meu lado posso dizer que sim. 
Uma vez estiveram perto, mas em 
relaçâo ao Dr. Savimbi , ou da coluna 
que anda corn ele, nunca. Ele estâ em 
âreas seguras, manobra em âreas 
seguras. Nunca houve ataques ou 
ameaça contra a sua integridade 
fisica. Chegaram a dizer que o seu 
telefone tinha sido capturado... como é 
que estou a falar consigo? Acredite 
que até ao fim do conflicto o JES nâo 
terâ nas suas mâos nenhum dirigente 
da UNITA. Se alguém morrer serâ 
apenas por doença. Ninguém serâ 
morto em combate. 
VOA- Nos gostariamos é de falar corn 
o présidente da UNITA. 
AD- Eu penso que tudo dépende da 
evoluçâo da situaçâo. Estamos a 
acompanhar a visita a Luanda do sub- 
secretârio de Estado , o governo de 
José Eduardo dos Santos convidou o 
secretârio-geral das Naçôes Unidas, 
penso que depois destas visitas haja 
razâo para o Dr. Savimbi concéder 
uma entrevista. 

MM 
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MISCELâNIA 

Prémios Secil de 
Engenharia Civll'2001 
O Engenheiro Antonio 
Segadâes Tavares, recebeu 
O Prémio Secil de 
Engenharia Civil'2001, 
pelo seu trabalho na obra 
de ampliaçào da Pista do 
Aeroporto do Funchal, 
Ilha da Madeira. 
A Secil e a Ordem dos 
Engenheiros felicitam o 
Eng. Antonio S. Tavares e 
sua équipa pela atribuiçâo 
do importante prémio. 
As felicitaçôes sào 
extensivas a Francisco 
Manuel Fernandes, da 
Universidade do Minho, e 
Luis Galrâo dos Santos e 
Pedro de Sousa 
Gonçalves, da Faculdade 
de Engenharia da 
Universidade do. Porto, 
vencedores do Prémio 
Secil Universidades'2001. 

Recenseamento Eleitoral 
O Consulado Gérai de Portugal em 
Toronto, informa que do DIA bail 
de FEVEREIRO/2002, estarào 
expostos nesta Comissâo 
Recenseadora os CADERNOS DE 

RECENSEAMENTO ELEITORAL, 
para efeitos de consulta e reclamaçâo 
dos interessados, nos termos do Arto. 
57o., N. 3 da Lei 13/99, de 22 de 
Março. Info; 416 217-0966, Ext. 222. 

Novos Corpos Gerentes 
no Angrense de Toronto 
No passado dia 20, teve lugar na 
sede-social do Sport Club 
Angrense of Toronto, a tomada de 
posse dos novos Corpos Gerente, 
eleitos por aclamaçâo, para o ano 
de 2002. 
A Mesa da Assembleia Gérai, 
cpntinua presidida por Adalberto 
Bettencourt, acompanhado de 
Jorge Medina e Antonio Lisboa. 
A Direcçào ficou sob a presidência 
de Carlos Manuel Pereira, que tem 

nos diversos departamentos a 
chefia de Cândido Silva, Joâo 
Costa, Luis Silva, Isabel Nunes, e 
Antonio Leal, entre outros. 
Na presidência do Conselho Fiscal 
ficou Gilberto Sampaio, acom- 
panhado de Ana Medina e Alberto 
Moniz. 
A todos estes amigos e restantes 
membres dos Corpos Gerentes do 
Angrense'2002, desejamos uma 
boa gerência. 

Federaçâo do Folclore Português 
nomeia représentantes no Canada 
Um comunicado da Federaçâo do 
Folclore Português, assinado pelo 
présidente, Auguste Gomes dos 
Santos, informa que na sua reuniâo 
de 6 de Junho de 2000, a FFP 
nomeou Maria do Céu Pereira, 
Antonio Pereira e Daniel Luiz, 
membres da Comissâo Instaladora da 
Delegaçâo da Federaçâo do Folclore 
Português no Canada, assim como 
sens Delegados Técnicos. 
Assim, estes très elementos da 

comunidade portuguesa do Canada e 
ligados ao folclore, sâo os membres 
legais da "Delegaçâo da Federaçâo do 
Folclore Português", no Canada. 
Para outras informaçôes, podem 
contactar a Federaçâo do Folclore 
Português, na seguinte morada: 
Rua Escola de Sa, 34 
Vila de Arcozelo, 4405-172 Arcozelo, 
VNG Portugal. 
Telef: 227 624 195, ou pelo 
Fax: 227 626 495 

Comuniilailc 
Sabado, dia S de Fevereiro 
-Mafança do Porco, roali/.açào <la Irmandade (h) Divine Kspirilo 
Santo da Igreja de St(j. .\ntônio, no salào de fcstas da Igreja. t om 
animaçâo de Dêcio Gonçalves e do I)}-NEN Stoj) lVodiiclion'<. 
.Arrernalaçôes, s<Hteios e prémios de porta. Info: 116 .13ft-3333. 
-O Amor da Pâtria comomora o seti 31”. aniversâiio, na Igieja de 
Santa Helena, hdb: IKi 535 2696. 
-I.ançarnento do CD "Alirei-le uma fier", de Dina .Maria, no Sporting 
C.P. de Toronto. Itifo: 4\h 533-9K-i(,, ou 763 1707. 
Jantar e attuacâi} do mullifao'tado artista Jomart. na Casa dos 
Açores, em l'orontu. Info; 116 603 2900. ou 562-2911. 
-Matanca rlo Porco, no Graciosa C. Centre. Animaçâo do Df Martins 
Sound Mix. 
-Baile do "Dia de Comadrcs". no .Angrense de llironlo. Baile torn o 
conjimlo "Brasil (- Portugal", r eleicâo do Kei e Rainha do 
Carnavai'2002. 
-Bailho das Estrelas, no Lusitania de Ibronto. e musica de dança com 
o DJ-C'oiilinenlal. 

Oomingo, dia 3 
-Assembleia (’;(>ral do V'it(>ria de Setubal dc> Ibtonlo, às MhOO. Info: 

Gluint:a-feira, dia 7 
-Dia das .Amigas, no Restaurante Lisboa-a-Noite. Jantar as 19h00 e, 
de]jois. convivio e variedades. Info: 416 531-9971. ou 603 6522. 

Sabado, dia S 
-Baile de Carnaval, no Asa.s do Atlàniit o. ccnn prémios ai}s nielhores 
fanlasia<los. Animaçâo corn o Duo Sanios. 
-Matanca do Porco, da Irmandade do Divino Espirito Sanlo da Igreja 
•St. Mary of The Angels. Jantar. sorteios e baile coin o Df 5 Stars. 
Informaç-ries: 116 651 1366. ou 652-6787, ou 5.Î3 2027. 
-Festa de C'armoal da .AsMuiaçâo Cultural do Minho, coin rejoada a 
minhota, mast.arado.s c baile. Info: 416 781 92.'>0. 

Domingo, dia 10 
-Assembleia Gérai da Casa ilos Poveiros, na setle-social, às llihOti. 

laurendno Esteves 
candidato da PSD-Toronto 
O conhecido membro da 
comunidade portuguesa. Director 
Cultural da Casa dos Poveiros de 
Toronto e vice-presidente da 
Comissâo Politica do PSD-Secçâo 
de Toronto, Laurentino Esteves, foi 
indicado para a lista de candidatos 
a DEPUTADOS do PPD/PSD, pelo 
Circulo Fora da Europa. 
Esta indicaçâo de Laurentino 
Esteves foi aceite pela sede do 
Partido, que pretende dar à 
prôxima Assembleia da Repùblica, 

COMUNICADO 
■A .Aliança dos Clubes e .Associaçôes 
Portugueses do Ontario -.AC.APO. 
comunica a todas as organi/acôes e 
membros da comunidade de 
origem ou afiliaçao açoriana, que 
no proximo dia 6 de Fevereiro. 
quarta-Ft'ira, bavera uma reuniâo 
]jara disentir os preâmhulos da 
visita ofitial a loroiito de Sua 
Kxceléneia o Présidente do Governo 

a sair das eleiçôes de 17 de Março, 
uma voz das comunidades que 
conhece os problemas da 
Emigraçâo e entende a linguagem 
dos Portugueses residentes no 
Canada. 
Segundo o présidente da Comissâo 
Politica do PSD-Secçâo de Toronto, 
Carlos Mendes, vai ser realizada em 
breve uma sessâo de apresentaçâo 
de Laurentino Esteves, como 
candidato a deputado pelo Circulo 
Fora da Europa. 

-ACAPO 
Regional dos .Açores, Cailos 
Manu<4 Martins do Vale Cesar. 
A reuniâo terâ lugar no 722 College 
SL, na sede da ACAPO. 
No dia anterior, terça feira. realizar 
se-â a reuniâo do Conseille) de 
Pri;si(lenl(*s, pelas 2nh()U, na sede 
social do Sporting Clube Português 
de lbrt)nto. 
informaçôes: 4l(i 536-59(il. 

mTTTT 
IN/lt_isic= Sk V/'ideo 

Queres o melhor da mûsico moderna portuguesa 
neste lado do Atlântico, em CD ou K7? 
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Associaçâo Gay & lésbica, Açares a Madeira 
Visitou a CIRV-fm e o semanario O 
Milénio, o Director Executivo e 
Director de Relaçôes Exteriores da 
Associaçâo Atlântida Gay & Lésbica, 
Açores e Madeira, José Machado, que 
se fez acompanhar de Jorge da Costa, 
da organizaçâo Arco Iris, em Toronto. 
José Machado, que chegou ao Canada 
corn a familia corn apenas 15 anos de 
idade, viveu entre nos 30 anos, tendo 
regressado às raizes apenas hâ 8 
meses. José Machado, segundo nos 
informou, esteve casado 18 anos, tem 
très filhos e um neto. Nâo renega a sua 
condiçào de homossexual e, por isso, 
pretende que esta organizaçâo 
"Associaçâo Atlântida Gay & Lésbica, 
Açores e Madeira", seja um arauto em 
defesa da liberdade e da igualdade 
entre as diferentes comunidades das 
duas regiôes autônomas portuguesas. 
-Os meus filhos e a minha mâe, 
aceitam a minha condiçào. A minha 
mâe diz corn graça que a "galinha pôé 
todos os pintainhos debaixo das suas 
asas". Foi para ela uma grande 
surpresa, claro, mas aceitou e nâo me 
marginalizou. 
-Porque voltou aos Açores? 
-Para me libertar um pouco e para 
viver em paz corn o meu companheiro. 
Ele é professor, reforma-se este ano... 
Comprâmos em Sâo Miguel uma casa 
e vamos la viver. 
-O que é que pensam oferecer na vossa 
associaçâo? 
-E uma associaçâo que pretende a 
igualdade entre as pessoas, cada uma 

corn as suas diferenças, dar 
oportunidade aos homossexuais - 
homens e mulheres- dos Açores e da 
Madeira, de se juntarem, dialogarem e 
exprimirem as suas emoçôes e 
necessidades... 

Têm de ser açorianos ou 
madeirenses? 
-Nâo, nâo. Nâo importa de onde sâo 
desde que queiram juntar-se à nossa 
associaçâo. Temos até sôcios 
estrangeiros. 
- A comunidade homossexual nos 
Açores é grande? 
- Sim, maior do que as pessoas possam 
pensar. A comunidade Gay é grande e 
os que nâo se assumem, podem estar 
connosco porque garantimos o sigilio 
absolute. Os bi-sexuais sâo também 
em grande numéro. E fixe, é fino ser 
bi-sexual. - Disse a rir, José Machado. 

- Que mais pode oferecer a vossa 
associaçâo? 
-Pretendemos ajudar, isto porque 
temos médicos e advogados na nossa 
organizaçâo, as vitimas de assaltos 
sexuais, fisica e psicologicamente, aos 
séropositives, etc. 
- Sera que a vossa organizaçâo poderâ 
fazer algo em favor dos repatriados 
que, particularmente em Sâo Miguel, 
têm uma vida muito dificil? 
- Sim, também nâo os esquecemos. - 
Referiu José Machado. - E quero jâ 
salientar que nem tudo o que dizem 
dos repatriados é verdade. Jâ entrou 
na moda dizer que tudo o que 
acontece de negative é feito pelos 
repatriados. Isso nâo é verdade. Eles, 
dada a situaçâo em que se encontram, 
praticam muitas acçôes que nâo 
deveriam mas hâ muitos outres 

culpados. Para eles, estâmes a pensar 
ajudar na integraçâo na sociedade 
açoriana porque falamos o português e 
o inglês, procurar aconselhâ-los nos 
passes a seguir, enfim hâ muita 
maneira de ajudar, que esta em estudo. 
- Jâ têm muitos sôcios e apoiantes? 
- Sim, temos sido extremamente felizes 
nesse campo. De salientar o apoio 
enorme dado pela Expresse das Nove 
e a revista Ultravioleta... O nosso 
Arquivo Secreto esta cheio de 
apoiantes que expressaram a sua 
vontade de manter o anonimato por 
motives familiares, de trabalho ou 
outres. Para uma educaçâo natural e 
graduai das pessoas, vamos num 
future proximo editar a revista 
“Atlântida”. 
- Se alguém quiser contactar convosco, 
que deve fazer? 
- E fâcil, basta usar o nosso E-mail: 
martin25e@hotmail.com, ou podem 
telefonar para mim: 011 351 96 393 
0895 
Jorge da Costa, da associaçâo similar 
de Toronto, a Arco Iris, garantie todo 
o apoio à Associaçâo Atlântida Gay & 
Lésbica, Açores e Madeira. 
A Associaçâo Atlântida arrancou corn 
um capital social de 5.000 contos, ou 
sejam 24 940.00 Euros. Qualquer 
pessoa que queira ser accionista da 
Associaçâo pode fazê-lo. Cada acçâo 
custa mil escudos - 5 Euros. A 
Associaçâo Atlântida é detentora de 
40% do Capital Social. 

JMC 

Dîa 9 de Feuereiro é o dia do amer, DIA DOS NAMORADOS. Leve consigo todos quantos amaü! 

Festeje o 

DIA DOS NAMORADOS 
no Oasis Convention Centre, 

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

e o jantar sera servido às 20h00. 

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

CARMEN SILVA e também o popular DÉCIO GONÇALVES. 

Adultos: $38. dôlares. Informaçôes e réservas: 
Crianças: $30. dôlares. 905 891-7777, eu 416 534-7143 
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Portugal corn 
epidemia de gripe 
O Ministério da Saüde declarou que 
Portugal esta perante uma epidemia 
de gripe, mas avisa que nào hâ razâo 
para alarme. Certo é que a epidemia 
esta a congestionar os hospitais, o que 
jâ levou o ministro Correia de 
Campos a apelar à populaçâo para 
nâo recorrer desnecessariamente às 
urgências. Muitas recebem mais 100 
utentes por dia do que o habituai, as 
boras de espera disparam e vârios 
estabelecimentos nâo têm capacidade 
logistica para internar todos os 
doentes. Estes, na sua maioria 
mulheres idosas, têm de ficar em 
macas, nos corredores. O visivel 
bloqueio das urgências e o facto de a 
prôxima semana ser apontada como a 
época do pico da epidemia - que 
poderâ registar 110 novos casos por 
100 mil habitantes - levaram o 
ministro da Saüde a convocar uma 
reuniào de urgência corn as 
autoridades sanitârias e directores de 
hospital. Présentes na reuniào 
estiveram também représentantes da 
Misericôria de Lisboa, que 
disponibilizaram 10 unidades de 
Saüde, cinco camas, incluindo 
médicos e enfermeiros, um lar de 
idosos para abrir de imediato e um 

edificio devoluto em Lisboa para o 
que for necessârio. Ao mesmo tempo, 
ficou decidido que se a situaçâo o 
exigir, os hospitais poderào 
aproveitar as camas destinadas para 
as cirurgias e lançar temporariamente 
o serviço de apoio médico 
domiciliârio. Para além disso, e 
segundo fonte oficial do Ministério da 
Saüde, a linha pediâtrica Saüde 24 
sera activada a 100 por cento e vai 
juntar-se à linha de gripe para 
informar os cidadâos sobre a doença 
e encaminhâ-los para o local 
adequado. Alias, ontem, o prôprio 
ministro da Saüde apelou à 
populaçâo para nâo recorrer 
desnecessariamente às urgências. O 
governante sugeriu aos portugueses 
para se dirigirem, antes, aos médicos 
de familia nos centros de saüde. No 
entanto, o prôprio director clinico do 
Hospital de Sâo José, em Lisboa, 
Carlos Durâo Mauricio, onde se vive 
uma das situaçôes mais dramâticas, 
confessou ao Correio da Manhâ que 
entende que a populaçâo opte pelas 
urgências; “Muitas vezes as pessoas 
nâo têm alternativa. Os centros de 
saüde nâo sâo, de facto, alternativa”. 

Carlos César quer aprofundamento 
das autonomias regionais 
o présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, apelou este 
fim de semana ao secretârio-geral do 
PS, Ferro Rodrigues, para que 
aprofunde o modelo de autonomia 
das regiôes autônomas do pais. 
Carlos César que falava na 
Convençâo Nacional do PS 
defendeu a necessidade de um 
future Governo socialista "fazer 
mais pela descentralizaçâo", dando 
também "maior confiança às 
aiçtonomias regionais". 
O chefe do executive regional 
açoriano reconheceu os problemas 
que existem em termes de contrôle 
orçamental e a rigidez na despesa 
püblica e sustentou que sô através 
de uma maioria absoluta do PS, 

nas legislativas de 17 de Março 
proximo, algo que nunca aconteceu é 
que poderâ existir uma reforma 
nestes dominios. 

Madeira vai beicatar 
as iels naclanais 
Alberto Joào Jardim anunciou esta 
semana que o governo regional da 
Madeira vai boicotar a legislaçâo 
nacional saida apôs 17 de Dezembro 
de 2001, data de exoneraçào do 
Governo definida pelo Tribunal 
Constitucional (TC). 
Evocando as düvidas expressas pelo 
Présidente da Repüblica ao TC, em 
relaçâo à Lei das Finanças 
Regionais, o lider madeirense 
lançon o aviso: «todo e qualquer 

documento, todo e qualquer decreto 
que apareça a partir dessa data, 
mesmo que o Présidente da 
Repüblica nâo tenha levantado a 
constitucionalidade, é o Parlamento 
da Madeira que vai levantar a 
constitucionalidade». 
Joâo Jardim falava apôs a entrega no 
Tribunal do Funchal das listas de 
candidatos do PSD/Madeira à 
Assembleia da Repüblica pelo 
circulo eleitoral da Madeira. 

lucK C4PHIM wmïïm 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e fînanciamento excelente 

©[ES^[p®[E m (SDKIA ÏDm 
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ADDISON ON BAY e JOSÉ DA COSTA 
têm novidades para os portugueses, no que respeita 

a juros e pianos de pagamento da GM. 
Nâo percam o grande saido e auto-show até dia 17 de 

revereiro na Addison on Bay. 
Nâo pague juros durante 3 anos na maioria dos 

modeios novos nem dê nada de entrada e nâo faça 
pagamentos durante 3 meses, para além dos 

descontos até aos 5.000 Kim nos modeios novos. 
Grande variedade de carros usados corn Juros a 

partir de 1.9%. 
Visite, para crêr, José da Costa na Addison on Bay, 

em Toronto. 

832 Bay Street em Teronte 
ta nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 

■nnTT 
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Noticas do Ontario 
Estudantes nâo conseguem acompanhar novo Curn'culo Escolar do Ontàrio 

Il I Por: Ana Fernandes 

Nâ<i obstante o novo tiirnrulo do 
Ontario UT eliminado o KJ' jn<» 
(grau 13). tudo iiidita que muitejs 
estudantes vâ<j nécessitât de tinco 
anos para lermiiiarem os esludos 
secunclârios. F. que apôs a priineira 
etapa de imjjlantaçâo deste 
documente). os j)rofessores 
cf)i'neçaram a fît;ar preot ujjados coin 
o aproveitamento eseolar dos alunos, 
sobretudo para cerca de HJ.OOO 
alunos coin difieuldades na 
aprendi/agem. Para estes, o cendi io 
apreseuta-sc somhrio: poiuos 
consegiiirào obter o diploma do 12'" 
ano. Os novos eur.sos iiào sô 
englobam o material de cinro anos 
em qiiatro - transferindo assirn 
muitos conecitos para os jjriineiros 
anos do secundario. como tambêm 
impüern uma avalia^âo mais rigorosa 

cujo ënfase se baseia mais na anâlise 
critica e na escrila em toda.s as 
miitêrias. So em 200ti ê que os 
estudantes estarâo integrados 
complctamenle neste novo curriculo. 
lÙKjuanto is.so, os alunos que agora se 
adaptam às mudancas rorrem o risro 
de nào consegiiirein médias para 
entrarein na universidadt; ou num 
"College" (Fnsino Medio) e os que 
]3en.sam tome<,ar a trabaihar logo 
apôs o 12’ ano por apresentarein 
dii'iculdaile no ensino, coriem o lîsc o 
de nem sequem ohterem o diploma. ' 
Muilos edneadores esiâo a 
aconselhar os <-stu<lanles a 
< omplol arcm os cursos em t Lnco anos 
para obtereni o diploma do 
sei'unddrio. Um ano, ja surgiram 
varias obsersacôes, entre as quais o 
Idclo de os cerca de lü.OOO aluno.s que 

ajjresentam difieuldades nos estudos 
nào consi'gnirem obter o dijiloma 
setundàrio, uma vez qtu; .sâo 
obrigados a tirar os mesmos cursos 
designados para estudantes' que 
querem .srguii no ensino pô.s- 
secundi'u io. Dai que baseado nestas 
preocupacôes. um grupo de 
edtlcadore.s .se reuniu ptua foimular 
um cumeulo mais adequado a estes 
alunos que llies seja ütil no campo 
lalioral. Porém, o gowruo provint.ial 
rcuisou a proposia. Este grupo de 
prolessores pro])ôs t]ue o nivei de 
edut açào se inantivi'sse (.omo ostâ, 
mas cjue a nialêria fosse ensinada 
mais lontamcntc c que se 
n'conhecesse que algiins alunos 
depuis senu'in dificulcladi.-s na 
aprendix.agem. A grande 
preotupaeâo dos prof<*ssores ba-seia- 

se no fa<to dcstes alunos nâo 
poderem obier um diploma que Ihcs 
venha a ser indîspcn.savel jiara o 
fiUuro. uma vex que a média exigida 
])elo curriuilo do Ontario e de 7()'v,. 
Mesmo anie.s da Minislra da 
Edut an ào ter anunciado ein 
Novembro passado que os alunos 
liiiliam a opçâo de t.omplelar o 
programaem cinro anos, mais de l'J'V 
dos estudantes jâ tinbam tornado essa 
decisâo. Para além desta inedida. a 
Ministra da Educaçào tambêm 
canalixou parte do orcamento f>ara o 
desonvolvimento e impleineiuanaio 
do jjrograma de liieracia. N'o 
entamo, e nâo obstante todas estas 
iiiedidas. a maioria <los protessores é 
ainda da opiniâo c[ue muitos alunos 
mmea conseguirào obter os 
result ados desejados. 

Receios de um novo 'ataque' da bactéria E*coli 
Um cientisfa fie Edmonton disse ter 
receio que o.s politicos nào sc 
preocupem o sufii ienle coin a 
protect,âo do sistema do tratamento 
da agua do pars. Para David 
Schindler, .sera nece.ssària uma nova 
tragedia provorada ])cla âgua 
contaminada, como a fie VValkertun. 

para que o governo tome as medidas 
ret.omendadas pclo deparlaitienlo 
de invesUgarâo (ientifica. Xuma 
confèrentia que deu a somana 
passada, Srhinfller disse que nào 
obstante a tragedia de Walkerlon 
(jue matou set<' pessoas e deixou 
fîoenles tuitras '2.;5tM) em .Vlaif) e 

2000, o governo continua a efettuar 
énormes t.orles no df'partamento de 
protêt çào ambiental. A tragedia de 
Walkertou deu alguma esperann'a 
aos cientistas em relayai) a int'tlitlas 
tomadas pelo governo jiara o 
tratamento da àgua; no entanto, 
lofla.s as osjierann'as se deslixeram 

apos os atentados terroristas de 11 
de Selembro, dia em que a 
prioridade passou a ser a segurann'a 
dos aero]îortos. 
Se o govenu) cfintinuar a ignorar a 
imporiància do traiainciuo da âgua, 
t>s cienti,stas recciain um novo 
ataque fia bacteria E-cfiti. 

Educaçào pouco discutida emre os candidatos conservadores 
(^uanflo chegou ao governo f'in li)!)ô, 
o primeiro ministio dcmissifmârio 
do rintârio, Mike Harris, apresenttm 
a "Kevolu^ào do Senso Comurn" que 
consîstia em rf-modelar o .sislema 
cducativo da provincia através da 
eliminat,ào da burfxratia, flo 
niimero de pt;.ssoa.s nos Conselhos 
Direttivo e Administrâtivo. 
Passados praticamente sete anfis, 
cabe a fuitra pe.ssoa - um dos cinco 
candidatos a licier do Paitido 
Conservaflor do (Ontario e a 
jirimeirf) ministro - julgar se a dose 
fie Sensf) Coniuni do Ontàrio loi on 
nào benefit a para o sistema 
f'ducativü. Algumas da.s muflancit-s 
estahelecida.s pelo gov(;tiio de llarils 
incluiram uma remoilelaçât) no 

apoio linanceitf), ou seja, tanto o.s 
sistiîmas calôlif.o como o pübliro 
receberam igual quaniia de dinheiro, 
um novo currit ulo esc olar, a 
elimînaçào do 13^ ano (grau 13)e um 
teste de avaliaçào aos professore.s. 
Paia além destas mudancas, o 
Ontario lambém U;.stf;munhou tima 
grevé «le duas semanas em 
levada a tabo pelfis pnifessores que 
pmlestavam as muflan(,as (lrà,slicas 
flo curriculo, o cancelatnento de 
aciividafles extra-curriciilares por 
jïarle dfis profe.s.sores flurante dois 
anos ein muitas esrolas, f) 
ressentimonio dos pais -pelo 
encerrarnenlf) de muitas escolas, 
assim como a falta de fundo.s para o,s 
alunos cm programas esjieciais. 

Peranlf' este conârio, os iiovfis 
tandidatos tém cjuc encontrar uma 
maneira de convencer t) eleitorado 
cf)nscrvador sfibre o .sistema 
cducativo, o segundo mais 
dispendiosfj <la provincia num total 
de .$14 biliôes ])or ano. Para além 
disli), cada c aiiilidatf) lambém 
nécessita de convencer os membios 
flo parlido fjue irâf) cleger o nf)vo 
lidf-r d 2.1 de Marco que é a melhor 
escolha para representar a politit a 
educativa da provincia. 
Nu entanto, no toi.ante a 
apresentaçào de propostas sobre a 
edutnçào. Jim Flaherty foi f) unico 
fpie até agfira adiantou um pkmf) 
concriitf) oncle .se pode 1er, jjaia aient 
do linanciamimto. que tem intençâo 

de proibir os prol’essores de faxerem 
grève - tim diieilo que esies tém 
desde b)7.*). 
(.^lanto a este aspecio, a jiresidente 
da As,socia(,;ào de F.scolas Püblicas do 
Ontario disse <|ue a proibiçào da 
grève sô vai piorar as (f)isas. Eix 
Sandals adiantou aîiula que ,so na 
regiâo de' CJuelph "poidemse" mais 
dias de escola devido as tempestades 
de lU've flo que dtîvidf) a qiicsstôes de 
trabalhf). 
Os outros quatre) candidatos ainda 
nào divulgaram m'iihiim [)rf)jeeU) 
relative) a esta quesiao. mas tudo 
indif a que <]uem quer f|uc seja eleito 
terâ que cfintinnar a resolver as 
niudan(,;as da tào famosa Rc‘voku,:ao 
do Senso Clomum. 

ilStZiZ s Martial Arts 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 
1356 Dundas St. W. • Dufferin/Usgar 

SiNTH-SESEGURO. 
EM BOA FORMA FISICA E MERTAL 

Alugamos o nosso salâo 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversârios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416«534o5497 
416*656*5554 

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

Trabalho garantido em tod£is as 
reparaçôes mecâniceis e bate-chapas. 

Confie em EXPO SQOQ 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 940 Lansdowne Ave., 

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

Pager: 372-2428 
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A Escola, 0 Sistema a es Nossos Anseies 
0 Cum'GUlo Elementar para as Belas Artes 
Os alunos que frequentam a escola 
elementar recebem uma educaçâo de 
acordo corn o curriculo das Belas 
Artes - do quai jâ deixâmos alguns 
conceitos a semana passada. Este 
documento baseia-se em très 
categorias: mùsica, Educaçâo Visual, 
Artes Dramâticas e Dança. Estas 
disciplinas sào obrigatôrias, segundo 
a lei do Ontario. O programa tem 
como objectivo desenvolver a 
criatividade do aluno nos vârios 
campos artisticos, ao mesmo tempo 
que desenvolvem um determinado 
interesse pelas obras que marcam a 
histôria da arte. 
O que os encarregados de educaçâo 
necessitam saber é que o estudo das 
Artes é essencial para o 
desenvolvimento intelectual, social, 
fisico e emocional. Através do estudo 
da mùsica, do desenho, de teatro e de 
dança, o aluno nâo sô desenvolve a 
capacidade para pensar criativa e 
criticamente, como também se 
preparam fisicamente e aprendem a 
trabalhar indiviudualmente e em 
grupo. Por ultimo, o trabalho 
criativo e prâtico encoraja o 
estudante a expressar-se através de 
meios verbais e nâo-verbais. 
Os documentos destinados aos 
encarregados de educaçâo 
esclarecem que o estudo das artes 
pode tambéme expandir o Horizonte 
do aluno de diversas maneiras. 
Através do estudo da Arte, o aluno 
aprende conceitos ligados às 
tradiçôes artisticas de varias culturas. 
As liçôes comportam varias fases: 
comunicar através de vârios meios 
artisticos, compreender que a Arte 
tem sido ao longo dos séculos um 
importante mçio de comunicaçâo e 
divulgaçâo de uma cultura e 
perceber que cada trabalho de arte é 
uma forma de expressâo emotiva 
(sentimentos) do artista. O estudo da 
Arte esta ligado a praticamente todas 

as disciplinas: histôria, geografia, 
lingua, cultura, ciências, entre muitas 
outras. Uma vez que vivemos na era 
da teconologia, a Arte esta 
interligada corn o departamento de 
informâtica, sobretudo no estudo de 
mùsica e educaçâo visual. 
Uma das grandes preocupaçôes do 
novo curriculo do Ontario é poder 
acomodar as dificuldades e 
necessidades de todos os alunos. 
Consciente de que nem todos os 
alunos tem a mesma capacidade de 
aprendizagem e desenvolvimento 
académico, o grupo responsâvel pela 
criaçâo deste documento dedicou 
uma secçâo que aborda todos estes 
problemas e serve como orientaçâo 
pedagôgica para os professores e 
para os pais. Deste modo, existe uma 
legislaçâo prôpria baseada para 
analisar e determinar os alunos que 
precisam deste tipo de adaptaçào, os 
quais sâo analisados por um comité 
de identificaçâo, colocaçâo e revisâo 
de determinados problemas 
conhecido pela sigla IPRC. Quando 
este comité recomenda um aluno 
para o programa especial, o concelho 
directive juntamente corn os 
professores do aluno têm que adaptar 
o curriculo a um piano de educaçâo 
individual. Essa é a razâo pela quai o 
boletim de notas menciona a sigla 
lEP (Individual Education Plan) ao 
lado da nota do aluno. Este piano 
define o programa pedagôgico do 
aluno como um piano que é baseado 
e modificado na avaliaçâo continua 
do aluno. Neste piano, identifica-se 
as expectativas que o professor tem 
para corn o aluno, explica os 
procedimentos que sâo tornados e 
regista os métodos utilizados para 
avaliar o aluno. Quando o professor e 
o concelho directive trabalham no 
piano lEP para o aluno, necessitam 
tomar em consideraçâo as 
recomendaçôes feitas pelo comité. 

uma vez que cada aluno demonstra 
uma determinada dificuldade, ao 
mesmo tempo que os pais sâo 
consultados para que, juntamente 
corn a escola, o aluno receba todo o 
apoio que lhe é necessârio. Um 
aluno identificado como lEP 
nécessita de mais tempo para 

trabalhos, 
instruçôes 

directas, 
alguma 

em se 
aula 

os 
de 

na ou a 

completar 
nécessita 
simples 
demonstra 
dificuldade 
concentrar 
fazer um determinado 
trabalho e nécessita que as 
explicaçôes sejam dadas 
duas vezes (a primeira vez 
para apresentar o tôpico e a 
segunda para esclarecer 
todas as dùvidas). Assim 
sendo, exitem diversos 
métodos aprovados pelo 
comité que devem ser 
usados diariamente corn estes 
alunos: qualquer liçâo, ficha ou teste 
nécessita de uma apresentaçâo 
simples e coerente; nécessita de 
orientaçâo para organizar as ideias e 
a escrita; deverâ ser encorajado a 
estudar continuamente. 
A avaliaçâo dos alunos é baseada em 
quatro categorias - algo que nâo 
existia no documento anterior: 
compreensào de conceitos, anâlise 
critica, trabalho criativo e 
comunicaçâo. Para cada uma destas 
categorias existem quatro niveis de 
aproveitamento, acompanhados por 
uma breve descriçâo do que cada um 
significa. Estes niveis englobam o 
conhecimento e a compreensào, 

a 
os 
e 

da 
sô 
se 

aplicaçâo dos conceitos, 
participaçâo do aluno na aula e 
trabalhos escritos (pesquisa 
anâlise). Segundo o ministério 
educaçâo do Ontârio, o aluno 
demonstra bom aproveitamento 
obtiver o nivel très em todas 

disciplinas, o que équivale a uma 
média de 70%. Os niveis 1 e 2 estâo 
abaixo das expectativas curriculares. 
Todo o aluno cuja avaliaçâo esteja 
numa destas categorias, terâ que se 
dedicar mais academicamente sob a 
orientaçâo do professor e corn o 
apoio dos pais. 

Muito resumidamente, 
deixâmos aqui os 
aspectos mais 
importantes e as 
expectativas que 
compôem o curriculo 
elementar para o 
Ontârio, particularmente 
no que diz respeito às 
Artes. E essencial que os 
pais estejam a par destes 
conceitos e desta 
mudanças para que 
possam fazer parte 
activamente da vida 
escolar dos filhos e para 

que lhes possam dar todo o apoio 
necessârio. Por vezes, alguns pais 
dizem que nâo possuem 
conhecimentos necessârios para 
ensinar os filhos. E précise 
esclarecer que este nâo é o papel 
deles. O que se espera dos pais é que 
se interessem pelo aproveitamento 
escolar dos filhos e que, junto dos 
professores, se informem sobre as 
diversas maneiras em que os podem 
orientar. Jâ escrevemos sobre as 
responsabilidades dos pais de acordo 
corn o novo curriculo e voltamos a 
mencionar que se o pai estabelecer 
um horârio em casa para que o filho 
complete os seus trabalhos, se o pai 
entrar em contacte corn a escola e se 
falar corn os professores, certamente 
que o aluno completarâ o ano escolar 
corn muito sucesso. 
Se por acaso tiver alguma pergunta, 
poderâ ehviâ-la para o jornal O 
Milénio através do e-mail 

as info@omilenio.com. 

Mais de mil desaparecidos na Nigeria 
A Cruz Vermelha nigeriana 
revelou que mais de 1100 pessoas 
continuam desaparecidas très dias 
apôs as explosôes num paiol 
militar de Lagos, que provocou a 
morte centenas de pessoas. 
Funcionârios dos serviços de 
emergêneia da capital econômica 
da Nigéria retiraram jâ das âguas 
dos canais que circundavam a 
zona do paiol mais de 600 corpos, 
mas de acordo corn testemunhas 
que assistiram na noite de 
domingo à tragédia o nùmero de 
pessoas que se terâ lançado em 
pânico para a âgua, numa 
tentativa de fugir à explosâo das 
muniçôes, poderâ ser muito 
superior. 
As morgues da cidade estâo 
completamente lotadas e os 
médicos temem que os cadâveres 

em decomposiçâo possam espalhar 
uma epidemia na cidade, onde 
vivem aglomeradas dez milhôes de 
pessoas em condiçôes de higiene 
precârias. 
"Registâmos um total de 4.000 
pessoas dadas como desaparecidas 
entre", afirmou Patrick Bawa, 
porta-voz da Cruz Vermelha local, 
referindo que destes 2.825 foram 
recebidos apenas na noite de 
quarta-feira. 
O responsâvel adiantou que a 
maioria das 1.100 pessoas cujo 
paradeiro nâo foi possivel apurar 
até esta manhâ sâo crianças corn 
menos de onze anos. 
A Cruz Vermelha nigeriana 
continua igualmente a procurar os 
pais de 15 crianças que se 
perderam no meio da confusâo 
registada na noite de domingo. 

quando as muniçôes que se 
encontravam no paiol voavam em 
todas as direcçôes. 
Os jornais referem que o balanço 
final de mortos desta tragédia - 
que destruiu um dos mais 
populosos bairros da cidade - 
poderâ ascender aos dois milhares. 
As pessoas que perderam 
familiares nas explosôes 
enfrentam agora a dificil tarefa de 
identificar os desaparecidos entre 
as centenas de vitimas transferidas 
para as morgues da cidade, antes 
que as autoridades dêem ordens 
para que sejam enterrados todos 
os cadâveres. "Os corpos entraram 
jâ em decomposiçâo, o que torna 
ainda mais dificil a identificaçâo", 
afirmou um funcionârio de uma 
morgue que se encontra junto ao 
local das explosôes. 
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FPTV-SIC 

(a vida nem seirpre 
dâ para rir, estar 
corn FPTV-SIC é 
Indlspensâvel para 
man ter o bom hvunor) 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FP’FV. 

Call us at 1-8H8-RÔGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Contacte 
I ROCERSCABIE 

0 peça a 
I Caixa Digital. 
I Mande activar 
I 0 novo Canal 

festival Portngnês 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS' 

Cable 

Acompanhe 
FPTV-SIC, 

I 24 horas por dia. 
I Para mais detalhes 
^ ligue para CiRV-fm: 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO i 

"O TOP DOS TOPS i 

ESTÂ NO FPTV^SIC"J 

iS!lM[LKlÆ\ (s)[ 

Sabado 

06.00- FPtvlomal 
07.15- Zip Zap 
08.00- Sic lUomai 

' 0845-Maincos do Rise 
09.15- Cantigas da Rua 
10.15- CnrtoCircuito 
13.00- Minas oArmadillias 

^ 14,15-Ganância 
j15,00-Sic2*]omal 

16.00- NoitesMarcianas 
18.15- FPtvJomal 
1945-Ganância 
20,30-Maincos do Rise 
21.00- CanUgas da Rna 
22.00- Sic2°Jomal 
23.00- CnitoCircnito 
01.00- Minas eArmadillias 
02.15- Ganância 
03.00- NoitesMarcianas 

\ 05,00-Portngal Radical 

□omingo 

-FPtvJornal 
07.30- Zip Zap 
08.00- Sic 1‘Jomal 
09.00- Trapalhoes 
10.15- CurtoCircnito 
13.00- Minas oArmadilhas 
14.15- Ganância 
15.00- Sic2°Jomal 
16.00- RenficaxReira-Mar 

: 18,00-FPtvJornal 
19.30- Linha da f rente 
20.30- Ganância 

121,15-Trapalhoes 
22.15- Sic2*]ornal 
23.15- Herman Sic 
01.15- CnnoCircnito 
02.00- Ganância 
02,45-Herman Sic 
04.30- Sic 10 Horas 

Feira 

06,00 -FPtvlomal 
07.30- Sic 10 Horas 
08.00- Sic fiornal 
09.15- RsDnas por Très 
11.00- Receitas do Dia 

112.00- ODireito de Nascer 
13.15- Médico de famflia 
14.15- Ganância 
15.00- Sic2*iomal 
16.00- NoitesMarcianas 
18.00- Jniz Decide 
18.30- SofàVermelho 
18.30- Ora Oolas Marina 
19.00- FPtvJomal 
20.15- ODireito de Nascer 
2t15-Ganância- 
22.00- Sic2°Jomal 
23.00- Unha da Frente 
00,00-Médico de Famflia 
01.00- NoitesMarcianas 
03.15- Ora Dolas Marina 
0345-Ganância 
0430-Sic 10 Horas 

3“ Feira 

06,00 -FPtvJornal 
07.30- Sic 10 Horas 
08.00- Sic I’Jomal 

4 09,15-As Duas por Très 
411.00- HeceitasdoDia 
% 12,00 - Direito de Nascer ® 
f? 13,15-Médico de famflia 
414,15-Ganância 

15.00- Sic2*Jomal 
416.00- DairrodaFome 
^17,00-A définir 

417,30-Exit 
H 18,00-Juiz Decide 

18.30- SofàVermelho 
418,35-Ora Dolas Marina 

19.00- FPtvJornal 
20.15- ODireito de Nascer 
21.15- Ganância 

4 22,00 -Sic2*Jornal 
? 23,00- Rairro da Fonte 
4 00,00-Médico de Famflia 
4 01,00-A définir 

01.30- Exit 
; 02,00-As Dnas por Très 

4 03,45-Ganância 
0430-Sic 10 Horas 

4° Feira 

10 -FPtvJomal 
10-Sic 10 Horas 
)0-SicfJomal 
15-AsDuasporTrés 
0-Receitas do Dia 
10-Direito de Nascer® II 

116,00- 
16,30 

111750 
i 18,00 
11850 
118,35 p 19,00 
I 20,15 
p 21,15 

i 22,00 
i 23,00 
i 23,30 
4 0050 
i 01,00 
ii 02,00 
4 03,45 
H0430 

Médico de Famflia 
Ganância 
Sic2°Jomal 
Conversa da Treta 
Qnerido Professor 
MarPortngnez 
Jniz Decide 
SofàVermelho 
Ora Dolas Marina 
FPtvJomal 
ODireito de Nascer 
Ganância 
-Sic2°Jomal 
-Conversa da Treta 
-Qnerido Professor 
-MarPortngnez 
-Médico de Famflia 
-AsDuasporTrés 
-Ganância 
-Sic 10 Horas 

5^ Feira 

06.00- FPtvJornal 
07.30- Sic 10 Horas 
08.00- Sic lUomal 
09.15- AsDuasporTrés 
11.00- Receitas do Dia 
12,00 - Direito de Nascer ® 
13.15- Médico de Famflia 
14.15- Ganância 
15.00- Sic2*Jornal 
16.00- SOS Sic 
16.30- Conversa Afiada 
1750-FicheirosClinicos 
18.00- Juiz Decide 
18.30- SofàVermelho 
18,35-Ora Solas Marina 
19.00- FPtvJomal 
20.15- ODireito de Nascer 
21.15- Ganância 
22.00- Sic2°Jomal 
23.00- SOS Sic 
23.30- Conversa Afiada 
0050-FicheirosClinicos 
01.00- Médico de Famiiia 
02.00- As Dues por Très 
0345-Ganância 
0430-Sic 10 Horas 

Feira 

^ 0650 -FPtvJomal 
07,15 -Sic 10 Horas 

N 0850 - Sic fJomal 
09,15-AsDuasporTrés 
ItOO-Receitas do Dia 

41250-Direito de Nascer® 
li 13,15-Médico de famflia 
f 1415-Ganância 

1550-Sic2°Jomal 
1650-Cuidado Aparencias 

4 1650-Porno de Encontre 
H1750-Soc. Gelas Artfô 
P1850-Juiz Decide 

b 1850-SofàVermelho 
P1855-Ora Dolas Marina 
il 1950-FPtvJomal 
I 20,15-ODireito de Nascer 

12U5-Ganância 
t 22,00 -Sic2°Jomal 

23,00 - CuHado Aparencias 
: 2350-Ponto de Encontre 

0050-Soa Gelas Artes 
4 OtOO-Médico de famiiia 

OZOO-AsDuasporTrés 
0345-Ganância 
0430-Sic 10 Horas 

J   
ESTA GRELHA DE PROGRAMAçâO RODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS • 
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MISCELâNIA 

Joe’s ôfrills 
lower food prices 

Situado na Dufferin Mail (a norte da College) 
Estes preços estarâo em vigor até o dia 9 de Fevereiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

itoBtoHi cm HUÛA mlM As duas jovens e bonitas componentes da dupla brasileira "As Mineirinhas", voltaram ao 
mercado discogrâfico com o novo album simplesmente intitulado "As Mineirinhas" e, 
quanto a nos, nada mais é preciso, dada a facilidade corn que a dupla sertaneja penetrou 
na comunidade portuguesa do Canada, especialmente, em Toronto e arredores. 

AS MINEIRINHAS trazem aos seus muitos admiradores temas excitantes, corn destaque para 
"Entre o Mar e a Estrela", "Me Sinto Morrer por Dentro", "Que Saudade de Você", "Mulher 
Sempre Mulher", "Eoi Deus quem fez Você", "Volta", "A Felicidade Voa", "Meu Sangue Ferve por 
Você" e "I Love You Baby", entre outros. 
Elas, As Mineirinhas, vieram para ficar. Ainda bem, sào muito atractivas em todos os aspectos. 
Benvindas! 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE @ YOUR OOWt DOWNTOWN MINIVAN StOftB 

Caravan, PT Cruiser, Dakota, 
Durango, TJ> Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Kew 2002 Chrysler Sebring ] 
4 dr, 6 cyi, auto, air-con., p/w, p/I, cruise, 
tilt, p/trunk, alum wheels & much more 

'21,995."" 
Cash selling price 

OR  

O YOUR IVAN STC«E 9 YOUR DOWICnmiN MDIIWW STORE 
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Nova técnlca permite determinar 
sexo do bébé com apenas 16 dias 
Uma nova técnica desenvolvida por 
investigadores israelitas permite 
determinar o sexo de um bébé apenas 
16 dias apôs a fecundaçào, graças aos 
nlveis de uma determinada hormona 
no sangue. Se estes forem elevados, 
hâ fortes probabilidade de ser uma 
menina. 
O estudo, encabeçado por Yuval 
Yaron, do Centro Médico de Telavive, 
foi publicado na ediçâo de quar'ta- 
feira da revista Human 

Reproduction. 
A equipa descobriu que os niveis de 
soro maternal HCG (MSHCG) eram 
18,5% maiores, apenas 16 dias apôs a 
fecundaçào, nas gravidas que 
esperavam uma criança do sexo 
feminino. 
Os niveis desta hormona foram 
analisados em 347 mulheres gravidas, 
sendo que destas descobriu-se que 
184 iam dar à luz meninas e 163 
meninos. 

Mutaçâo genética pode estar 
na origem do abortos espontaneos 
Uma variaçâo genética poderâ estar 
na origem da maioria dos abortos 
espontâneos. Segundo um trabalho 
publicado esta quarta-feira na revista 
Human Reproduction, esta mutaçâo 
predispôe as mulheres a sofrerem de 
coagulos sanguineos, embora um 
tratamento com anticoagulantes possa 
prévenir este risco. 
Investigadores britânicos chegaram a 
estas conclusôes apôs comprovar os 
indices de gravidez de 25 mulheres 
portadoras de uma variaçâo genética 
denominada factor V Leiden e que 
sofreram pelo menos très abortos, 
com os de 198 mulheres com um 
quadro clinico semelhante mas sem 
esta mutaçâo. 
Deste modo, constataram que nas 

mulheres portadoras desta mutaçâo, 
as probabilidades de a gravidez 
chegar ao fim era unicamente de 11% 
face aos 50% das mulheres ditas 
normals. 
Esta variaçâo - que propicia as 
trombuses cerebrals em caso de se 
estar a tomar anticonceptivos - 
favorece a formaçâo de coagulos 
sanguineos nas mulheres, podendo 
inclusivamente levar à sua morte. 
O director da investigaçâo, Raj Ria, 
especialista em medicina reprodutiva 
do Imperial College de Londres, 
explica que «durante a gravidez o 
sangue da mâe torna-se mais denso 
(para evitar a perda de sangue durante 
o parto) e, por conseguinte, é mais 
provâvel a formaçâo de coagulos. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobflias 

para o seu lar em: 

Bom gosta 
Bons preços 

VISITE JA A ARTNOVA f URNITURE PIUS 

416-53S-1133 

WWW» Vatican «va 

Joâo Paulo II comcorda 
com uso da net 
"Um instrumento maravilhoso" 
capaz de captar "o melhor e o pior da 
natureza humana". Foi nestes termos 
que, numa mensagem proferida no 
final da passada semana, Joâo Paulo 
II definiu a Internet e alertou para a 
urgente necessidade de a enquadrar 
com uma regulaçâo efectiva que 
minimize a onda de "depravaçâo que 
ameaça inundar o ciberespaço". 
Depuis de no ano passado ter 
dedicado pela primeira vez uma 
mensagem ao tema, o Sumo 
Pontifice faz agora questâo de 
chamar a atençâo para o facto de, 
apesar de se constituir como uma 
imensa fonte de conhecimento, a 
Internet se caracterizar por uma 
neutra e perigosa amoralidade, 
podendo facilmente ser prevertida 
no sentido de "diminuir a dignidade 
humana". 
"Apesar do seu enorme potencial 
para o bem, algumas das suas mais 
dégradantes e préjudiciais formas de 
uso sâo jâ uma evidência para todos", 
adverte o patriarca, exortando as 
autoridades püblicas a assumirem 
um papel activo num esforço de 

regulaçâo que "garanta que este 
maravilhoso instrumento possa 
servir o bem comum e nâo se tome 
numa fonte de prejuizo". 
Corn a nova mensagem de Joâo 
Paulo II, a Igreja Catôlica define a 
sua posiçâo face â recorrente 
discussâo que, desde inicios da 
década de 90, opôe çs adeptos de 
uma regulaçâo clara do novo media 
aos que, insistindo no seu carâcter 
supranacional, defendem a total 
liberdade de difusâo e usofruto 
numa Rede imune âs fronteiras 
politicas e aos quadros juridicos 
nacionais. 

Posiçio OM iuEiCus: 
"Nâo" à incineradora dedicada 
"Somos completamente contra a 
incineraçâo dedicada, que é a opçâo 
anunciada por Durâo Barroso, lider 
do PSD, se ganhar as eleiçôes. Porque 
somos contra qualquer tipo de 
incineraçâo como peça essencial do 
processo de tratamento de residues 
perigosos", disse Rui Beckmeier, 
especialista em residues da associaçâo 
Quercus. 
Rui Beckmeier salientou ainda que a 
instalaçâo de uma incineradora 
dedicada ficarâ entre os 20 e 30 
milhôes de contos e tem a 
"desvantagem de, uma vez instalada, 
ter sempre de funcionar corn carga 
maxima de residues, num pais onde 
ainda ninguém sabe ao certo quantas 
toneladas sâo produzidas". Adiantou 
que incinerar "é sempre uma atitude 
que pôe de lado ou em papel inferior 
a reciclagem". No entante, a "co- 
incineraçâo parece ter a seu favor o 
facto de ser um processo que se pode 
parar de um momento para o outre, 
assim haja processes mais avançados". 
Rui Beckmeier fez estes comentârios à 

posiçâo do lider do PSD à margem de 
uma conferência de imprensa sobre o 
atraso da politica da recolha selectiva 
de residues urbanos. 
Quanto â reciclagem, "estâmes a 
marcar passe", disse. "Portugal esta no 
grupo dos paises europeus mais 
atrasados na reciclagem de residues 
urbanos. Corn efeito, o Governo jâ 
assumiu o fracasse da politica de 
reciclagem ao pretender juntar-se ao 
grupo de paises que vâo pedir 
autorizaçâo para sô em 2009 terem de 
cumprir as metas de reciclagem 
estabelecidas, para 2006, pela nova 
Directiva das embalagens." 
A reutilizaçâo das embalagens para 
liquides alimentares (âguas, cervejas, 
vinhos e réfrigérantes) foi considerada 
uma prioridade pelo Governo, tende 
legislado no sentido de promover essa 
prâtica nos sectores alimentar 
(grandes superficies, supermercados e 
pequenas lojas) e de hotelaria, 
restauraçâo e cafetaria - a chamada 
Lei Sôcrates. No entante, as 
promessas nâo passaram disse, e 

verifica-se hoje que nâo 
foram criadas as condiçôes 
para promover a 
reutilizaçâo. 
No sector alimentar - 
afirma a Quercus -, a lei 
dizia que para cada 
produto deveria haver 
alternativa em embalagem 
reutilizâvel, de forma a dar 
o direito de opçâo ao 
consumidor, o que nâo 
acontece. 

FERNANDO D. COSTA, B.A.. a.» 
Barrister, Solicitor, Notary 

A EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO 

DA COMUNIDADE 

« 1 B-na 1^63 DUridaS St. W. 
TGI.: (416) 534-6357 (east of Dufferln St.) 

Toronto, ON M6J 1Y7 
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INTERNET 

"Neo-nad resUtui sites desvlados " 
ao Minlstério do Interior alemâo 
O neonazi norte-americano ' Internaciônal da Proprledade ordetn anti-semitas. 
(ij'rhard F.aïuk, fj»t> dt'sviou Inlelectual (WIPO). Para a WIPO, Lauck dpsviou 
vârios "sites" do Ministério do Gerhard Lauck, t.cjudenado ilegalmcnte os "sites" o nâo 
Interior aleraâo, deve resUtin- na Alemanha, publicitava tem "intéresse légitime»" em 
los as anioridades aleniâs, naqueles "sites”, n livro de coxitinuar a sua exploia(,îio. 

1 anunciôü a Orgaaizaçao Adoifo Hitler ou pabivras de 

Sociedade da ioformaçaoi 

"Comunidaile digital" 
a Norte do distrno de Aveïro 
Alguns municipios do norte do 
distrito de Aveiro vâo criar a 
"Regiâo Digital de Entre Douro e 
Vouga", estando a procurar 
financiamentos no âmbito do 
programa "Portugal Digital", foi 
anunciado. 
Oliveira de Azeméis, Santa Maria 
da Feira, S. Joâo da Madeira, 
Arouca e Vale de Cambra, com um 
total de 250.000 habitantes, sào os 
municipios envolvidos neste 
projecto similar ao de Aveiro, que 
se tornou a primeira "cidade 
digital" portuguesa. 
"A nossa dimensào demogrâfica e a 
percentagem de populaçâo jovem 
receptiva às novas tecnologias, o 
nosso dinamismo empresarial e a 
nossa abertura ao exterior 
assumem-se como 
factores déterminantes para o 
sucesso desta comunidade digital", 
disse o présidente da Câmara de 
Oliveira de Azeméis, Âpio 
Assunçâo. 
Segundo o autarca, o projecto 
"poderâ contribuir para obter 
significativos beneficios em termes 
de desenvolvimento para o tecido 

econômico e qualidade de vida dos 
residentes". 
Apio Assunçâo anunciou, também, 
que a sua autarquia acaba de criar 
uma conta gratuita de correio 
electrônico para os 72.000 cidadâos 
de Oliveira de Azeméis, lançando 
igualmente o primeiro cibercentro 
local, denominado 
"@zemeis.espaço.internet". 
As duas iniciativas surgem no 
âmbito de "um projecto de 
massificaçâo da utilizaçâo da 
internet e das tecnologias da 
informaçâo e comunicaçâo" e, 
também, "como forma de se 
estreitar laços de aproximaçâo aos 
émigrantes do municipio 
espalhados pelo mundo", 
acrescentou. 
Os projectos sâo co-financiados 
pelo Programa Operacional 
Sociedade de Informaçâo (POSI) 
na sequêneia de uma candidatura 
apresentada pela autarquia ao 
Ministério da Ciência e da 
Tecnologia. 
Reportando-se ao ciber-centro de 
Oliveira de Azeméis, Apio 
Assunçâo explicou que foi 

instalado "num local de fâcil acesso 
e corn um horârio de 
funcionamento alargado". 
A formaçâo a disponibilizar aos 
utilizadores do projecto 
"@zemeis.espaço.internet" tem em 
conta, "nâo s6 uma componente 
transversal a toda a sociedade local, 
como, também, uma componente 
direccionada a segmentas 
especificos da comunidade", 
explicou o autarca. 
Nesta fase de arranque esta prevista 
formaçâo bâsica relativa ao uso de 
computadores pessoais, sistema 
operative "Windows", acesso à 
internet e ao correio electrônico, 
aplicaçôes tipo "chat" 
e videoconferêneia. 
A formaçâo disponibilizada no 
ciber-centro estende-se ao uso das 
funcionalidades do tipo "grupos de 
discussâo", recurso a ferramentas 
"FTP", criaçâo de conteùdos para 
internet "front-page" e "flash". 
O ciber-centro tem uma area ûtil de 
cem metros quadrados e duas das 
12 plataformas de acesso à internet 
estâo preparadas para pessoas 
déficientes. 

Lorraine Kimsa 
Theatre for Young People 

former/^ Young Peoples Theatre 
Aïîistic Director Pierre Tetrault 
Managing Director Nancy Coy 

Ache Brasîî*s 

e outras danças do Brasil 

Em Cartt 26 de Janeiro a 10 Fevereiro 

Tickets; Si 8 - S28 
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 Â VËNDA UGUBt 416 862-2222 

Teatro de Afta Quaiidade Profîsstonai desde 1966 * 165 Front Street Fast, Toronto wwvv.îkîyp.ca 

www. 
SITES DA SEMANA 

BANDEIRAS 
www.bandeiras.no.sapo.pt 
É um site para quem gosta de saber tudo 
sobre o seu pais, começando pela sua 
representaçâo mais simples: a bandeira. 
Bandeirologia e Brazonâria das Terras de 
Portugal pôe à sua disposiçâo uma amostra 
das bandeiras de todos os concelhos do 
Pais. Podem procurar-se por provi'ncia, 
distrito ou regiâo. Se vive numa pequena 
aldeia ou na capital e quer saber quai a sua 
bandeira, visite este site. 

MOTORES 
www.abmotor.pt 
Se anda à procura de carro e ainda nâo 
sabe bem o que quer, sugerimos-lhe que 
aceda ao ABMotor. Este site reùne dezenas 
de concessionaries automôveis e permite-lhe 
comparar as caracten'sticas técnicas de 
quatre automôveis ao mesmo tempo' Saiba 
ainda quai o melhor seguro para o seu 
automôvel. 
Isto é claro que nâo é referente ao Canada 
mas sim a Portugal. 

DESPORTO 
www.atletas.net 
Para quem gosta de desporto e pretende 
saber como se portam os atletas 
portugueses nas diversas modalidades, 
nada melhor do que consulter o Atletas.net. 
Aqui encontre noti'cias e biografias, 
calendârios de eventos desportivos e artigos 
de opiniâo. Tempo ainda para a histôria do 
atletismo. 

AMBIENTE 
www.bruxas.org 
O Bruxas.org é um portai onde encontre 
alguns escritos dedicados à religiâo pagâ e 
wicca e vârios artigos écologistes, 
especialmente de protecçâo aos animais e à 
fioresta. Corn um design engraçado, o 
www.bruxas.org tem ainda rubricas 
dedicadas à discussâo de assuntos 
relacionados corn ambiante. 

EDUCAÇÂO 
www.neteducacao.corn 

Jogos, poesias, desenhos para pintar, 
adivinhas e histôrias tradicionais para as 
changes, sâo apenas alguns dos 
passatempos que poderâ encontrar neste 
novo site dedicado à educaçâo. Aqui 
encontre ainda um espaço para debater tudo 
o que esta relacionado corn esta area. 

MÜSICA 
www.sonsdhiver.org 
Jazz, müsicas populares e improvisadas e 
müsica country é o que vai encontrar na 
11.®; ediçâo do Sons d'hiver que decorre até 
16 de Fevereiro. No site oficial pode 
encontrar toda a programaçâo e horârios 
dos concertos deste evento. Tempo ainda 
para a biografia dos mais de 20 artistas 
convidados. 
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HOROSCOPO 
CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Atençâo às suas relaçôes com a fiscalidade ou corn tudo 
O que se relacione com a lei, nesta altura. Poderâ ser um 
momento de dificuldades e conflitos legais, que 
eventualmente poderâo acabar no tribunal. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Sera um bom momento para se ocupar dos aspectos prâticos da 
sua existência. 
Os assuntos relacionados corn trabalho e saùde serào mais bem 
executados. 

V QCMCOS - 21/05 A 20/06 

Mercürio irâ trazer-lhe maior força para levar avante um 
processo, tornâ-lo mais combativo, mais capaz de defender 
uma ideia ou de atrair os outros para um projecto seu. 

CARANQLCJO - 21/06 A 21/07 

E um momento de nâo realizaçâo, de dispersào, ou de menor 
capacidade de empreendimento, provocada poruma relaçào 
de conflito de Mercürio à Lua. Nâo deve, pois, deixar nada de 
muito importante para fazer nesta altura. 

LCÀO - 22/07 A 22/08 

Se tiver um controlo consciente das suas emoçôes e nâo perder a 
sua objectividade, poderâ ser um momento ôpümo para 
conversas cheias de significado. Relacionamentos mais profundos 
podem ter, neste momento, um papel importante na sua vida ou 
ajudâ-lo a compreender algo acerca de si prôprio. 

~RT 
'V' ViRQCM - 23/08 A^2/0! Ji. 

Mercürio nesta altura, pode aliar o interesse dos sens negôcios 
à possibilidade de procurar no exterior novos motivos de acçâo 
e até de diversâo. As viagens, mesmo curtas, proporcionar-lhe- 
âo bons contactas. Também é uma boa altura para expressar 
os seus pontos de vista aos outros. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Neste momento, em que a Lua percorre a sua décima Casa 
Astrolôgica, sâo de esperar uma maior notoriedade daquilo 
que faz ou uma maior publicidade à sua pessoa. Contactos 
fâceis corn Virgens e Touros. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Cuidado coin todos os assuntos relacionados corn a lei, justiça. 
Vai ter tendência de querer que os outros concordem consigo, 
isso poderâ nâo acontecer pois cada um tem a sua propria 
opiniâo. Nâo queira identificar os outros consigo. Poderâ vir a 
realizar uma viagem que jâ estaria planeada hâ uns tempos. 

SAOITARIO - 22/11 A 21/12 

E uma altura propicia a organizar os aspectos legais da sua vida 
famüiar e profissionaL Através de uma viagem, poderâ mesmo ter 
oportunidade de expandir os seus negôcios fazendo acordos com 
O estrangeiro Esta é uma altura de sucesso e sorte nas 
especulaçôes e até em jogos de azar mas nâo exceda o razoâveL 

^^^CAPRICORNIO -22/12 A 20/01 ^ V J 
Irâ ver sublinhada a sua capacidade de comunicaçâo, de 
negociar uma situaçâo, de apresentar uma ideia, que melhore 
as suas condiçôes de trabalho ou a sua vida financeira. 
Aproveite para se dedicar a tudo o que implique movimento e 
contactos. 

AQLÀRIO - 21/01 A19/02 

E uma boa altura para poder expressar, corn maior objectividade, os 
seus pontos de vista A sua criatividade e autenticidade estarâ mais 
desenvolvida reflecündo-se em tudo aquilo que diz, escreve e 
comunica A sua volta sentirâo veracidade da sua parte. 

PCIXCS -20/02^20/03 ^ ri 
Desejarâ formar grandes pianos e é bom que assim seja. No 
entanto, deve ter cuidado para nâo dar demasiado valor às suas 
capacidades reais. Estâ a tentar fazer mais do que é para si 
possivel e a forçar-se a ultrapassar os seus prôprios limites, para 
além dos quais nâo pode realizar qualquer tipo de tarefa.  

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Nuno 
Gue.rre.iro 
édita novo album 
em Março 
O vocalista da Ala dos 
Namorados, Nuno Guerreiro, 
vai lançar um novo album a solo 
no proximo mes de Março. 
O registo terd como titulo 
«Sou Tudo», cujo single de 
apresentaçâo sera o tem- 
titulo, no quai sao évidentes 
algumas inf luências soul e RAB. 
Quem também vai editar um novo disco é Lücia 
Moniz, cujo album «67» sera lançado na mesma 
altura do de Nuno Guerreiro. 
O sucessor de «Magnolia» tem ainda como 
atracçao a participaçao de Nuno Bettencourt, ex- 
guitarrista dos Extreme. 

fié 

Novo album de Sheryl Crow 
sai em Abril 

o proximo album da cantora e compositora Sheryl Crow sera editado no 
começo da segunda semana de Abril. 

O album terd como titulo «C' mon, C' mon» e tem como convidados Lenny 
Kravitz, Don Henley, Liz Phair e as Dixie Chicks. 

NELLY FURXADO 
marcou 45 datas para a dîgressao nortc-americana 

A tuso-cahadiana NefJy Furtado revelou que a digressSo ^ 
norte-ameHcana e canadlcna para promoçSo do seu 
dibum de estreia, «Whoo, Nellyl», vat ser composta por 
45 datûs. 
O inido da mois extenso dos dîgressoes do contoro 
teve o seti intdo esta segundo-feiro e sd deverd 
termirwr o Î8 de Abril, oJturo em que octuo em Toronto 
(Conodd). 
Como Nelly Furtodo se encontre nomeado em quotro 
cotegorios dos Grommy (ConçSo do Ano, Mefhor 
j^eveïaçao, Melhor Artij^o Reveloçao Pop e Melhot* 
Album Pop), a artiste fard uim pouso no dlgressôo para 
estor présente no certmdnio de entrego dos prémfos o 
27 de Fevereiro, em Los Angeles. 

uise e Steven Spielberg 
juntam-se para mais um filme 
Torn Cruise, que acobou de filmar o thriller de ficçSo cientifica 
«Minority Report» corn Steven Spielberg, jd confirmou a sua presença 
em mais uma f ita do reolizador, «Ghost Soldiers». 
Baseado num bestseller de Hampton Sides, «Ghost Soldiers» centra-se 
sobre o resgate prisioneiros norte- omericanos numo prisoo japoneso. 
0 projecto serd produzido pela Universal Pictures e a Dreamworks, o 
produtora de Spielberg. 
Steven Spielberg tem em mSo uma série de projectos. Depois de 
«Minority Report» - corn data de estreia marcada para Tunho -, o 
cinéaste vai filmar' «Catch Me If You Can», com Tom Hanks e Leonardo 
DiCaprio. 
No passodo fim-de-semana, durante os Globos de Ouro, Spielberg 
afirmou que pretende realizar mais um filme da sago de Indiana Jones. 

Janet Jackson 
escondeu marido durante neve anos 

A famosa cantora norte-americana teve 
um marido durante nove anos, mas 
conseguiu esconder a sua identidade e o 
prdprio casamento. Rene Elizondo, 
realizador de videos, acusa a ex-mulher 
Janet de extorsao 
artistica, manipu- 
laçao e de ter 
construido um 
casamento parcial 
e desigual para si. 
Vao a tribunal na 
cidade de Los 
Angeles, em Maio. 

U2 e Alicia 
Keys Qctuam 

nos Grammys 

Dois dos principais nomeados dos Grammys deste ano, U2 e Alicia 
Keys, vao actuar na cerimonia de entrega dos galardoes, 
considerados os Oscares da Musica. 
Estes artistes sao os primeiros a ser confirmados pela Recording 
Academy no cartaz do evento, sendo que o présidente da instituiçao 
os considerou «simbolos emblemdticos da diversidade e do talento 
ilimitado dos nomeados e do poder da musica que criam.» ^ 
A cerimonia realiza-se a 27 de Fevereiro em Los Angeles e a 
apresentaçâo pertence ao comediante Jon Stewart, o qual contard 
ainda com a ajudade musicos como Janet Jackson, Britney Spears e . ' 
Diana Krall. 
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l'Aniversàrio da Casa das Beiras C. C. C. of Toronto 
Decorreu na sede-social da Casa das 
Beiras Cultural Community Centre 
of Toronto, as cerimônias do P 
Aniversàrio da casa, embora a 
maioria dos présentes jâ tivesse 
festejado outros aniversârios beirôes, 
como os do rancho ou do clube de 
futebol das suas gentes. 
Os beirôes resolveram, e bem, na 
nossa opiniào, unir esforços e 
capacidades para que possam 
alicerçar-se e progredir nesta terra de 
acolhimento. Em vez de 
individualizarem as beiras, juntaram- 

nas num s6 tecto, a recém-criada Casa 
das Beiras, a comemorar o seu P ano 
de vida. 
De Portugal, veio o convidado, Dr. 
Carlos Marta, Présidente da Câmara 
Municipal de Tondela, e o artista 
beirâo, Fernando Antonio, sob o 
patrocinio das Câmara de Tondela, o 
que é de elogiar. E bom que as 
autarquias apoiem os clubes, 
associaçôes e casas das suas regiôes, 
particularmente, no campo cultural. 
O intercâmbio sôcio-cultural impôe-se 
cada vez mais. 

As cerimônias iniciaram-se na Sexta- 
Feira, dia 25, corn um "Porto de 
Honra" na sede da Casa das Beiras 
onde, em convivio de alegria e 
amizade, houve a entrega de varias 
prendas ao "aniversariante" dos 
responsâveis dos clubes convidados 
que se fizeram representar. 
Os petiscos à nossa maneira e o tinto 
da terra, deram ao ambiente o ar de 
festa à portuguesa. 
No Sâbado, os festejos iniciaram-se 
corn um saboroso jantar, seguindo-se 
os discursos da praxe dos convidados 
e da gente da casa. 
Solidariedade beirâ. Paixâo 
regional entre as Beiras 
portuguesas. A Casa das 
Beiras, em Toronto, alberga no 
seu seio - sem desconfianças ou 
azedumes - as Beiras Baixa, 
Alta e Litoral. 
Assim é que é bonito e ùtil para 
todos. 
Alias, nos discursos dos 
convidados e dos responsâveis 
locais, a uniâo foi a tônica e o 
progresso foi a meta. 
E, corn toda a animaçâo, a festa 

completou-se corn as cantigas do 
Fernando Antonio e a mûsica 
trépidante do TNT-DJ... 
Os responsâveis da Casa das Beiras, 
Adelino Sales, Antônio Natal, José 
Valentim, Albino José Dias e os sens 
respectivos pares e voluntârios, têm 
mil razôes para se sentfrem felizes. E, 
para Portugal, o Dr. Carlos Marta e 
mulher, levam corn certeza boas 
recordaçôes e melhores impressôes. 
As nossas felicitaçôes e desejos de 
muitos sucessos. 

JMC 

JS Torunio  
À Esquerda da indiferença no Centro da Participaçào 
Comunfcado 

‘fts Eieiçfies legisiativas Portuguesas 
e 0 euMOlniuiento dos luso-descendentes" 
Toronto, 2.”) de Janeiro de 2UD2 - .\Jii\eiilude Sot.ialista de loronto ira organizar uni convivio onde 
si;iâo discutidos diversos assunios rela< ionado.s corn as proximas eleiçôes legi.slativas e os jovens 
luso-descendentev A JS Toroiuij prétende, num ambiente informai e amigavel, e com jovens de 
todos os c'spt'c iros politicos, aboidar (|uestôes lais como: .A ulilidade do nosso volo; a eleic:ào de um 
depuiado para o cinriilo do rcsio do nuindo; a pieparaçào dos luso-descendentes para tazer uma 
esculha eleiloral, a elegibilidade dos c.mdidaios, (>nlr<‘ outros. 
Ihna vez cpit' a nossa inten(;ào t* ajin'setiiar um dialogo sobre o processo c-leiLoral e o ensolvimenlo 
tiers iusO (lescc*ndt;ntes, n quai jreiisamos si-r iissencial anie.s de discutir quahiuer pl.itafonna politica. 
convidamos todos os jovens o interessados a iomar<>m um café connosco na mrssa sodé locali/ada no 
loD da Dundas St. West (a ttesle da Dufléiin), no Domingo. U) de fevoreiro entre as lôhlK) e as 
IHltOl). Reaivamos ijne pretendemos que t;ste t.onvivio .seja ajienas uma t.oilver.sa amigavel onde 
ninguém lenha rec«>io de exprossar a sua (jpiniâo e dûvidas sobre <>stas qucstc'x's. 
Convidamos lambém a comnnitac,ào social a abordarem esta que.stào, a quai fiensamos ser de 
extrema utilidade e imporlânc ia e adiamos que ainda nao foi publicamoule disc.utida. 

Para mais informât,fies podem deixar mensagem jrara .\na Bailâo ou Ana fernandes no ■l]b-51fj-«7(i(j 
e nos coniact:i-lo-emos assim ciue possivel. 

Milosevic 
pede ao TPI 
liherdade 
condicional 
O exTresidente jugoslavo Slobodan Milosevic 
pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) a sua 
liberdade condicional, assegurando aos 
magistrados que nâo ira tentar fugir. 
Milosevic apresentou-se de novo em Haia, 
Holanda, na sua sexta comparêneia diante 
daquela instâneia judicial, a fim de deliberar 
acerca da constituiçào num sô processo da dupla 
acusaçâo que pesa sobre si pelos actos praticados 
na Bôsnia e na Croâcia, por um lado, e no 
Kosovo, por outro. A câmara separou-se sem 
tomar nenhuma decisâo. 
"Quero ser libertado. Sera lôgico e justo 
deixarem-me sair. Eu nâo vou fugir. Estou 
perfeitamente preparado para comparecer a todas 
as audiências", declarou Milosevic. 
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SAüDE 

SAUDE EM SUA CASA 

CONVULSQES CEREBRAIS 
O doutor Egas Moniz foi o 

primeiro português laureado com o 
Prémio Nobel, e foi também um dos 
primeiros cientistas a demonstrar que 
o comportamento e emoçôes humanas 
sâo executadas pelo cérebro. Para além 
de utilizar pela primeira vez a 
angiografia cerebral: a radiografia dos 
vasos sanguineos no cérebro, pelo que 
lhe foi atribuido o Prémio Nobel da 
Medicina, descobriu também que a 
separaçâo cirùrgica, ou acidental, dos 
dois hemisférios cerebrais, modificava 
radicalmente o comportamento 
emocional de um individuo. A 
leucotomia: essa operaçâo ousada 
executada pela primeira vez, em 1933, 
pelo distinto médico de Lisboa, foi 
utilizada durante a primeira metade 
do século vinte no tratamento de 
alguns problemas mentais. Depois de 
Egas Moniz fizeram-se muitas outras 
descobertas das funçôes do cérebro 
humano, incluindo as zonas 
responsâveis pela memôria, 
pensamento, sensaçôes, movimentos, e 
a origem dos sentidos. Contudo, o 
substrate cerebral responsâvel pelo 
comportamento e emoçôes continua a 
ser uma grande incôgnita. A 
descoberta deste mistério acabarâ, 
num dia futuro, corn as teorias 
abstractas da psiquiatria, e esta 
especialidade da medicina nâo sera 
mais do que uma area especializada da 
neurologia. 

O cérebro humano é um 
ôrgâo admiravelmente complexe corn 
funçâo baseada nas leis da electrônica 
e bioquimica. Corn os sens altos e 
baixos de agitaçâo ou serenidade, 
pode ter, por vezes, descargas 
eléctricas abruptas causadoras de 
desordem e turbulêneia na sua funçâo; 
essas descargas abruptas, geradas em 
pequenas areas do cérebro, e que se 
espalham podendo afectar todo o 
corpo, chamam-se convulsôes ou 
ataques epilépticos. Quando as 
convulsôes tendem a repetir-se, sem 
serem causadas por problemas 
circulatôrios, metabôlicos, ou tumores, 
a doença chama-se epilepsia. 

A epilepsia idiopâtica começa 
geralmente entre os cinco e os vinte 
anos de idade e, em alguns casos, pode 
durar toda a vida. Os ataques 
epilépticos podem ser simples e sô 
afectarem uma parte do corpo; 
dependente da parte do cérebro 
afectada podem originar um 
movimento, ou dar alucinaçôes de 
cheiro, audiçâo, luz intensa, ou uma 
visào do passado a que se chama déjà 
vu. Corn maior frequêneia os ataques 
sâo complexos, extensos, ou 
generalizados. 

O pequeno mal é uma forma 
de epilepsia que começa em criança e 
geralmente nâo ultrapassa os vinte 
anos de idade; consiste em paragens 
sübitas e breves da funçâo cerebral 
manifestando-se por curtas ausências 
da funçâo mental que, algumas vezes, 
podem passar despercebidas. No 

grande mal epiléptico o doente perde a 
consciência, fica rigido e cai; tem 
movimentos convulsivos dos membros 
e pode morder a lingua, ou nâo 
controlar a urina e fezes; depois fica 
flâcido, cansado e sonolento. Em casos 
mais raros, as convulsôes continuam 
por um periodo longo que parece nâo 
querer terminar: Nestes casos é uma 
emergêneia denominada estado 
epiléptico. 

Existem hoje muitos 
medicamentos para prévenir os 
ataques epilépticos. Muitas vezes sâo 
necessârias varias drogas, tomadas 
simultaneamente, para suprimirem os 
ataques. O tratamento deve manter-se 
par vârios anos depois do ultimo 
ataque e, se os ataques voltarem depois 
da paragem dos medicamentos, os 
mesmos remédies continuam 
geralmente a ser efectivos. Alguns 
epilépticos podem ser tratados, de 
forma efectiva e permanente, corn 
cirurgia na ârea do cérebro afectada, 
especialmente se os ataques epilépticos 
forem de origem traumatica, causados 
pela irritaçào de cicatrizes. 

Os ataques epilépticos afectam 
meio por cento da populaçâo, mas 
nem sempre sâo sintomas da doença 
epilepsia. Podem ser causados por 
problemas metabôlicos como a falta de 
açücar e oxigénio, ou sais minerais em 
quantidades anormais no sangue; ou 
por falha renal, deficiências à 
nascença, acidentes traumâticos na 
cabeça, doenças dos vasos sanguineos, 
doença de Alzheimer em grau 
avançado, tumores cerebrais, 
méningites ou outras infecçôes 
cerebrais. A febre pode causar 
convulsôes: o que acontece quase 
sempre em crianças, mas isso nâo 
significa que a criança, ao 
convulsionar corn a febre, sofra de 
epilepsia. O melhor tratamento para 
as convulsôes causadas por febre sâo 
os panos de âgua fria, ou os banhos 
frios para arrefecer o corpo. Algumas 
crianças, sobretudo quando as 
convulsôes febris se repetem, podem 
vir a sofrer de epilepsia e necessitar de 
medicaçâo preventiva. Se uma criança 
ou jovem adulto corn febre, dor de 
cabeça intensa corn rigidez do 
pescoço, ou doença semelhante à 
gripe,- começar a convulsionar, 
nécessita de investigaçâo imediata 
porque pode ter méningite: uma 
doença muitas vezes mortal se nâo for 
tratada prontamente. 

No adulto, sobretudo se tiver 
mais de trinta anos, um ataque 
epiléptico pela primeira vez nécessita 
de atençâo. Na sua investigaçâo deve 
ser considerada a possibilidade duma 
doença grave até ser provado nâo o ser. 
Na idade adulta, as convulsôes jâ nâo 
sâo causadas por epilepsia idiopâtica 
ou por febre inofensiva, mas sâo, quase 
sempre, sintoma doutras doenças, 
algumas vezes perigosas. Embora a 
causa mais frequente de convulsôes no 
adulto esteja relacionada corn 

problemas alcoôlicos ou de 
drogas, muitos tumores 
cerebrais manifestam-se pela 
primeira vez por convulsôes. 
Os tumores do cérebro, 
embora sejam muitas vezes 
crescimentos lentos e 
relativamente benignos, sâo 
quase sempre perigosos. A sua 
gravidade nâo é, como na maioria dos 
tumores, a rapidez de crescimento, ou 
a invasâo de outros ôrgàos, mas a sua 
localizaçâo. Limpar cirurgicamente 
um tumor do cérebro nâo é tarefa fâcil: 
o tecido cerebral é tào precioso para as 
funçôes superiores do homem que, 
qualquer remoçâo radical de tecido, 
pode trazer consequêneias sérias para 
a funçâo intelectual ou sensorial do 
individuo. 

No passado, as convulsôes 
eram tidas como coisas do diabo. A 
epilepsia estâ muitas vezes associada a 
obsessôes, compulsôes, depressôes e 
ansiedades que, ao causarem 
comportamentos esquisitos iam, em 
pessoas sem conhecimento e 
compreensào, aumèntar essa suposiçào. 
Quantos milhares de inocentes foram 
perseguidos, torturados, ou queimados, 
acusados de serem possesses do 
demônio? Quando o corpo do 
epiléptico cala, no paroxismo do 

ataque, e os membros 
começavam a mover-se em 
convulsôes, alguns dos 
nossos antepassados 
pensavam que eram os 
espiritos maus a quererem 
manifestar-se. O 
“tratamento” destes 

infelizes eram as benzeduras e os 
exorcismos; alguns foram “purificados” 
pela extinçào do corpo na fogueira. Era 
uma maneira fâcil e simplista, mas 
arrogante e bastante cruel, de explicar, 
tratar, e excluir os comportamentos e 
manifestaçôes estranhas. O poder, 
associado à ignorâneia e fanatismo,^ 
fizeram disso uma carnificina em nome 
do Céu, que atingiu o seu apogeu corn 
a Inquisiçâo. 

O grande pecado da 
ignorâneia é a falta de humildade, e as 
suas maiores vitimas sâo os que sabem 
ser humildes e o progresse da 
humanidade! A ignorâneia, seja ela 
pétulante, arrogante, ou., utilitâria, 
continua a ser a maior aliada da força e 
do poder; mesmo nas libérais, ou 
sociais, democracias! Acabar corn a 
simbiose: ignorâneia- poder sera, para 
a humanidade, a conquista da 
verdadeira liberdade; ou, finalmente, 
se isso for possivel, a conquista da 
Democracia! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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DOMINGOS PORCOS 
Um amigo meu, ao 1er a 

minha ultima crônica, sentiu-se 
também tocado por uma certa 
nostalgia do passado. Mandou-me 
uma mensagem, por correio 
electrônico, em que me deu algumas 
dicas. Peguei nessa matéria-prima, 
dei-lhe umas pinceladas de ficçâo e 
imaginei esta resposta. E caso para 
dizer que “qualquer semelhança, é 
mesmo coincidência”. 

Querida Aida 
Li a tua crônica que me 

obrigou a abrir uma nesga da cortina 
do tempo e espreitar para dentro das 
memôrias da minha infância. Nem 
calculas como me identifiquei corn 
algumas dessas vivências - jogos de 
palavras,. lengalengas interminâveis 
de trava-linguas que mal sabiamos 
pronunciar, piqueniques estragados 
pelas quatro estaçôes num sô dia, que 
aqui teimam em nâo saber estar 
quietinhas dentro das folhas do 
Borda-d’Agua - quando o meu 
mundo nâo era ainda redondo como 
esta ilha em que habito. Esta, sim, era 
do tamanho da Terra dos meus 
sonhos, que a idade adulta se 
encarregou de me pôr na palma da 
mâo, circundada em noventa 
minutos. E eu que levara anos a 
percorrê-la corn os meus pais e os 
meus irmâos, em liturgias de passeios 
domingueiros! O que nos faltava em 
luz eléctrica, esquentador, fogâo a 
gâs, era superado por um jogo salutar 
de imaginaçâo que inventava 
situaçôes, roubadas à matriz da 
narrativa das poucas leituras 
disponiveis - Os Cinco da Enid 
Blyton, os quadradinhos do Cisco 
Kid, Mandrake e Companhia. Deste 
universo bibliogrâfico tào limitado 
arranquei os companheiros das 
minhas aventuras. Percorreram 
comigo cada prega das grutas que 
esventrei na ânsia de encontrar algum 
tesouro escondido ou um criminoso a 

abater, saido da colecçâo policial que 
O meu pai avidamente lia. A minha 
mâe, ao contrario, sonhava 
mergulhada na sua Colecçâo Azul, 
colada às heroinas dramâticas dos 
romances onde se viviam sempre 
“happy endings” selados num beijo 
fogoso e arrebatador. A noite, a voz 
pachorrenta da minha avô Sara a 
entreter-nos corn histôrias de 
encantar, enquanto os meus pais iam 
ao bailarico mais proximo desenhar, 
em paços românticos, silhuetas de 
dança no terreiro de uma qualquer 
festarola de freguesia. O meu avô a 
fumar cigarro, apôs cigarro, deixando 
cair cinza por todo o lado. Sô quando 
algum cisco caia na orla do vestido da 
princesa da histôria, a minha avô 
estancava o cavalo que puxava a 
carruagem do principe para lhe 
dirigir lamùrias que nâo constavam 
do guiâo da nossa fantasia: 

- Olh’ô exemplo que dâs aos 
rapazes! Tem cuidado, homem! 
Qualquer dia pegas fogo a isto tudo. 

Por entre as espirais de fumo 
dos . cigarros do meu avô, 
amortalhados em papéis de 
paciência, eu entrevia a princesa 
ainda adormecida à espera do 
principe, ansioso que a minha avô 
retomasse a acçâo e desfizesse o 
feitiço. O principe e a princesa a 
rodopiarem na floresta, num abraço 
de amor e juras eternas. Casaram e 
tiveram muitos filhos. Muitos filhos: 
eu e os meus irmâos junto à lareira a 
aguardar o regresso dos meus pais, 
que continuavam como o principe e a 
princesa a rodopiar ao som da 
mùsica, numa tela em que o 
inspector frio e minucioso dos livros 
do meu pai - que buscava a ponta do 
novelo do crime passional -, nunca se 
cruzaria corn a donzela apaixonada 
das novelas da minha mâe. 

Um tempo em que havia 
tempo para cada coisa e, cada coisa 
no seu devido tempo. Hoje, assusto- 

me corn o meu papel de 
pai de duas pré- 
adolescentes: ajudar a 
fazer os trabalhos da 
escola, a organizar a 
mochila; levâ-las à nataçâo, 
à mùsica, à informâtica, ao 
ballet, ufa! Tudo isto 
intercalado corn fiapos de 
telejornais que nunca 
consign ouvir, pilhas 
desencontradas de jornais 
que nunca consign 1er. A 
Rosa réclama a minha 
ajuda para arrumar as compras, pôr a 
mesa, fazer o jantar, enquanto hâ 
sempre uma voz que me interrompe: 

- Pai, ajuda-me a fazer esta 
busca na internet! Pai, desapareceu- 
me este trabalho do computador! 
E agora temos mâquinas para tudo e 
até uma empregada doméstica para 
os trabalhos mais pesados, e 
andamos sempre corn queixas, corn 
desculpas, esquecendo-nos de que a 
vida nos estâ mesmo a passar ao lado! 
Agarro-a fugazmente, um ou outro 
domingo - os domingos porcos, como 
eu lhes chamo. Aqueles domingos de 
chuva intensa e frio, em que nâo nos 
apetece fazer nada e concedemos ao 
corpo a pausa duma moleza a 
espreguiçar-se em gestos de fazer 
manguitos ao dever. Nâo despimos 
sequer os pijamas para que eles 
mantenham o calor de uma noite 
dormida sem o sobressalto do 
despertador. Damns uma corrida à 
cozinha para um pequeno almoço 
tardio, um brunch - como vocês ai lhe 
chamam - que os americanos até 
sabem inventar palavras para saltar 
refeiçôes. Por entre gargalhadas, 
voam panquecas pelo ar corn golpes 
de mestria, num concurso matinal, 
para ver quai delas. sobe mais alto. 
Um gesto meu mais desajeitado 
acaba mal: a panqueca estatelada no 
châo para gâudio dos nossos câes - o 
Rex e a Esfregona - que lhe dâo umas 

lambedelas sôfregas, e nos 
atiram uns olhares 
coniventes, como quem 
quer também participar no 
jogo. Voltamos para as 
camas desfeitas, quase 
sempre para a minha. 
Finalmente, temos tempo 
para falar da semana que 
passou, da escola, dos 
amigos delas. 
Bendita chuva que me 
devolve as minhas filhas ao 
leito do rio da vida, em que 

mergulhamos numa cumplicidade de 
brincadeiras sem interferência de 
terceiros. Falo-lhes do tempo em que 
tive a idade delas. Desço corn elas as 
escadas do meu porâo de lembranças 
e abro areas de memôrias de outros 
tempos, em que a vida decorria sem 
relôgios, ritmada pelo nascer e pôr- 
do-sol. 
- Pai, agora também nâo precisamos 
de usar relôgio, diz uma delas. 
Nem precisei de formular o porquê. 
Elas viram um ponto de interrogaçâo 
em cada um dos meus olhos muito 
abertos de estupefaeçâo. 
- Sim, pai, vemos as horas no 
telemôvel! 
Que se lixe o telemôvel! Bichinho 
atrevido que ousou meter o quadrado 

. do seu minùsculo écran no redondo 
dourado do relôgio da minha 
infância que submergia, frente ao 
meu terraço, no azul das âguas do 
mar a indicar-me a noite que se 
aproximava. Olhei para as manchas 
da lua e calei a histôria do homem 
das silvas, derreado, condenado a 
carregar aquele peso por ter ousado 
trabalhar em dia santo. Eu que, 
quando criança, achava aquele Deus 
tâo cruel, vejo agora decretada 
naquela lenda uma outra mensagem: 
ao domingo nâo se trabalha. E um 
dia destinado a recuperar o sentido 
da vida, mesmo que tal sô aconteça 
nos meus domingos porcos. 

Vmha da Ilha do PIco é candidata oficial ao Patrimônio da UNESCO 
A vinha da Ilha do Pico sera objecta da 
prôxima candidatura portuguesa a 
patrimônio mundial da UNESCO 
(Organizaçâo das Naçôes Unidas para a 
Educaçâo e Cultura). 
O Governo deverâ fazer chegar à sede 
daquela agêneia das Naçôes Unidas, em 
Paris, uma proposta que abrange o 
patrimônio natural dos lagidos da 
Criaçâo Velha e de Santa Luzia, os mais 
importantes centros vinicolas daquela 
que é uma das mais visitadas ilhas 
açorianas. Para que fosse possivel 
avançar corn a candidatura do Pico, foi 
necessârio abdicar da hipotética 
classificaçâo da vila alentejana de 
Marvâo e do conjunto formado pelas 
lezirias e o centro histôrico de 
Santarém. 
A decisâo agora tomada pôe termo a 
um processo de selecçâo que se iniciou 
a 11 de Janeiro e que envolveu 
représentantes dos ministérios da 
Cultura (Paulo Pereira, vice-presidente 

do Instituto Português do Patrimônio 
Arquitectônico), do Ambiente e 
Ordenamento do Territôrio (Marques 
Moreira) e dos Negôcios Estrangeiros 
(Diogo Pires Aurélio, présidente da 
Comissâo Nacional da UNESCO). O 
despacho conjunto que darâ 
conhecimento oficial do parecer do 
grupo de especialistas que analisou em 
detalhe os très dossiers recebeu a 
assinatura que lhe faltava, a de Jaime 
Gama, ministro dos Negôcios 
Estrangeiros. 
No documenta, conclui-se que a équipa 
de trabalho interministerial de 
coordenaçâo e acompanhamento das 
propostas portuguesas optou pela 
paisagem da vinha do Pico por ser a que 
"oferece as garantias necessârias ao 
presumivel êxito", acrescentando que, 
"pela sua manifesta excepeionalidade e 
pela forma coerente como a 
candidatura estâ elaborada, poderâ ser 
a que envolve um menor risco". Ou seja. 

a comissâo terâ resolvido apostar na que 
considéra mais segura, até porque a 
candidatura do centro histôrico de 
Santarém foi retirada em 2000 para 
reformulaçâo, de modo a evitar que 
fosse chumbada na sequêneia de um 
parecer negative do Conselho 
Internacional de Monumentos e Sitios. 
Ao privilegiar a paisagem da cultura do 

verdelho, procurando inscrever o Pico 
na lista dos 720 bens jâ classificados 
como patrimônio mundial (dos quais 12 
sâo portugueses), o Governo obedece a 
uma determinaçâo recente da 
UNESCO. Na sua ultima assembleia 
gérai, em que foram classificados o 
centro histôrico de Guimarâes e o Alto 
Douro vinhateiro, aquele organisme 
das Naçôes Unidas decidiu que, na 
sessâo do comité a realizar no prôximo 
ano, nâo serâo analisadas mais do que 
30 novas candidaturas e que cada 
Estado apenas poderâ apresentar uma 
proposta 
Na origem desta medida estâ a 
discrepâneia entre o acelerado ritmo de 
crescimento da lista de bens 
classificados e a capacidade da 
UNESCO de os vigiar. A reduçâo 
considerâvel das classificaçôes anuais 
presume-se que venha a corresponder 
uma diversificaçâo dos paises 
representados. 
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Vendedores para Real Estate. Contactai Carpinteiros. Contactai Jorge Santos. 
Fernando Vilhena. Tel.:416-536-5600. Tel.:416-676-8383. 

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

Cozinheiras para restaurante, area de 
Brampton. Tel.:903-457-4444. 

Vendedor para stand de automoveis, de 
preferência pessoa enérgica, oferecem 
bons beneficios, para a area de Etobicoke. 
Contactai Bogdan. Tel.:416-521-9888. 

Carpinteiros de acabamentos para casas 
novas, com experiência. 
Tel.:416-241-6141. 

Costureira para alteraçôes. 
Tel.:416-690-9188. 

Bricklayers. Tel.:416-259-7703. 

Mecânico, class A, corn experiência em 
motores a gasoleo, para a area de 
Hamilton. Contactai José Furtado. 
Tel.:905-548-0571. 

Carpinteiros para casas novas. Contactai 
Joaquim Emidio. 
Tel.:416-832-7475. 

Superintendente. Contactai Frank. 
Tel.:416-821-3697. 

Pedreiros corn experiência, que falem 
inglês. Contactai Peter. Tel.: 416-543-1880. 

Carpinteiros de acabamentos. Contactai 
depois das 7pm. 
Tel.:416-534-8218. 

Electricistas corn experiência em motores. 
Tel.:416-534-7933. 

Cozinheiro/a corn experiência e chefe de 
mesa, fluente em Inglês. 
Contactai Sergio. Tel.:905-451-1910. 

Superintendente, fluente em Português e 
Inglês. Tel.:416-534-7933. 

Pessoal para limpeza. Tel.:416-593-4383. 

Pessoal para companhia de confecçâo de 
roupa, para a secçâo de corte. 
Contactai Frank Tenuta. 
Tel.:416-638-4844. 

Senhoras para limpeza, contactai José 
Melo. Tel.:905-669-8373. 

Condutores de camiâo. Contactai Bill. Condutor de camiâo. Contactai Manuel. 
Tel.:905-450-7070. Tel.:416-535-8118. 

Justiça argentina deixa em liberdade 
ex-tortarador do regime 
O ox-militar argentine) Alfredo Astiz, acusado de 
torturas durante o regime, foi posio ern liberdade 
apos a docisao das instituiçôes judiciais d(3 j)ai.s de 
nâo O e.xlraditarem para a Suecia, de ac ordo corn 
fontes ofic iais ciladas pela iinpren.sa lot al. 
Dejjois de ter passado 32 tlias detido na base 
naval da sua cidade natal, Mar da Pratd (a 400 
(]uiloinetros a sudeste tie Buenos Aires), este 
ofieial da .Armada recupt:rou a .sua liberdade poi 
oïdem do jui? federal Sergio Torres. 

A Suécia queria sentar Astiz no banco dos réus 
pelo sequestro e desaparet imento da jt)vem 
Dagnuu Hagtdin. de 17 anos. No dia 27 de 
Janeirtî de 1!>77 alvejou-a, na rua, conftmdindo-a 
coin unia guerrilheira, e tlept»is lessju-a -para o 
campo de concentraçào da Esma {Escola 
M’ecânica da Armada), A Esma foi considerada 
responsfivel pelo rapto, desapareeimento e 
assassinait) de dezenas de pessoas consideradas 
"inimigas" do Governo militar. 

Adeus, Teresa Barreiro 
07/04/1938 - 27/01/2002 

Morreu a antiga Juiz de Cidadania, Teresa Barreiro, figura conhecida e 
estimada no Canada. Teresa Barreiro, serviu também a comunidade 
portuguesa em Serviços Sociais para crianças. 
Teresa Barreiro, faleceu, apôs breve doença, no passado dia 27 de 
Janeiro de 2002. O enterro teve lugar Quarta-Feira, dia 30, corn saida da 
Igreja de Sâo Salvador do Mundo, em Mississauga. À familia Barreiro, 
enviamos sentidos pêsames. Paz à sua aima. 

In CRCDIEnUS: 
* 7 embalagem bacaUiau desfiado 
* 7 litro de leite 
* 1 embalagem de miolo de camarâo congelado 
* 1 pacote de batata fritapaUia 
* 2 pacotes pequenos de nota 
* 7 cebola média 
* sal, pimenta, azeite e noz moscada q.b. 
* queijo da Ilha ralado q.b. 

COriEECCfiO: 
Na véspera, ponha o bacalhau de molho no leite. 
Coza o camarào e reserve um pouco da âgua da cozedura. 
Faça um refogado corn o azeite e cebola e deite o bacalhau 
previamente escorrido (atençâo as espinhas ...). 
Quando estiver quase cozido, junte o camarâo (reserve 
alguns para decorar) e deixe mais um pouco a apurar. 
Sem tirar do lume, junte a batata palha e adicione um pouco 
da âgua da cozedma do camarâo. 
Envolva bem e espere que a batata amoleça 
Adicione as natas, rectifique o sal, junte pimenta e uma 
pitada de noz moscada (atençâo que as batatas jâ têm sal). 
Retire do lume e deite num pirex. 
Por cima deite um pouco mais de natas, cubra com o queijo 
da Ilha ralado e décoré corn os camarôes. 
Vai ao forno a gratinar. 
Sirva corn uma salada mista, enriquecida corn alguns cubos 
de queijo, passas e nozes. 
Uma receita deliciosa e requintada! 

Sobremesa : 

Doce de Leite 
7 litro de geletina de pêssego 

* 1 lata de leite condensado 

* 7/2 litro de leite 

* 1 lata de pêssego em calda 

* 7 pêssego natural 

(OnPECCflO: 
Prepare a gelatina consoante as indicaçôes do 
fabricante e deixe arrefecer um pouco. 
Entretanto misture o leite normal com o leite 
condensado. 
Junte à gelatina e por fim junte o pêssego cortado aos 
pedacinhos. 
Leve ao frigorifico até solidificar. 
Antes de servir décoré corn o pêssego natural. 

TSom 
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WINTERFEST 2002 
um sucesso em crescimento consitan'te 

Quando a nossa amiga e veraneante Maria de 

Lourdes Sousa nos telefonou a dizer que tinha, com 

muita pena, regressado com o seu marido do 

Winterfest-2002, e que trazia fotografias e filmes do 

grande convivio criado e realizado pela Happy 

Travellers e CIRV-fm, nao tivemos duvidas do êxito 

do acontecimento. Bastava "1er" na voz da D. Maria, 

a tristeza de nâo ter fîcado mais uma semanita... 

Morena e feliz, a D. Maria de Sousa 
entregou-nos o material que lhe 
dera Frank Alvarez em Santana 
Beach, na Repüblica Dominicana, e 
falou-nos da vivência que teve corn o 
seu marido por la. Lamentou ter 
escolhido apenas uma semana, a 
primeira. Na prôxima, o casai Sousa 
ira por duas semanas, garantido! 
Em resumo, do que ouvimos da D. 
Maria e do que nos chega por 
intermédio da CIRV-fm, das 
fotografias e do video, podemos dar 
aos leitores de O Milénio, a 
"imagem" que vamos descrever. 
O Hotel Santana Beach na 
Repüblica Dominicana foi 
positivamente invadido -no bom 
sentido do termo- por um grupo de 
portugueses de Toronto e arredores 
famintos de diversâo e temperaturas 
quentes. Os portugueses foram 
principescamente recebidos no 
magnifico Hotel pelo seu pessoal 
simpâtico e altamente profissional. 
O grupo deste Winterfest'2002, 
mais pequeno do que o habituai, 
devido aos trâgicos factos 
conhecidos, mesmo assim nâo 
deixou os sens créditos por màos 
alheias. Chegaram, viram e 
venceram, integrando-se nas varias 
actividades oferecidas pelo Hotel e 

pela organizaçâo do Winterfest. 
Nem a Missa ^ faltou pois, 
Monsenhor Eduardo Resendes, 
cumpre a sua missâo onde quer que 
esteja! 
Numa praia paradisiaca e em âguas 
câlidas e calmas, os portugueses 
deliciam-se de manhâ à noite, sem 
vontade de sair. Mesmo para os que 
ficam duas semanas, o tempo é 
sempre pouco. 
A praia, a âgua, o serviço do Hotel e 
a doçura do pessoal de serviço, 
"obriga" que todos desejem 
"eternizar" a estadia e a sonharem jâ 
em voltar no proximo Winterfest! 
Todas as noites, apôs o jantar, os 
portugueses divertem-se à grande e 
à "dominicana" corn o show do 
Hotel e, de seguida, corn o 
espectâculo da "casa", ou seja corn 
os artistas escolhidos pela 
organizaçâo do Winterfest. O 
TONY MELO-dos Starlight- enche 
os recintos de festa de alegria e 
mùsica, demonstrando uma 
capacidade especial para atrair 
quem o vê e escuta. Canta, envolve- 
se corn os présentes e pôe toda a 
gente a cantar e a dançar. O Tony 
Melo, é a festa em pessoal 
A NANCY COSTA, jovem e bonita, 
impressionou logo na primeira^ 
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► cantiga arrebatando o pùblico 
que, surpreendido coin o seu 
talento, rendeu-se e participou. Para 
quem começou a sua carreira hâ tâo 
pouco tempo, ofereceu uma positiva 
imagem das suas capacidades. 
Por insistência do pùblico que 
normalmente participa nos 
Winterfest's, actuaram as 
convidadas especiais, as "meninas" 
das BOMBOCAS. A Paula e a 
Sonia, agora acompanhadas da 
"novata" Rita, melhoraram e deram 
um espectâculo inesquecivel. Se 
nunca foi posta em dùvida a sua 
simpatia, vivacidade, gosto em 
agradar e dedicaçâo, deixaram 
também a ideia de que as Bombocas 
têm pernas (e que pernas!) para 
andar... 
Confirmaram e ultrapassaram o que 
delas se esperava! 
O pessoal do Hotel Casino Santana 

Beach, em homenagem aos 
portugueses prepararam uma 
sardinhada de despedida ao 
primeiro grupo que foi também 
uma festa dentro da festa! De tal 
maneira que, o segundo grupo que 
chegou e se juntou aos que foram 
por duas semanas, também vâo 
saborear uma sardinhada à 
dominicana. 
O espectâculo de despedida do 
primeiro grupo foi sensacional e, 
naturalmente, o de despedida final, 
sera de festa e... lâgrimas! 
Quem quer partir e despedir-se? 

O melhor conselho que aqui 
poderemos deixar, é: 
Increvam-se jâ junto da organizaçâo 
para o Winterfest'2003. 
Estâo de parabéns os corajosos 
amigos que participaram no 
Winterfest'2002, também Tony 
Melo, Nancy Costa e as Bombocas, 
sem esquecer os responsâveis de 
Happy Travellers e CIRV-fm. 
Melhor do que nés "falarào" as 
fotografias bradas pelo José Luis 
Silva, o nosso fotôgrafo exclusivo. 
Até ao proximo "mergulho" no 
Winterfest! JMC 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MOBILIASü 
INVENTâRIO DE $SS0,000.0Q 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
Mobi'lia de escritorio, secretàrias, 
Cadeiras, Mesas & Fotocopiadoras 

LCBO 

« 187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

Lakeshore Rd. E 

Minimum puidiase $100 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

905.271.2788 
ixpires January 15/01 
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Eduarda Vieira, Ronald 
Kttkafka ejosé Nmes. 

Teve lugar na Cervejaria 
Downtown, em Toronto, 
uma Conferência de 
Imprensa convocada por 

Eduardo Vieira, présidente da 
Hollyood Nights Sports, com os 
responsâveis da Kelly Broadcasting 
System, o vice-presidente para a area 
econômica. Ronald Kukaflca, e José 
Nunes, gerente das relaçôes corn a 
comunidade portuguesa nos Estados 
Unidos, os ôrgàos de informaçào 
luso-canadianos, proprietârios de 
Sports Bars e ainda responsâveis de 
clubes que dâo o futebol português 
aos seus clientes e associados . 
Esta Conferência de Imprensa estava 
relacionada corn legalidade ou 
ilegalidade da distribuiçâo no 
Canada dos jogos de futebol da Liga 
portuguesa, por intermédio da 
Hollywood Sports, corn um sinal 
exclusivo da Kelly Broadcasting 

Systems Inc., dos Estados Unidos. 
Ronald Kukafka, garantiu aos 
présentes que a Kelly Systems tinha e 
tem os direitos exclusivos do futebol 
da la. Liga portuguesa. Assim, o 
ùnico meio de obterem o sinal para a 
transmissào dos jogos no Canada, no 
circuito comercial, era entrar em 
acordo corn Hollywood Sports e 
pagar a quantia estipulada para o 
efeito. 
Joe Eustâquio, em defesa dos clubes e 
interessados, nào pôs em dùvida a 
existência de um contrato legal da 
Kelly Systems corn a SportsTV, mas 
nào acredita que Hollywood Sports 
possa fazer legalmente a distribuiçâo 
dos jogos no Canada. Aceitou de boa 
mente a legalidade do acordo entre 
os dois parceiros, mas mencionou 
que a Kelly nào soube encontrar o 
parceiro ideal. 
Ronald Kukafka, em relaçâo a esta 

C'- l’^l 
{l 

iBQ a 61111 ¥ SiURiiSQlilRft 
1213 Dundas St. W. TORONTO^ 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTEIETAS DE PORCO NA DRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE 00 PORCO Ü ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ H VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACAIHAÜ ASSADO NA BRASA 
BACALHAÜ 11 COMES SA 
DACAIHAÜ COM NATAS 

FRETES DE PEINE 
SANDES DE PRECO.DIFANA. 

CAIINHA, DIFE A CASA 
ASAS DE CAIINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SAIADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIA005 T0005 OS BIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDAOE 

A QUANTO OBRIGAS! 
situaçâo, limitou-se a dizer que esta a 
100 por cento com Eduardo Vieira e 
que o contrato efectuado entre ambas 
as partes é confidencial, portante, 
nào séria ali discutido. Varias vozes 
se levantaram contestando Eduardo 
Vieira e a prôpria Kelly Systems, mas 
nâo se passou do «diz tu, digo eu» 
sem se chegar a uma soluçâo feliz 
para todos que era o mais 
importante. 
A histôria das ‘caixas do sinal’ pagos 
à Kelly pelos clubes e bares, que 

entre a Hollywood Sports, Clubes e 
Sports Bar e nâo em Tribunal, como 
esta a acontecer. Assim, vâo todos 
perder! 
Por sua vez, José Nunes, mostrou-se 
surpreendido corn a situaçâo aqui 
criada, defendeu a companhia para 
a quai trabalha repetindo o 
exclusivo que têm para a 
transmissào do futebol português 
nos EUA e, por intermédio de 
Eduardo Vieira, também no circuito 
comercial do Canada. 

Intervençâo d< Joe Eustâquio. 

agora nâo servem, nào foi explicada... 
Falamos, no final da Conferência de 
Imprensa, corn Joel Filipe, 
représentante do Peniche C. Club e 
corn José Nunes, gerente da Kelly 
Systems para a comunidade 
portuguesa dos EUA. 
Joel Filipe confessou-se seriamente 
apreensivo pela situaçâo criada ao 
Peniche C. Club pois, os poucos 
lucros que conseguem, é para 
comprar roupas para o Rancho 
Folclôrico e para a équipa de futebol 
amador. Sem a transmissào dos 
jogos a sede fica vazia. Deveria 
haver um pouco mais de consciência 

Em relaçâo ao que acontece corn a 
transmissào dos jogos nas casas 
privadas nâo esclareceu por nâo ser 
da conta do tema em discussâo nem 
de estratégia da sua companhia. 
Depois do que ouviu, admite que o 
problema sera resolvido corn 
diâlogo. Se as partes interessadas se 
reunirem e discutirem o problema 
entre si, o assunto sera tratado a 
contento de todos. 
Nâo entramos desta vez em diâlogo 
corn o sr. Eduardo Vieira pois, 
salientou no inicio da Coferência de 
Imprensa, que nâo desejaria fazê-lo, 
deixando para os responsâveis da 

para corn os clubes sem fins 
lucratives, de modo a que pudessem 
transmitir os jogos sem grandes 
despesas. Disse-nos, ainda, que nâo 
compreedia porque razâo o sr. 
Eduardo Vieira vendia o produto a 
uns por determinado preço e a 
outres mais caro ou, conforme o 
grau de amizade, mais barato. É 
uma situaçâo insustentâvel. Um 
assunto que deveria ser tratado 

Kelly Broadcasting Systems e seus 
convidados a obrigaçâo de 
esclarecer tudo e todos. 
Em alguns mementos da 
Conferência de Imprensa os animes 
exaltaram-se mas nunca chegou aos 
limites indesejâveis. 
Ainda bem. E, se sem azedumes, 
TODOS OS INTERESSADOS se 
sentassem e resolvessem o problema 
a bem... a bem de todos? 
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Nuno Gomes «desiiudidon 
coin a Fiorentina 
O avançado português Nuno 
Gomes revelou, era coraunicado> 
os raotivQs que o îevaram a pedir 
a rescisâo da Fiorentina. 
Nuno Goraes assnmin 
pnblîçaraente o pedido de 
rescisâo do clube «viola» e 
defendeu que na base da sua 
atiUide estiveiam as «militas 
pmmcssas e én^ianos da dhocçào», 
que O desiludiram. 
O «internacional» pnrtuguôs 
rcferiu, ainda, (jlie pi'iantt" a 
situaçào iriaila e a oxisténcia de 
propostas para a sua saida, nâo 
poderia coloe.ar o fulim) nas inàos 
de uni diligente do tlube itaÜaiio. 
«Depois de dois anos em que 
denionsLrei loda a minha 
dedicaçâo a Fiorentina e à cidade, 
chegando a pensar (}ue poderia 
mamer-nie aqiii para sempre, 
suigiu uma pmposta de unia 

équipa fraurcsa para eomprar o 
meu passe, que a direc<;âo 
recu-snii». disse o ex-jogador do 
Benfica, acresientando que 
«pelante a situaçào de 
histabilidade da Fiorentina, nào 
podia eonfiar os deslinos nas mâos 
de uni administrador». 
A ( onduir, Nuno Gomes, que le/ 
seguir o seu pedido de rescisâo 
|iara a Liga italiana, realçmi que 
«ate ser lonhecida a decisâo do 
tribunal desportivo» fiea 
dîsposiçâo do técnicô dos «viola». 

iViuriciiai^2002 

EGA preparam-se corn 
Itélia, Alemanha e Manda 

Taça - Marftimo aualMca-se 
nos "penanis" 
O Maritime é o adversârio do 
Sporting nas meias-finais da Taça de 
Portugal em futebol, apôs ter 
derrotado o Salgueiros por 8-7 nas 
grandes penalidades, no jogo de 
desempate dos quartos-de-final 
disputado no Funchal. 
Maritime e Salgueiros tinham-se 
defrontado hâ 15 dias no Porto, onde 
um empâte 2-2 ditara a realizaçâo de 
um jogo de desempate na Madeira, 
no quai nenhuma das équipas, ambas 

da I Liga, foi capaz de marcar 
qualquer golo em 120 minutos. 
A decisâo acabou por surgir ao cabo 
do 16° remate da marca de grande 
penalidade, quando Marco Freitas 
falhou a conversâo e permitiu ao 
Maritimo garantir o direito a visitar o 
lider da I Liga nas meias- finais. 
No butro jogo das meias-finais, 
agendadas para 12 de Fevereiro, o 
Sporting de Braga, da I Liga, recebe o 
Leixôes, da II Divisâo B. 

Paulo Sousa 
chegou a Barcelona 
o «internacional» português Paulo Sousa jâ esta 
em Barcelona. Depois de realizar os exames 
médicos, é agora apresentado como o novo 
reforço do Espanyol. 
Paulo Sousa nâo joga oficialment'e desde 
Dezembro, mês em que rescindiu com a 
formaçâo grega do Panathinaikos. Nas ultimas 
semanas, o médio recuperou a forma num centro 
de alto rendimento da Alemanha. 
O contrato de Paulo Sousa com o Espanyol é 
vâlido até final da época, com mais uma de 
opçâo. 

Itâlia, Alemanha e Irlanda serâo as 
"cobaias" dos Estados Unidos, 
adversârio de Portugal no Grupo D da 
primeira fase, no derradeiro ciclo de 
preparaçào para o Mundial de futebol 
deste ano. 
Jâ no proximo mês, a 13 de Fevereiro, 
a selecçâo norte-americana desloca-se 
à Sicilia para defrontar a Itâlia, 
seguindo-se a viagem até Rostock para 
jogar frente à Alemanha, a 27 de 
Março. 
Esta digressâo termina a 17 de Abril, 
em Dublin, frente à Irlanda, uma das 

adversârias de Portugal na fase de 
qualificaçâo. 
"A Itâlia, a Alemanha e a Irlanda sào 
très dos naçôes mais respeitadas no 
futebol mundial. Poder defrontar estas 
très selecçôes antes do Mundial é uma 
experiência fabulosa para a nossa 
équipa", confessou o seleccionador dos 
Estados Unidos, Bruce Arena. 
Para além de Portugal e Estados 
Unidos, o Grupo D é formado ainda 
pela Coreia do Sul, que partilha a 
organizaçâo do Mundial com o Japâo, 
e Polonia. 

O alemào Michael 
Schumacher* tetracampeâo 
mundial de Férmula 1, 
escapou sem ferimentos a um 
acidente no circuito da 
Catalunha* durante os testes 
de pré-temporada, que 
efectuava naquele traçado 
espanhol. MMilll 

obriga o. cainpeào do miindo, que 
tinha .sido o mais râpido, a t.-iiceridr 
os testes nesta quarta-feira, esiando 
eni dtivida a tontimiaçao dos sens 
treiiios. 
A Ferrari esta em Barcelona a 
preparar o Mundial de Formula 1 
de 2002. que começâ no dia 3 de 
Maico. na Aiistrâlia. 

"Ele emhatcu nas 
barreiras de pneus coin a 
traseira do carro. Esta 
bem, mas o mnnolugar 
fieou bast ante dani- 
ficado", explicou Sabine 
Kelim, porta-voz de 
Schumadicr, cilada pela 
Reuters. O acidente 

Testemunha contra Vale e 
Azevedo dispensada 
A sessâo de ontem do 
julgamento do ex-presidente 
do Benfica Vale e Azevedo 
durou apenas meia hora, apôs 
o tribunal ter dispensado o 
testemunho de acusaçâo de 
Antonio Catalào. 
O depoimento do ex- 
responsâvel pela conta 
corrente entre Vale e Azevedo 
e o Benfica acabou por nâo se 
realizar, uma vez que 
Antonio Catalào declarou 
«nâo dispor de nenhum 

suporte de contas, nâo 
obstante possuir duas 
disquetes». 
A testemunha justificou a 
ausência dos documentos pelo 
facto de «nunca os ter 
solicitado». 
O julgamento prossegue hoje 
com a audiçào dos 
testemunhos de José Luis 
Fernandes (contabilidade da 
Sojifa), Rafael Rovisco 
(contabilidade do Benfica) e 
José Paulo Silva (BCP). 

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

reprodutivo 
• Impotência 
• Infertilidade 
• Bronquite 
• Gripe 
• Asma 
• Colite 
• Obstipaçâo 
• Diabetes 
• Tensâo alta 
• Indigestâo 

• Depressâo 
• Artrite 
• Dores de cabeça e 

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

DT. Cristôvào 
Branco 

1199 DUNDAS ST.,W., 

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

ACUPUNTURA E 

MEDICINA OCIDENTAL 

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

Seg. - Sex 09h. às 17h. 

SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA GBATIS contacte: 
416-534-0937 
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dûassipjuiçâo 
Equipas J V E D M S P 

2 Boavista 
aiLteiria 
4FC Porto 
SBenfica 
ev.Guimarâos 

2f U 
20 13 
21 10 
20 11 
29 9 

8 Belenenses 

10 Santa Clara 
11 P. Ferreira 
12 Gil Vicente 

20 
20 
20 
29 
20 
20 

20 

9 

il 
8 

ill 
7 ■ 
7 

29 9 
l4Salgueiros 
iSFaranse 
16 Alverca 

IBVarzim 

20 
20 
20 
29 
20 

6 

0 
5 
4 
3 

3 B 
4 35 
9 ■ 

6 33 
2 m 
7 26 
9 ■ 
8 26 
7 27 
7 20 
7 m 

10 24 
0 ■ 

11 19 
Tl il 
11 25 

B 10 21 
5 12 15 

4 
3 
7 
3 
9 
4 
2 
4 
9 
6 
1 
3 
9 
3 
4 
4 

10 43 
13 42 
19 37 
19 36 
22 36 
21 31 
23 29 
30 28 
20 27 
25 27 
31 25 
34 24 
34 21 
42 21 
32 19 
40 19 
20 18 
41 14 

(20® jomada) 
V.Setübal-Benflca1-1 

Belenenses - Boavista 0-2 

BelraMar-Varzini4-0 

GIIVIcente-S.CIaral-3 

Faiense-Sp. Braga 2-2 

U.lelria-P.Fenelni2-1 

Alverca - Sporting T3 

F.C. Porto-MaifUmo 2-1 

V. Guimarâes - Salgueiros 3-0 

(21® jomada) 
Saiguelros-V.Setlibal 

Benfica-BeiraMar 

Vaizim-rc. Porto 

MarfUmo-Belenenses 

Boavista-Alverca 

Snorting-U. leiria 

P. Ferreira-GH Ulcente 

Santa Clara-Farense 

Sp. Braga-KGuimarAes 

I Una 
PORTUCUCSfl DE fUTÊDOL 

PPOEISSIOnflL 

E 

O MILENIO 

Mario JARDEL (Sporting) 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniào Leiria) 

12 goliQS 

FARY Faye (Beira-Mar) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

MANTORRAS (Benfica) 

Joâo Menezes "BARATA" (Braga) Brasil 

Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) Brasil 

HUGO HENRIQUE (Setùbal) Brasil 

Marius NICULAE (Sporting) Roménia 

JOÂO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 
SILVA (Boavista) 

iÊk 

Il Liaa 
PORTUCUESfl DE fUTEDOL 

PROEISSIOnflL 

Clâassi(^açâo TZesuâtadûs 
Equipas 

IftCADEffiiCA 20 
2NACI0NAL 20 
SCAMPOIliAKIB. 20 
4 CHAVES 20 

6P0RTIM0NENSE 20 
7ESUHU00IIA 20 
8ÜNIA0LAMAS 20 

10 NAVAL 20 
tlOVAÜBlSE 20 
12AVES 20 
13ESnini9 20 
14LEÇA 19 
198I0AHE 19 
160LIVEIHENSE 20 
17PENAFIEI 20 
18FELGUEIBAS 17 

41 
39 
33 
34 
32 
32 
29 
27 
28 
26 
29 
25 
m 
21 
21 
20 
W 
12 

BioAve-LAmadora.1-0 

N.l*Maio-Felgueiras,4-0 

Penallel-Moreirense, 0-1 

Ovarense - Nacional, 2-2 

Oliveirense - Académica, 3;0 

Portimonense - Desn. Aves, 1-1 

Campomaior. - Oesp. Chaves, 2-0 

Mala - Snorting Esninho, 1-0 

Leça-Uni3o lamas, 3-3 

fDzâxtma 

L Amadora - Naval 1* Main 

Felgueiras-Penatiel 
Moreirense - Ovarense 

Académica - Portimonense 
Oesp. Aves - Campomaiorense 

DesporUvo Chaves - Mala 

SporUngEsninbo-lepa 
linlio lamas-Bio Ave 

Nacional-Oliveirense 

O 

ty 
(D 
ü 

îfl 

'in 
U) 
(D 

Ü 

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

.10AGUIA 

l^^suàta2i 'os 
Boavista Bibeirinha - Angrense, 2-1 

Flamengos-Pralense,4-3 

Agula-MadalenaO-1 
Samo Aménio - Mlcaelense, 2-3 

17 45 
17 32 
17 28 
17 26 
17 24 
17 23 
17 18 
17 17 
17 13 
17 9 

Santiago-Fayal 1-1 

Pzéxima ^ctnada 
Pralense - Boavista Ribeirinha 

Nladalena-Flamengos 

Mlcaelense-Agula 

Fayal-Samo Aménio 
Angrense-Santiago 

JSrnal 
Miléni* 

, O seu semanârio , 

Happy Travellers estâ a comemorar 10 anos 
de bons serviços à Comunidade. 

Por isso, todos os clientes que usem os 
serviços de Happy Travellers em 2002 

habilitam-se a um sorteio de très (3) 
viagens a Portugal 

Visite-as na Galeria 
Shopping Centre, 

na Dufferin e Dupont 
em Toronto 

iŸaoe.Uû.ŸS 

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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CML nâo dà dinheiro 
ao Benfica 
A Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) esta disposta a alterar o Piano 
Director Municipal (PDM) se «a 
solicitaçào estiver bem 
documentada». Mas nâo vai dar 
dinheiro para a construçâo do novo 
estâdio do Benfica. 
Carmona Rodrigues, vice-presidente 
da autarquia - que- representou Pedro 
Santana Lopes num encontre corn 
Manuel Vilarinho e outres dirigentes 
«encarnados» -, declarou que o 
munidpio esta disposto a «encontrar 
soluçôes». «A Câmara pode em 
qualquer altura alterar o PDM, desde 

que possua uma solicitaçào bem 
documentada.» 
Quanto à participaçâo de 2,5 milhôes 
de contes no projecto do novo estâdio 
da Luz, Carmona Rodrigues foi 
taxativo: «Nâo esta nas intençôes da 
Câmara qualquer tipo de participaçâo 
financeira.» 

f lEA - Blatter quer consolidar 
gestâo de Hauelange cem 
neve mandate 

MOURINHO 
admite crise do FC Porto 
José Mourinho admite que 
o FC Porto esta em crise. 
Em entrevista ao diârio 
espanhol "AS", o sucessor 
de Octâvio Machado 
garante que se os «dragôes» 
jogassem corn o Real 
Madrid amanhâ nâo teriam 
«a minima possibilidade de 
êxito». 
«Nesta fase do campeonato 
português nunca o clube se 
viu colocado no quinte 
lugar da Liga e corn tâo 
poucas possibilidades de se qualificar 
para uma prova da UEFA», começou 
por referir o ex-treinador da Uniâo de 
Leiria, que aproveitou o mote para 
abordar o jogo corn o Real Madrid, 
relative à terceira jornada da Liga dos 
Campeôes e agendado para 19 de 
Fevereiro: «Se fosse amanhâ, admito 
que nâo teriamos a minima 
possibilidade de êxito.» 
Irônico, Mourinho diz que «o Real 
Madrid sô poderâ ser travado corn 
uma pistola». Mais a série, recorda 

que o encontre realiza-se 
apenas dentro de duas 
semanas: «O plantel do FC 
Porto é constituido por 
bons jogadores, que, nessa 
altura, podem obter um 
bom resultado.» 
O treinador do FC Porto 
disse também ao "AS" que 
«o plantel nécessita de 
trabalhar muito, 
principalmente no aspecto 
tâctico». 
«Quero uma équipa que se 

apresente equilibrada e controlada 
durante todo o jogo. Estou a 
implantar um padrâo e a incutir nos 
jogadores um espirito colectivo, de tal 
modo que o 'onze' possa jogar de 
olhos fechados.» 
José Mourinho garantie que vai 
apostar num sistema de quatre 
defesas, très médios e très avançados. 
E justifica: «Na Liga portuguesa este 
sistema tâctico nâo é arriscado. Pelo 
menos assim considéré. Em Espanha 
séria diferente.» 

O présidente da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), 
Joseph Blatter, manifestou em 
Assunçâo a vontade de consolidar a 
gestâo do seu antecessor, Joâo 
Havelange, caso seja reeleito para o 
quadriénio 2002/06. 
"Quero mais um mandate para dar 
continuidade ao trabalho que temos 
feito, nâo apenas nos ultimes quatre 
anos, mas nos 24 em que trabalhei ao 
lado do présidente Joâo Havelange", 
confidenciou Blatter à chegada a 
Assunçâo, onde assistirâ à 
Assembleia Ordinâria da 
Confederaçâo Sul-Americana de 
Futebol (CSF). 
Pouco depois de "aterrar" na capital 
paraguaia, o présidente da FIFA teve 
ainda tempo para voltar a elogiar a 
gestâo de Joâo Havelange, definindo 
o trabalho do antigo lider do 
organisme como "profundo, 
educative e desenvolvido". 
Quanto à presença na Assembleia da 
CSF, Blatter, que se faz acompanhar 

do secretârio-geral da FIFA, Michel 
Zen-Rufinen, espera ver confirmado 
o apoio do organisme sul-americano à 
sua recandidatura. 
O apoio da CSF jâ terâ sido 
manifestado pelo organisme durante 
a Taça América de 2001, que se 
disputou na Colombia, e deverâ ser 
confirmado formalmente durante 
esta Assembleia, onde o tema mais 
"quente" serâ a questâo dos prémios 
monetârios da présente ediçâo da 
Taça dos Libertadores da América. 
Face à grave crise econômica 
registada na Argentina, a empresa 
argentino-brasileira TyT, que detém 
os direitos de transmissâo da prova, 
conseguiu, junto da CSF, reduzir em 
30 por cento os prémios monetârios a 
partir da segunda fase. 
No entante, os 32 clubes, que na 
primeira fase receberâo um total de 
450.000 dôlares (cerca de 500.000 
euros), exigem como contrapartida 
garantias bancârias que assegurem o 
pagamento dos respectives prémios. 
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Jorge Jésus acordou os termes 
do contrato corn o Estrela 
José Maria Salvado, présidente do Estrela da 
Amadora, reuniu corn o novo técnico do clube, 
Jorge Jesus, para acordarem os termes do contrato. 
Apôs a saida de Alvaro Magalhâes, o présidente do 
Estrela assumiu a responsabilidade da escolha do 
novo técnico do clube da II Liga: «Reconheço o 
valor de Jorge Jesus, por isso a sua contrataçâo é 
fruto da minha selecçâo», considéra José Maria 
Salvado. 

lalme Pacheco compara ^ 
gniâo de leiria ae Boavista 
Jaime Pacheco, na reuniâo 
corn os Jornalistas, falou da 
Uniâo de Leira «como a 
nova revelaçâo do 
campeonato», comparan- 
do-a ao Boavista, 
«Acredito que sé à Uniâo 
de Letra se maitüver nesta 
posiçâo (terceiro 
classificado), por mais 
tempo, sorâ um st;gundo 
Boavista». considerou Pacheco. 
f\ formaçào de Leiria, acUialmente 

dirigida por Mâiio Reis, 
deslo<a-se este sâbado a 
.■\lvalade onde defrmita o 
Sporting, que lidera o 
campeonato corn sonumtc 
um jHinto de vantugem 
sobr(‘ o Boa\i.sUi. 
■\pôs o ûllinio lifino licou 
decidido que Petit, Pedro 
Santos, Bosingwa e Mario 
Loja estarào auseiites no 

enconlro trente ao Alverta esta 
sexta-feira. 

MMMWMCOOeoOMi 

Mario Jardei continua iimitado 
Mârio Jardei voltou a treinar-se de forma 
limitada. O avançado brasileiro trabalhou 
na companhia de Hugo e Luis Filipe. 
A ultima sessâo foi dominada pelos 
aspectos de ordem fisica. O plantel realizou 
diverses «sprints» e sô nos 15 minutes 
finals da sessâo disputou uma «peladinha». 
Diego, Sâ Pinto e Niculae, continuam a 
recuperar de lesôes. 



32  
DESPORTO 

Quinta-feira, 31 Janeiro, 2002 
O MILéNIO 

Spordng-Btavlsia uma LIGA de ferre 
O SPORTING mantém o primeiro lugar na P. Liga 
Portuguesa e a intençâo de là fîcar. Os tabus -tipo 
Alverca-jà nâo assustam pois, ojardel, dà cabo 
deles! O Boavista, a um ponto do lider, continua 
também apostado em manter a faixa de campeâo e, 
no Restelo, manteve-se a "tradiçâo" de os da casa 
nâo conseguirem ganhar... 

O FC Porto, venceu o 
Maritimo, por 2-1, em 
dia de festa: aniversârio 
de José Mourinho (39 
anos); estreia de 
Mourinho e vitôria dos 
azuis-e-brancos! Vamos a 
ver se a festa se prolonga. 
0 Benfica foi até ao Bonfim onde "enterrou" as pou- 
cas esperanças de chegar ao topo. Os setubalenses, 
aflitos na tabela, nâo deram ttéguas ao Benfica. O 1- 
1 final, espelha as "grandezas e fraquezas" dos pro- 
tagonistas. 
A Uniào de Leiria, mesmo sem Mourinho, venceu o 
Paços de Ferreira, por 2-1, corn polémica à mistura. 
Os ârbitros continuam a fazer das suas. Nem vale a 
pena falar mais no assunto. 
Toda a gente vê as imagens que nos surgem na tele- 
visâo... 
Depois, temos a romaria de clubes em "boas âguas" 
-corn o Santa Clara a dar nas vistas com a sua vitôria 
sobre o Gil Vicente e a subir na classificaçâo- e os 
habituais "abaixo da linha de âgua", corn particular 
destaque para o Varzim, jâ em situaçâo de "afoga- 
do"... 
A prôxima jornada, a 21, começa a ser disputada. 

Sexta-Feira, dia 1 de Fevereiro, às 16h00, corn o jogo 
Boavista-Alverca, que sera transmitido pela SporTV. 
No Sâbado, dia 2, às 13h30, o Sporting-Uniâo de 
Leiria, corn imagens na SporTV e, às 16h00, o Sp. 
Braga-Guimaràes, também corn transmissâo na 
SporTV. 
No Domingo, os restantes jogos: As llhOO, 
Salgueiros-V. Setübal; Maritimo-Belenenses; Paços 
Ferreira-Gil Vicente e Santa Clara-Farense. 
Depois, às 14h00, Varzim-FC Porto, corn transmis- 
sào na RTPi e, às 16h00, o Benfica-Beira Mar, corn 
transmissâo na SporTV. 
Uma jornada aparentemente sem jogos de risco para 
os grandes, corn execpçào para o jogo de Alvalade 
que, quem sabe?, pode causar alguns sobressaltos. 
De resto, sô o "derby" minhoto, Sp. Braga- 
Guimaràes, poderâ dar alguma emoçâo extra. 
Seja o que a santa bolinha quiser... 

JMC 

Orgulhoso de 
ser Português 

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

comunidade Portuguesa. 
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Para todos os setis eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ^udar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


