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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 7 Fevereiro, 2002 

O MlLÉNlO 

Progresse. 
Tudo é cada vez mais perfeito e rapido. 
Mais perfeito, nâo duvido, mas quanto à rapidez 

; jâ ponho algumas réservas. 
Falo, naturalmente, pelas minhas experiências 

/ e... falhanços. 
O telefone, entao, prega-me cada nega que me 
deixa fulo e sem o serviço que pretendo. 
Quando nâo tinhamos os telefones e sistemas 
sofisticados de hoje so nos falhava o contacte se 
a pessoa em questao nâo estivesse do outre lado 
do fio. Agora, mesmo que esteja e nâo nos 
queira atender, fica-se a rir do outre lado e, nos, 
em desespero, na banda de câ! 
E, se é daqueles em que temos de carregar num 
imenso roi de botôes e nùmeros para chegar ao 
fim que nos intéressa, é de dar em maluco. Jâ 

' lhes sucedeu ligar, carregar em todos os 
numéros pedidos e, depois, uma voz fria e sem 
sabor, dizer "o titular em questâo nâo se 
encontra disponivel, marque mais tarde". 
Ou, o mais comum, o telefone toca-toca, e 

vertebras 

depois a velha histôria, "ao ouvir o sinal grave a 
sua breve mensagem, logo que nos seja possivel, 
contactâ-lo-emos!". 
E nos aflitos para falarmos corn "A" ou "B". 
Malditos telefones, malditos gravadores! 
Aparelhos inteligentes? 
Uma ova! Aparelhos que nos dâo cabo dos 
frenéticos dias em que vivemos. Nâo hâ 
paciência que résista a tanta "rapidez" e 
desfaçatez! 
Outro dia quis saber se o aviâo em que um 
familiar ia viajar estava dentro da escala de 
saida ou em atraso. Até me ri. Eram tantos os 
numéros e terhpo de espera entre as marcaçôes 
que... arranquei para o Aeroporto jâ atrasado! 
É quando o amigo com quern queremos falar 
tem aquele molho de possibilidades, telefone em 
casa, no carro e no bolso, e mesmo assim nâo 
conseguimos chegar-lhe, estâo todos entupidos 
corn mensagens? É de pôr os nervos em franja, 
nâo é? 
Aquela velha frase portuguesa, "nâo va 

telefone", esta mais do que caduca. Agora, é: 
Nâo telefone, vâ! 
Ou entâo abra a janela e grite... 

JMC 

com os leitores 

Olâ, meus amigos! 
Tanto falei que o "manto branco" jâ nos caiu em 
çima. 
E sempre assim, "quem desdenha quer comprar", 
nâo é? 
O Povo tem sempre razâo, tanto faz "dar na cabeça 
como debaixo do chapéu"! 
Mesmo assim, os calores interiores nâo 
esmoreceram e, corn ou sem neve, lâ vamos 
"cantando e rindo" para as nossas festas locais e 
caseiras. Bern bom! 

A ASSOCIAÇÀO CULTURAL DO MINHO, de 
Toronto, realiza a sua tradicional Pesta de Carnaval 
no Sâbado, dia 9, na Casa do Benfica de Toronto. 
Para além do festejo em si, os foliôes terâo rejoada 
à minhota, baile e prémios aos melhores 
fantasiados. Réservas ou informaçôes contactando 
a Suzy: 416 261-1396, ou a sede da Associaçâo do 
Minho: 416 781-9290. 
Domingo, dia 17, Assembleia Gérai Ordinâria, às 
14h00, na sede-social da Associaçâo Cultural do 
Minho de Toronto. 

A CASA DOS POVEIROS Varzim S. C. of Toronto 
comunica aos sôcios e amigos que realiza, Sâbado, 
dia 16, a Pesta de Sâo Valentim no salâo de festas 
da Igreja da St. Clair, na St. Clair, a Este da 
Dufferin. 
A festa poveira terâ inicio pelas 20h00. 
Informaçôes e réservas: 416 588-1797, 654-7353 ou 
247-1046. 

Em Cambridge, o ORIENTAL SPORTS CLUB 
Inc., leva a efeito, no Sâbado, dia 16, as tradicionais 

Danças de Carnaval à Moda da Ilha Terceira, 
Açores. 
Actuarâo danças convidadas de Toronto, 
Mississauga e Brampton. 
Haverâ petiscos e serviço de bar, mùsica e muita 
alegria. 
Informaçôes e réservas: 1 519 623-2020. 

O jovem STEVE MEDEIROS vai fazer o 
lançamento pùblico do seu primeiro âlbum 
gravado, Sâbado, dia 23, no Oasis Convention 
Centre, em Mississauga. 
O âlbum de Steve Medeiros tem por titulo, 'Torque 
te Amo". 
A recepçâo serâ às 18h00 e o jantar servido pelas 
19h30. 
Colaboram na festa de Steve Medeiros, os colegas 
Jessica Amaro, Sarah Pacheco e Carlos Borges e. 

quem sabe?, algumas surpresas. 
Para mais informaçôes ou réserva de bilhetes 
contactem pelos telefones: 905 891-7777, ou 416 
986-4510. 

O Grupo Raizes do CONCELHO DE 
LOURINHÀ E AMIGOS realiza no Sâbado, dia 23 
de Fevereiro, um grande convivio-festa, na sala do 
Sindicato-Local 183. 
A festa tem por objectivo angariar fundos para a 
construçâo de um edificio para os DEFICIENTES 
de Toronto. 
A recepçâo serâ -às 18h30 e o jantar servido pelas 
19h00. 
Os bilhetes estâo à venda no Restaurante Docks 
Sea Food & Grill e no Dowtown Lumber. 
Informaçôes e réservas, contactando o Jack: 905 
278-7800, ou a Luisa: 416 653-0991. 

Também, no fim de semana de 22 e 23 de 
Fevereiro, Sexta e Sâbado, respectivamente, o 
Restaurante SERENO Lounge, sob a gerêneia do 
luso-canadiano Jaime Casimiro, apresenta aos sens 
habituais clientes e amigos, uma festa de Carnaval, 
corn uma banda brasileira de 5 elementos. Festa 
rija e ao ritmo certo no Sereno Lounge para animar 
o Carnaval'2002. Info: 416 654-6363. 
Divirtam-se, sempre! 

Como tenho consciência de que lhes dei as dicas 
suficientes para escolherem à vontade, deixo-vos na 
espectativa de os ver aqui ou ali, nas casas 
portuguesas. 
Até p'râ semana 

 ^  
O MILÉNIO - Semanârio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1097 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto MÜJ IWÎJ 

Ontario-Canada 

Tel: (41G) 538-0940 Fax: (416) 5384)084 

E-mail: info@omilenio.com 

   

o MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redaeçâo - José Mârio Coelho 

Subehefe de Redaeçâo - Domingos Melo 

Paginaçâo Electrônica - Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores; 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana. 
Luis Fernandes, Ana Fernandes, 
Qr. César Cordeiro, Denise Guimarâes, 
Dra. Aida Baptista, Valéria Sales e 
Mateus Machado 
Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 
Joào Lima (Ilha Terceira), 
Gustavo Sousa Sâ (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Publicidade: 
Manuel Gonçalves, Bill Farsalas, 

Bon Falcone, Maggie Medeiros, 

Fâtima Martins. 

Bureau em Hull e Ottawa: 
Joaquim Medeiros 

Tel: 1-819-770-0740 

 J 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 7 Fevereiro, 2002 

 3 
EM DESTAQUE 

0 patfortalô 
îUé.„ assini 

SANTA MARIA DA FEIRA: Trabalhadoras junto à Fabrica de Calçado, Rohde, 
em Santa Maria da Feira, durante um plenârio e numa manifestaçâo de proteste pela 
discriminaçâo que a empresa faz as mulheres e contra a aplicaçâo da lay-off que prejudica muito 
a sua situaçâo no trabalho. 
FOTO FRANCISCO F. NEVES/ LUSA 

TAP anuncia melhoria de 56% nos 
resultados de 2001 
A TAP - Air Portugal anunciou na 
terça-feira os resultados preliminares 
relativos ao exercicio de 2001. Os 
prejuizos da transportadora aérea 
nacional baixaram 56% em termos 
homôlogos, face aos 122,1 milhôes de 
euros do ano anterior, fixando-se nos 
53,2 milhôes de euros. 
Ainda assim, o resultado de 2001 foi 
melhor que o orçamentado, no quai 
se previa um prejuizo de 54,6 
milhôes de euros. 
Em 2001, os lucros operacionais da 
transportadora atingiram 17,9 

milhôes de euros, o dobro do previsto 
no orçamento e que compara corn 
uma perda operacional de 61,7 
milhôes de euros em 2000. 
«Estes resultados reflectem os 
ganhos de eficiência que a empresa 
conseguiu em 2001, o grande rigor 
com que geriu o seu orçamento, a 
flexibilidade corn que se foi 
ajustando às flutuaçôes da 
conjuntura e sobretudo a confiança 
acrescida que os mercados têm na 
companhia», afirmou Eernando 
Pinto, administrador-delegado da 

empresa. 
Revelou que em 2001, a TAP atingiu 
um volume de receitas operacionais 
de 1.215 milhôes de euros, mais 6,8% 
que em 2000, enquanto os custos 
tiveram uma reduçâo de 0,2%, 
também em comparaçâo corn 2000. 

Poli'cia é 
moito corn 
sete tiros 

Sete tiros disparados à queima-roupa 
tiraram a vida a um agente da PSP 
que se encontrava em funçôes de 
patrulha numa das principais ruas da 
Damaia, concelho da Amadora. 
Chamado para resolver um vulgar 
acidente de trânsito, Eelisberto 
Oliveira Silva acabou por ser 
assassinado pelo condutor de um dos 
velculos, que, perante o espanto dos 
transeuntes, fugiu do local a disparar 
tiros para o ar. 
O agente era casado e tinha um filho 
corn pouco mais de um ano. As 
Brigadas da PSP jâ estâo no terreno à 
procura de dois suspeitos, que fonte 
policial adiantou ao Correio da 
Manhâ poderem residir no bairro da 
Cova da Moura ou na Azinhaga dos 
Besouros, na Pontinha. A 
investigaçâo esta a ser coordenada 
pela Policia Judiciâria e o ministro da 
Administraçâo Interna jâ garantiu 
que é para ser levada até ao fim. 
Ao que tudo indica, a viatura em que 
seguiam os dois homens terâ sido 
roubada na zona da Pontinha e a 
matricula que ostentava ‘indicava’ a 
morada de um café. 

Bush 6 Blair nomeanos para o Nobel da Paz 
o présidente dos EUA, 
George W. Bush, e o 
primeiro-ministro 
britânico. Tony Blair, 
foram nomeados para o 
prémio Nobel da Paz 
2002. 

Um deputado norueguês anunciou na 
segunda-feira ter proposto os dois 
nomes pela sua luta contra o 
terrorismo e pela defesa da paz 
mundial. 
Harald Torn Nesvik, membro do 
parlamento norueguês pelo Partido 
do Progresso (direita), explicou ter 

nomeado os dois llderes pelo seu 
papel na guerra no Afeganistào. «A 
razâo para a minha nomeaçâo é a 
acçâo decisiva de ambos contra o 

terrorismo, algo que acredito que sera 
no future a maior ameaça para a 
paz», acrescentou. 
«Infelizmente, às vezes... tem de se 

usar a força para defender a paz», 
disse o deputado. 
O comité do prémio Nobel, corn sede 
em Oslo, aceitou nomeaçôes enviadas 
até ao dia 1 de Eevereiro, pelo que o 
seu numéro final de candidates ao 
galardâo sô sera conhecido no fim do 
mês. 
No ano passade, o prémio foi 
atribuido à Organizaçâo das Naçôes 
Unidas (ONU) e ao seu secretârio- 
geral. Kofi Annan. Naquele 136 
pessoas e grupos foram nomeados, 
tende o prémio, no valor de 10 
milhôes de coroas suecas (cerca de 
um milhâo de euros), sido partilhado 
pelas Naçôes Unidas e o seu 
secretârio-geral. Kofi Annan. 
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Professores sofrem 
em Portugal 

I Agressoes triplicam e atingem 146 casos em 2001 
I Très professores sâo hoje vitimas de 
Î agressoes fisicas por semana da 
I parte de alunos ou de pais de 
I alunos, quando, em 1999, a média 
I era de apenas um. No ano passado o 
! Ministério da Educaçâo recebeu 
l 146 queixas, mais do triplo das 
I registadas em 1999 (55). Estes 
1 nümeros podem, no entanto, nâo 
I ilustrar corn exactidâo a subida da 
i violência, jâ que o hâbito de 
! participar tem vindo a ser 
I gradualmente assumido pelas 

escolas. 
Adiante-se que, no ano passado, foi 
registado um total de 3494 
agressées fisicas dentro das escolas, 
abrangendo professores, alunos e 
pessoal auxiliar. 
Entretanto, se o Ministério vier a 
acatar a recomendaçâo dada esta 
semana pelo Conselho Nacional da 
Educaçâo - onde estâo 
représentantes de docentes, alunos, 
encarregados de educaçâo e 
partidos politicos - os agressores, 
que hoje ficam praticamente 
impunes, podem incorrer em penas 
até cinco anos de prisâo. O 
Conselho defende que os 
professores sejam equiparados às 

autoridades püblicas quando 
vitimas de violência ou ameaça I 
grave. | 
As agressées de alunos sobre | 
colegas, fora da escola, atingiram o i 
ano passado 681 pessoas, menos 14 1 
casos do que em 2000, mas mais do | 
triplo de 1999. No ano passado as i 
escolas denunciaram 1400 casos de | 
ameaças psicolôgicas de estudantes j 
sobre outros colegas. 

lERVANÂRIAVnÔRIAinc.i 
7 ' PRODUTOS NATURAI5 E MEblCINA HOMEOPATICA V 

îtîîttî e/ifrt’risfi? rcrm o Xüturisùi Honieoptita 
Aiitdin'o Medeiros, ;Vî coin wiiitos niios de experiêcin, 
(fnc 0 potkri} tijudar mi soluçao dos sens probleimis. 

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

Acidentes de trabalho 
aumentaram em 2001 
A sinistralidade laboral tem vindo a 
diminuir na ultima década, 
registando-se uma média de 230 mil 
acidentes de trabalho por ano, dos 
quais cerca de 300 resultam em morte. 
No entanto, em 2001, no sector da 
construçâo civil, o comportamento 
nâo foi O mesmo, corn o numéro de 
vitimas mortais a sofrer um aumento 
superior a 20 por cento em relaçâo ao 
ano anterior. “Todos os indicadores 
do pais vâo no sentido da melhoria, 
em todos os sectores de actividade. 
Mas os acidentes mortais na 
construçâo aumentaram, em 2001, 
mais de 20 por cento”, revelou o 
inspector-geral do Trabalho, Inâcio 
Mota da Silva. 
No inicio da década de 90 existiam 4,2 

milhées de individuos no activo e o 
numéro de acidentes de trabalho 
ultrapassava anualmente os 300 mil. 
Corn O passar dos anos, a populaçâo 
activa cresceu para 4,9 milhées, tendo 
os acidentes atingido, em 2000, 218 
mil trabalhadores.Apesar de nâo 
existirem dados definitivos quanto ao 
numéro de acidentes ocorridos o ano 
passado, a Inspecçâo-Geral do 
Trabalho registou, sô no primeiro 
semestre de 2001, 87 acidentes 
mortais na construçâo civil, em obras 
particulares (59) e püblicas (28). 
A maior parte resultou de quedas em 
altura (47) e de esmagamentos (16), 
seguindo-se as mortes por 
electrocussâo (10) e por soterramento 
(8). 

Portugal tem das cidades 
mais Garas da Europa 
Chaves, Porto e Montijo na lista 
Chaves, em segundo lugar, Porto 
(em terceiro), Montijo (em quarto) e 
Lisboa (em décimo terceiro) 
surgem entre as 15 cidades 
europeias mais caras em termos de 
produtos comprados em 
supermercados. 
A informaçâo résulta de um estudo 
efectuado pela Panel International, 
uma empresa francesa, efectuado 
em dois mil supermercados de 59 
cidades europeias. 
O estudo, ontem divulgado pelo 
«International Herald Tribune», foi 
efectuado antes da adopçâo do 
euro. 
Peritos citados pelo jornal dizem 
que a situaçâo nâo se modificou 
corn a entrada em vigor da nova 
moeda e justificam a «surpresa» 
portuguesa corn os baixos niveis de 
concorrência e os altos preços das 
instalaçées. 

Ajaccio, em Itâlia, surge como a 
cidade mais cara, Paris aparece em 
sexto lugar e Bruxelas em oitavo. 
Na lista das cidades menos 
dispendiosas, Colônia ocupa o 
primeiro lugar. A Espanha 
apresenta-se como o pais mais 
barato, corn 10 cidades entre as 15 
primeiras. 

Mil portugueses têm 
mais de 100 anos 
A populaçâo portuguesa corn mais de 
cem anos ronda um milhar, de acordo 
corn os dados produzidos pelas 
Estimativas Intercensitârias do 
Instituto Nacional de Estatistica 
(INE). 
A pirâmide de idades divulgada pelo 
INE permite, ainda, concluir que o 
total de mulheres centenârias é mais 
do dobro que o dos homens. 
O nümero de centenârios, em 1991, 
era de 754 (dos quais 186 homens). 
Perante a tendência verificada em 
todos os paises da Uniâo Europeia e o 
facto de a populaçâo portuguesa corn 
mais de 85 anos ter crescido na ültima 

década de 93700 individuos para 109 
mil, permite admitir uma tendência 
de crescimento semelhante para os 
centenârios. A certeza de quantos 
somos corn mais de um século 
chegarâ em Outubro proximo com a 
publicaçâo dos dados definitivos dos 
Censos 2001, pelo INE. Recorde-se 
que Portugal conta corn um forte 
envelhecimento da populaçâo. 
Os dados preliminares divulgados 
pelo Instituto Nacional de Estatistica 
relativos a 2001 apontam para uma 
percentagem de recenseados corn 
mais de 65 anos ( 16,4%) superior, pela 
primeira vez, à dos jovens (16%). 
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Pais de siamesas “sacrificam” gémea 
Deveria ser uma das épocas mais 
felizes da vida de um casai. Mas a 
britânica Tina May e o seu 
companheiro, Dennis Smith, tiveram 
de pôr de lado as alegrias da gravidez 
para tomar aquela que, 
provavelmente, sera a mais dificil 
decisâo das suas vidas: sacrificar uma 
das gémeas siamesas, que ainda se 
encontram no ütero da mâe, para que 
a outra possa viver. 
Tina, de 23 anos, grâvida de seis 
meses, descobriu em Novembre 
passade que esperava gémeas 
siamesas ligadas pelo abdomen e 
partilhando um coraçào e um figado, 
revelou ontem o jornal britânico “The 
Sun”. Nessa altura, os médicos 
ofereceram ao casai de St. Albans, em 
Hertfordshire, a possibilidade de 
Tina se submeter a um aborto, o que 
os dois, de formaçào profundamente 

catôlica, rejeitaram imediatamente, 
colocando a sorte das suas bébés nas 
mâos de Deus. Sabendo que as duas 
poderiam nâo sobreviver, o casai - que 
jâ tem um filho, Damien, de nove 
meses - escolheu os nomes para as 
bébés: Natasha e Courtney. Alguns 
exames mais tarde, os médicos do 
Hospital Queen Charlotte e Chelsea, 
em Londrçs, acabaram por verificar 
que o coraçâo esta mais no interior do 
pequeno corpo de Natasha do que no 
da sua frâgil irmâ, o que indica que 
esta teria fortes possibilidades de 
sobreviver, se Courtney fosse 
sacrificada. “Esta é a mais terrivel 
decisâo que qualquer pai tem de 
fazer”, afirmou Tina ao “The Sun”, 
reconhecendo, porém, que é uma 
decisâo necessâria para que uma das 
filhas possa sobreviver. 
Agora Tina vai ter de esperar até 

completar as 37 semanas de gravidez, 
ou seja, até ao final de Abril, altura 
em que sera submetida a uma 
cesariana. Imediatamente apôs o 
nascimento, Natasha e Courtney 
serâo transferidas para o Hospital 
Pediâtrico Great Ormond Street, em 
Londres, onde permanecerâo 
internadas até completarem um mês 
de existência e estarem em condiçôes 
de se submeterem à operaçâo que as 
separarâ. 
Durante o mês de espera, o casai esta 
a planear baptizar as bébés, bem 
como tirar bastantes fotografias a 
Courtney e passar longas horas na 
sua companhia antes de serem 
forçados a despedir-se delà. Apesar de 
conscientes de que uma das gémeas 
terâ de ser sacrificada, Tina e Dennis 
narraram ao “The Sun” que ainda 
têm uma ténue esperança de que haja 

um milagre e que alguma ecografia 
revele que, afinal, existem dois 
coraçôes ou que tudo nâo passe de 
um pesadelo. 

. / N 

sismo 
aDaiou^ 
TuriHua 

\ 

Um sismo de forte intensidade 
ah?(|ou no passado fim de semana a 
regiiq de Afyon, no Oeste da 
Turqulk, causando a morte a pelo 
menos l2 pessoas e ferindo mais de 

|150, enqfanto ao final do dia mais de 
flOO I continuavam ainda 

/desaparelidas. 
■ O sismo|com uma intensidade de 6 

graus P a escala de Richter, foi 
senti4#' em varias provincias. O 
cenyrb de sismologia turco registou o 

o às 9 horas e 15 minutos, hora 
corn epicentro na cidade de 

Bolvadin, na provincia de Afyon e foi 
sentido também em Istambul, a cerca 
de 500 quilômetros. 
O pânico alastrou entre a populaçâo 
e, conforme noticiou a televisâo 
turca, houve mesmo quem se atirasse 
das janelas e varandas de suas casas. 
Um pedido de mil tendas de 
campanha foi de imediato enviado 
para o Crescente Vermelho por 
Ackan, para abrigar 
temporariamente os desalojados. 
Pouco antes, o primeiro-ministro 
turco Bulent Ecevit, que se tinha 

deslocado a Sultandaji (outra das 
cidades afectadas na provincia de 
Afyon), afirmava que naquela 
localidade havia o registo de 15 
mortes em consequência do sismo. 
Segundo varias noticias difundidas 
pelas televisôes turcas, sô em 
Sultandaji ficaram destruidas 42 
casas e edificios. Hayrettin Barut, 
présidente da Câmara da cidade de 
Afyon, capital da provincia, afirmou 
que as équipas de resgate começaram 
a trabalhar logo a seguir ao sismo 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
6IQO 84 HORAS POR OIA 

INFOBWAçQES: 

416.537.1088 

Est:es radias est:âo à (nKD© ©©©0=00^©© D@©@B©Ê 
TORONTO; Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

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

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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66* 

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

ili 
Panasonic RX>FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125."* 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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50th Anniversary 
Celebrating Pertuguese-Canailians 
Informa-se a Comunidade Luso-Canadiana que se encontra jâ a trabalhar 
um comité instalador de uma organizaçâo destinada a coordenar eventos 
comemorativos da celebraçâo do 50” Aniversârio da Comunidade Lusa 
no Canada. 
Très reuniôes preparatôrias foram jâ efectuadas, para as quais foram 
endereçados convites as organizaçôes de cüpula comunitârias e a um 
grupo, nâo exaustivo, de membros da comunidade conhecidos pelo seu 
envolvimento e actividade em prol da mesma. 
Na ultima reunâo, realizada em Toronto, nas instalaçôes do First 
Portuguese Canadian Cultural Centre, miciou-se 
estruturaçâo legal e escolha de très possiveis nomes 
para a organizaçâo, dependendo a escolha final da 
disponibilidade existente nos arquivos da respectiva 
conservatôria. 
Regularmente, e através dos ôrgâos da Comunicaçâo 
Social Luso-Canadiana, sera a comunidade informada 
do andamento de projectos, programas, etc. 
Foi também decidido abrir a participaçâo a todos os 
interessados neste projecto, conquanto a inclusâo de 
organizaçôes de cüpula, tais como o Congresso 
Nacional Luso-Canadiano, Sindicatos, ACAPO e 
Federation of Portuguese Canadian Business and 
Professionals, assim como a assistència e apoio activo 
do Cônsul-geral de Portugal em Toronto sejam, à priori, 
garante da mais lata abertura à participaçâo gérai. 
A prôxima reuniâo efectuar-se-â na terça-feira, 19 de 
Fevereiro de 2002, pelas 19h00, nas instalaçôes do 
FPCCC, 982 Bloor Street West (Dovercourt). 

Para mais informaçâo: 
Vasco Oswaldo Santos: 416-703-5923 
Hélder Ramos: 416-830-3964 

processo de 

W 

Academia do Bacalhau 
corn novos compadres 
As comadres e compadres da 
Academia do Bacalhau de Toronto, 
em festa na ultima Sexta-Feira de 
Janeiro, depois da "bacalhauzada" da 
praxe, ofereceram ao convidado da 
noite, O voluntârio Manuel Carvalho, 
a quantia de $2.000 dôlares, para 
ajuda ao Portuguese Youth Camp- 
Parque Camôes. 
No habituai ritual da Academia do 
Bacalhau e corn a simpatia de 
sempre, foi eleita a nova Direcçâo 
para 2002. 
Na Presidència, mantém-se Rui 
Gomes. Vice-Presidentes, Manuel da 

Costa e Manuel Marques. 
Tesoureira, Connie Lino. Secretâria, 
Sally Esteves. A Secçâo de Festas a 
cargo de Guida Fernandes e Mia 
Azevedo. Na Secçâo de Viagens, 
Marina Candeias e José Duarte. 
Um "aperto de bacalhau" aos 
membros da nova Direcçâo e o 
desejo de muito sucesso. 
O proximo convivio "bacalhoeiro" 
serâ Sexta-Feira, dia 22, "O Jantar 
dos Mascarados", no Europa 
Catering, as 20h00. 
Info: 416 254-7060, ou 239-5176, ou 
286-4714, ou 260-8920. 

DoMiutgoA 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Dia 9 de Fevereiro 
BAILE do 

CARNAVAL 
com o conjunto 

SANTA FÉ 

INFO: 905-286-1311 

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

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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DINA MARIA em noite para recordar 
A fadista DINA MARIA, com toda a 
sua simplicidade, organizou corn a 
familia e amigos, a lesta de 
apresentaçâo do seu ultimo trabalho 
gravado, chamado "Atirei-te uma 
Flor", onde registou grandes fados do 
seu idolo, Amâlia Rodrigues. 
O salâo nobre do Sporting Club 
Português de Toronto encheu por 
completo. Mais de 250 pessoas 
aconchegaram-se no salâo para 
tributar a Dina Maria o seu aplauso e 
admiraçâo numa noite de 
consagraçào. 
Logo a seguir à refeiçâo, Laurentino 
Esteves, présidente da ACAPO e 

indicado pelo PSD-Toronto para 
candidato a Deputado pela lista do 
PSD (aceite) para o Clrculo Fora da 
Europa, para as eleiçôes antecipadas 
de 17 de Março, saudou Dina Maria e 
salientou a sua posiçâo politica. 
E tudo correu bem. Um bom jantar, 
bem ziguezagueado na sala pelos 
voluntaries que o serviram, e uma 
noite de fados à maneira. 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros 
e Hernani Raposo, dedilharam de 
forma brilhante os sens 
instrumentes, oferecendo duas 
variaçôes magnificas aos présentes 
apreciadores do fado. 

Antonio Oliveira, 
présidente do 

Sporting CP de 
Toronto, na 

altura da entreg/a 
daprenda a 

Dina Maria. 

Depois, os amigos e 
fadistas consagrados 
locais, Humberto Silva, 
Fernanda Dinis, Mario 
Jorge, Guida Figueira e 
Aveline Teixeira, 
mostraram como se canta 
o fado e como agradar a 
gente de todas as idades. 
Mario Jorge foi -tal como o 
püblico- surpreendido por 
um geste muito especial de 
Dina Maria; quando 
acabou a sua actuaçâo, 
Dina maria entregou-lhe a 
sua carteira profissional de 
fadista! Carteira que ela 
tratara em Lisboa, a favor 
do colega. 
Depois do intervalo e apôs 
mais uma "virada" de fados dos 
artistas convidados, subiu ao palco a 
mulher da noite, aquela que todos 
esperavam. DINA MARIA. 
Serena, simples e corn aquela voz e 
dicçâo que Deus lhe deu, deliciou os 
amigos com as suas interpretaçôes. 
Finalizou corn o fado que dâ titulo ao 
trabalho gravado, "Atirei-te uma 
Flor". Aproveitou a ocasiâo para 
agradecer a todos quantos a 
ajudaram e também aos autores da 
cantiga. Antonio Amaro e J.M. 
Coelho, sem esquecer o produtor 
Hernani Raposo. Atirou flores para a 
plateia e canton. E encantou. 
Aplaudida de pé, teve de cantar de 

novo. Foi uma noite em beleza. 
Parabéns, DINA MARIA. 
Na apoteose final, o présidente do 
S.C.P. de Toronto, Antonio Oliveira, 
ofereceu uma bonita lembrança a 
Dina Maria, o mesmo acontecendo 
corn o intérprete Avelino Teixeira, 
que nào esqueceu a colega e amiga 
em momenta tâo importante da sua 
carreira. 
Dina Maria e familiares, 
presentearam todos os que 
colaboraram na festa corn uma 
simpâtica prenda e muitas flores para 
as artistas e coopérantes. Bonito. 
Obrigado! 

JMC 

Dina 
Maria, 

familia, 
coUgas e 
amigos. 

Comportas de Alqueva deverâo fechar a 8 de Fevereiro 
Apôs décadas de espera, o Alentejo 
assistirâ em local privilegiado à 
cerimônia do encerramento das 
comportas da barragem de Alqueva, 
marcada para as Hh30 de dia 8 deste 
mês. Para trâs ficam negociaçôes, 
contas envolvendo milhôes, protestos 
e polémicas ambientais, culturais e 
econômicas. 
A cerimônia de encerramento serâ 
presidida pelo primeiro-ministro, 
Antônio Guterres, informou a 
Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas de Alqueva (EDIA). 
O primeiro enchimento da albufeira 

permitirâ aos técnicos do 
Laboratôrio Nacional de 
Engenharia Civil procéder aos 
testes de segurança, às cotas 115 e 
130. 
A barragem de Alqueva - corn 96 
metros de altura maxima, contados 
a partir da fundaçào - serâ equipada 
corn uma central hidroeléctrica 
corn capacidade para produzir, em 
ano médio, cerca de 380 gw/hora, o 
équivalente ao consumo de uma 
cidade de 180 mil habitantes. 
A capacidade maxima da barragem, 
à cota 152, représenta um volume 

ütil de 3150 hectômetros cübicos, 
garantindo assim, segundo a EDIA, 
o seu principal objective, a 
constituiçâo de uma "réserva 
estratégica de âgua". 

Durante 2002 decorrerâo os 
trabalhos ao nivel da central 
hidroeléctrica, descarregadores de 
superficie e fundo, coroamento da 
barragem e desmontagem de 
estaleiros, entre outros, prevendo- 
se que a partir do fim do prôximo 
Verâo e inicio do Outono esteja 
operacional o atravessamento, por 
estrada, da barragem de Alqueva. 
A aldeia da Luz, um dos principals 

impactes sociais associados à 
construçào da barragem, sô deverâ 
ficar submersa no prôximo ano 
hidrolôgico (Inverno de 2002/2003). 
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Breves dos Açores 

Inspecçâo de Educaçâo realize 
auditarias a escolas aes Açares 
A Inspecçâo Regional de Educaçâo desempenho das escolas e a availiaçâo 
(IRE) vai realizar este ano auditorias de procedimentos internos. 
pedagôgicas a quatro escolas da No que respeita à actividade passada, 
Regiâo Autônoma dos Açores, o inspector regional de Educaçâo 
anunciou sexta-feira, em Angra do revelou que foram realizadas acçôes 
Heroismo, o Inspector Herculano de acompanhamento e apoio técnico 
Godinho. em 228 Escolas do I/o ciclo ejardins 
O responsâvel mâximo por aquele de Infância das onze âreas escolares 
serviço inspectivo acrescentou, num dos Açores. 
encontre corn os jornalistas, que a Os inspectores incidiram a sua 
IRE irâ também manter, em 2002, as atençâo sobre diverses aspectos, 
acçôes normals de contrôle e realizar nomeadamente adequaçâo dos 
inspecçôes ordinârias aos très equipamentos, piano de emergêneia 
Conservatôrios Regionais e escolas procedimentos pedagôgicos e 
de müsica corn paralelismo adrainistrativos, entre outros. 
pedagôgico. Segundo Herculano Godinho, foram 
Herculano Godinho, que fazia o descobertos nesteprocesso «projectos 
balançq da actividade daquele pedagôgicos muito inovadores, por 
organisme no ano transacto e vezes em escolas de zonas isoladas». 
perspectivava as acçôes para o Provas aferidas, exames nacionais e 
corrente ano, expliçou que as organizaçâo do ano lectivo transacto 
auditorias têm como objectives a foram outras âreas de apoio técnico 
avaliaçâo dos alunos, a melhoria do em que a Inspecçâo colaborou. 

Nordeste corn nova esquadra de policia 
Foi inaugurada este fim de semana 
pelo Ministro da Administraçâo 
Interna, Nuno Severiano Teixeira, a 
nova esqiiadra da Policia de 
Segurança Püblica da Vila do 
Nordeste. 
A cerimônia contou corn a presença 
do Présidente do Governo Regional 
dos Açores e do Secretârio Regional 
Adjunto da Presidência, Francisco 
Coelho que, na ocasiâo, enalteceu o 
significado da inauguraçào das 
novas instalaçôes da PSP do 
Nordeste que consubstancia um 

conjunto de medidas e de politicas 
que o Governo da Repûblica 
implementou relativamente à 
segurança no Pais. 
As novas instalaçôes concretizam 
assim, um projecto de esquadras de 
proximidade, de apoio aos cidadâos 
e de reforço de meios humanos e 
operacionais das forças policiais. 
Ainda segundo Francisco Coelho 
esta inauguraçào représenta obra 
feita, em complemento à politica e 
ao diâlogo corn o Governo da 
Repûblica. 

Construçâo de parque de cembustiveis 
da Praia começa este ano 
A construçâo do parque de 
combustiveis da Praia da Vitoria, 
destinado a servir a Terceira e asühas 
do grupo Central açoriano, começa 
este ano prolongando-se até 2003, 
anunciou hoje o secretârio regional da 
Economia. 
Segundo Duarte Ponte, a entrada em 
funcionamento da infra-estrutura 
permitirâ pôr cobro a problemas de 
ruptura de abastecimento às ilhas mais 

pequenas no Inverno. Orçado em cerca 
de 15 milhôes de euros (très mühôes de 
contos), o novo parque permitirâ a 
recepçâo directa de combustiveis no 
porto da Praia da Vitôria, evitando-se o 
actual sistema de distribuiçâo a partir 
da ilha de Sào Miguel, A sua 
exploraçâo ficarâ a cargo da Petrogal, 
Bencon e Azoria, empresas jâ ligadas 
ao sector da distribuiçâo naquele porto 
da ilha Terceira 

Flores e Graciosa corn novos 
Palacios da Justiça 
Os concelhos de Santa Cruz das tribunal tem vindo a funcionar 
Flores e Santa Cruz da Graciosa vào 
ter em breve novos Palâcios da 
Justiça. O Secretârio de Estado 
Adjunto do Ministério da Justiça, 
Eduardo Cabrita, foi na segunda- 
feira à regiâo para procéder à 
assinatura dos contratos referentes à 
empreitada da construçâo dos novos 
edificios. Concretizou-se assim uma 
velha aspiraçâo das populaçôes 
destes dois concelhos açorianos. 
Em Santa Cruz da Graciosa, o 

provisoriamente até agora em 
instalaçôes que sâo propriedade da 
Câmara Municipal. Um edificio que 
se encontra em estado de 
degradaçâo e que estâ a ser 
recuperado para a instalaçâo da 
Biblioteca Municipal. 
A obra do futuro tribunal de Santa 
Cruz da Graciosa tem um prazo de 
execuçâo de 330 dias e estâ 
orçamentada em cerca de dois 
milhôes e meio de euros. 

CCIPTO: 

Descoberto observatôrio 
solar corn 9.000 anos 
Vestigios de um observatôrio solar 
para determinar a chegada das 
estaçôes, datando de hâ 9.000 anos, 
foram descobertos no Alto Egipto, 
anunciou o diârio "Al Ahram". 
O periôdico afirma que o 
observatôrio foi descoberto por uma 
équipa de arqueôlogos egipcio- 
americanos na zona de Nabata, 
Toshka, no deserto ocidental, â 1.000 
quilômetros ao sul do Cairo. 
Segundo os arqueôlogos, o 
observatôrio foi construido por tribos 
paleoliticas de pastores, que o 
utilizavam para conhecer a chegada 
dos ventes da temporada do Verâo, 
que traziam as chuvas essenciais para 
as suas vidas nessa regiâo, antes de se 
tornar num lugar desértico. 
Segundo Mosalem Sheltut, professor 
de investigaçôes solares e 
espaciais, o observatôrio 
seguia por 

movimento do Sol através da sombra 
que produzia nos pilares qüe o 
sustentavam. 
Junto ao observatôrio, composte por 
um circule de grandes pedras, 
encontraram-se as ruinas de uma 
aldeia corn 18 casas construidas em 
très filas, onde haviam poços de âgua, 
agora secos. 
A zona, que foi em tempos uma 
savana coberta de capim e ervas até 
as chuvas desaparecerem no 
Paleolitico, estava habitada por tribos 
de pastores nômadas. 
"Crê-se que esses pastores foram os 
antepassados das dinastias egipcias, 
que herdaram deles as ciências da 
astrologia e suas crenças religiosas", 
declarou Makim Malvil, um dos 
arqueôlogos e professor de astrologia 
antiga na Universidade do Colorado. 

Mais de iO anos no 
mercado da camunicaçâo 

I>iclTel 

Canada e EUA .OT^ 
S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemanha, França, Ingiaterra e Itàlia .08c 

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

Telefone gratis! 
No dia 14 de Fevereiro - Dia de S. Valentim 

RAPIDTEL .em colaboraçâo com as 
organizaçôes abaixo mencionadas-, 
oferecem chamada gratis para o ente 
mais querido em qualquer parte do 
mundo. Qs interessados devem dirigir- 
se, entre as WbOÛ e as i8b00, aos 
seguintea iocais; 
-EM PICKERING, Portuguese Bakery, 

1450 Kingston Road. 
'EM TORONTO, Caldense Bakery, 2 
locais: 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. 

a 5* feira - 9am - 6pm Sâbado e Domingo - 10am - 2pm 

Telefone ià: 1866-7274383 ou 965-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 
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Detidos dois homens acusados de violaçâo de menores 
Dois homens, acusados de violaçâo e 
tentativa de violaçâo de duas crianças 
de 13 e 11 anos foram esta semana 
detidos pela PSP, em Vila do Conde. 
Fonte policial explicou que a criança 
de 13 anos confessou à mâe ter sido 
forçada por um casai de namorados a 
entrar numa viatura e, posteriormente, 
no interior de uma casa, ter sido 
violada por um homem de 32 anos. 
Em declaraçôes prestadas na esquadra 
da PSP de Vila do Conde, a menina 

disse ainda que o casai que a 
sequestrara assistiu e filmou a violaçâo. 
O alegado violador terâ confessado o 
acto, mas afirmou ter sido forçado pelo 
casai a consumar a violaçâo. 
Um outro homem, de 57 anos, foi 
também detido nas proximidades da 
escola bâsica da Meia-Laranja, em Vila 
do Conde, por tentativa de violaçâo de 
uma menina de 11 anos. 
Dois policias que passavam junto ao 
local viram um homem corn uma 

criança em situaçâo suspeita. Quando 
se apercebeu da presença dos 

elementos policiais, o homem tentou 
fugir. 
Interrogada pela PSP, a menina disse 
que o individuo estava a exibir os 
ôrgâos sexuais, tendo-a convidado a 
entrar na sua viatura. 
A criança afirmou ainda que era a 
terceira vez que o mesmo homem a 
abordava, praticando sempre os 
mesmos actos. 
Os detidos foram na segunda-feira 
présentes a tribunal. 

î 
i 

VICTORIA COILEGE - DNIVERSIDADE DE TORONTO 
No dia 31 de Janeiro, às 16 horas, a 
Professora Doutora Ivana Elbl, da 
Universidade de Trent, deslocou-se 
à Universidade de Toronto para 
proferir uma conferência 
subordinada ao tema: "Henry the 
Navigator" vs Infante Dom 
Henrique of Portugal; Attempting 
an histoire total 
biography. 
A professora Ivana lebl, de origem 
checa, tem vârios trabalhos 
publicados sobre a Europa da 
época medieval e a Africa pré- 
colonial; a sua ârea de 
especializaçâo, contudo, é a 
expansâo maritima portuguesa 
corn especial intéresse na figura do 
Infante D. Henrique, acerca de 

quem esta a escrever uma 
biografia. 
Nesta conferência, estiveram 
présentes vârios professores desta 
Universidade, bem como alguns 
professores e estudantes do 
Departamento de Espanhol e 
Português que, atentamente, 
seguiram a forma apaixonada 
como a referida professora se tem 
dedicado à pesquisa de dados 
sobre esta grande figura da 
expansâo portuguesa. 
Apôs a entusiasta comunicaçâo da 
Prof. Ivana, foram-lhe formuladas 
varias questôes, o que em muito 
contribuiu para enriquecer o 
debate e a troca de ideias que se 
seguiram. 

1785 St. Clair Ave. W. MIOI 656-1200 

Grande campanha... 
IVlao perça es'ta ofertia especial e os nasses 
baixos preços para est;e fan'tàs'tico saldo... 

ao da nada de entrada 
Nâo paya juros 

Nâo faz pagamentos 

Düûffamifô 9® (jJQas. 
Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modelos de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

EARHING CUSTOMER TRUSTA CONPIOEHCESINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

quL asczevo au. • • 

Chamam-lhe «Kumbocracia» 
Bnixaria na Govemacia da Kumba laid 

Desde a sua eleiçâo, em Janeiro de 
2000, que Kumba lalâ, Présidente da 
Guiné-Bissau, dâ que falar. Perdida a 
aura de protagonista da mudança, 
pôe-se em düvida a sua capacidade 
para o cargo. 
Ameaças ao Estado de direito e ao 
regime democrâtico e atentados aos 
direitos humanos têm sido a imagem 
de marca da Guiné-Bissau nos ùltimos 
dois anos. Nâo admira, por isso, as 
crescentes interrogaçôes sobre a 
personalidade do Présidente Kumba 
lalâ. Algumas pessoas nâo hesitam 
em questionar o seu equilibrio mental 
e pôem em düvida a sua capacidade 
para o exercicio das actuais funçôes. 

tal é a teia de contradiçôes e 
paradoxes em que se enredou, desde 
que dirige os destines do pais. 
Kumba, em quem a esmagadora 
maioria dos guineenses depositava 
esperanças de mudança apôs uma 
guerra civil devastadora, é encarado 
agora como um «ditadorzinho de 
barrete encarnado», objecte de 
multiples comentârios jocosos, e por 
muitos considerado um dos 
responsâveis pela crise no pais. 

□esencant:o 

Mesmo alguns dos sens apoiantes 
estâo decepcionados corn o regime. E 

o caso de Antonieta Rosa Gomes, ex- 
ministra da Justiça e dos Négociés 
Estrangeiros. Antes mesmo de ser 
demitida do Governo, em Novembre, 
esta advogada, formada no Brasil, 
nâo hesitou em revelar a um 
jornalista o seu desencanto: «Nunca 
vi nada assim. E inédite. Este modelo 
de Estado nâo se coaduna corn os 
principios democrâticos». 
As suas divergências começaram 
quando, segundo Antonieta, o avisou 
de que «estava a interferir em 
demasia em ôrgâos e instituiçôes, 
sobre os quais nâo tem quaisquer 
poderes». O divôrcio ter-se-ia dado 
quando a antiga ministra soube que, 
na sua ausência, o Présidente tinha 
estado na sede dos Négociés 
Estrangeiros, numa das suas 
habituais visitas-surpresa aos 
departamentos püblicos. Nessas 
visitas, em discursos exaltados, 
Kumba nâo se coibe de tecer duras 
criticas, da base ao topo da 
hierarquia, seguidas de ameaças de 
pôr na rua os que nâo desempenham 
cabalmente as suas tarefas. 
O Présidente tinha feito a mesma 
«incursâo» no Ministério das 
Finanças, onde chamou os 
funcionârios de «corruptos» e exigiu 
ao ministre um relatôrio. Até hoje, 
ninguém foi punido, apesar de uma 
comissâo parlamentar de inquérito 
ter apurado que houve desvios no 
Tesouro e gastos indevidos, alguns 
deles em bénéficié do prôprio 
Présidente. 

«Sakalatas» 

o chefe de Governo,, que autorizou 
algumas dessas despesas, perdeu o 
lugar, mas foi paradoxalmente 
nomeado para dirigir o Tribunal de 
Contas e, agora, é procurador-geral 
da Repùblica. Kumba chegou a 
presidir a uma sessâo do Conselho de 
Ministres (o que é permitido pela lei) 
em que, corn a Radio Nacional a 
gravar, passou um valente raspanete 
aos ministres e avisou que poderia ele 
prôprio assumir a governaçâo. 
Faustino Embali, o primeiro-ministro 

na altura, nâo reagiu. Em nome do 
«diâlogo e da procura de consensus, 
num contexte politico adverse e num 
clima institucional pouco favorâvel», 
afirmou depuis. 
Na Guiné, esta espécie de 
«presidência aberta» nâo é levada a 
série. Faz parte do que chamam de 
«sakalatas do Kumba», isto é «os 
disparates» do Présidente. 
E o caso do incitamento feito aos 
militares para darem tiros na cabeça 
dos politicos que os tentassem aliciar, 
no decurso de uma cerimônia de 
lançamento de uma campanha de 
vacinaçâo contra a poliomielite. Ou 
da ameaça de dissolver o Parlamento 
e de instaurar um période de 
transiçâo de uma década, «para a 
gente amadurecer e compreender o 
que é a democracia». 
Os seus poderes excessives, a 
linguagem violenta, a detençâo 
constante de jornalistas, o 
encerramento de jornais privados e, 
sobretudo, a recente prisâo do 
présidente do Supremo Tribunal e de 
mais dois magistrados, levantam 
sérias dùvidas sobre se Kumba lalâ é 
um democrata sincere, e se realmente 
é diplomado por duas Faculdades, 
como diz, Filosofia e Teologia. 
Um guineense recorda-se dele na 
Faculdade de Letras de Lisboa, mas 
nada mais. Lembra-se que o actual 
Chefe de Estado era «receado e 
evitado» por alguns estudantes, por 
causa da apologia fanâtica que fazia 
do regime de partido ünico em 
Bissau. 
Para o antigo primeiro-ministro 
Francisco Fadul, um dos mais ferozes 
criticos do Présidente, «a 
competência nâo vem dos diplomas, 
mas sim do saber fazer, e para isso é 
precise trabalhar, e ele (Kumba) nâo 
gosta muito disse. Nunca tinha 
trabalhado e nâo conhecia a mâquina 
do Estado». Fadul estâ convencido de 
que Kumba lalâ «enganou todo o 
mundo, perverteu e sujou o ambiente 
institucional na Guiné-Bissau». 
Para outres, Kumba nâo passa de um 
bode expiatôrio. O bastonârio da 
Ordem dos Advogados da Guiné- 
Bissau, Abdü Mané, reconheceu «a 
manifesta inconstitucionalidade» da 
actuaçâo do Présidente na polémica 
corn os magistrados. Mas préféré 
chamar a atençâo para o facto de o 
pais estar a lidar «com um poder 
oculto, sem rosto, que ninguém sabe 
até onde vai, e que num passade nâo 
muito recente pretendeu submeter o 
Estado a um direito de tutela de dez 
anos». 

I 

wMê 

Comunidade 
Sabado, dia s 
-Balle de Carnaval no Clube Português de Mississauga. Animaçâo 
com o conjunto Santa-Fé. Info: 905 286-1311. 
-Baile de Carnaval, no Asas do Atlântico, com prémios aos melhores 
fantasiados. Animaçâo corn o Duo Santos. 
-Matança do Porco, da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja 
St. Mary of The Angels. Jantar, sorteios e baile corn o DJ 5 Stars. 
Informaçôes: 416 654-4368, ou 652-6787, OU 533-2027. 
Testa de Carnaval da Associaçâo Cultural do Minho, com rejoada à 
minhota, mascarades e baile. Info: 416 781-9290. 
-Carnaval-Danças e Bailinhos, no Sport Angrense, e baile corn o DJ- 
Non Stop Productions. 
-Danças Carnavalescas no Sport Lusitânia. Müsica de dança com o 
DJ-Sounds Good Productions. 
-Festa de Carnaval no Graciosa C. Centre. Müsica corn o DJ-Nazaré 

■' Praia. ■ ■ 
-Noite dos Namorados no Portuguese Community Centre of 
Brampton. Informaçôes e réservas: 905 453-5690. 
-Noite de Carnaval no Madeira Club. Jantar e danças à moda da 
Terceira. Prémios aos melhores mascarades. Baile corn o Conj.’2000. 
Info: 416 533-2401. 

Domingo, dia 10 
-Assembleia Gérai da Casa dos Poveiros, na sede-social, às 16h00. 
-Tarde de Carnaval no Graciosa G. Centre. DJ - Nazaré Praia. 
-Danças Carnavalescas à Moda da Terceira no Portuguese C. Centre 
of Brampton, com inicio às I3h00. Info: 905 453-5690. 
-Mâtiné earnavalesca no Angrense, a partir das 15h00. 

Sabado, dia ^6 
-Valentin's Day do Amor da Pâtria C. Centre, no salâo de Testas da 
Igreja de Sta. Helena, em Toronto. Jantar e baile com o E>J-Martins 
Sound Mix. Info: 416 656-9481, 532-2190, ou 535-2696. 
-Noite de Sao Valentim no Madeira Club. Jantar e baile com o Conj. 
Jovem Império. 

Domingo, dia A7 
-Matança do Porco da Portuguese Association of St. Michael The 
Archangel ol Hamilton, no salâo da Igreja de Sta. Maria, a partir das 
l4h00. Refeiçâo e serâo dançante com o John's-EJ. 

Sabado, dia S3 
-Baile do Socio, no Oshawa Portuguese Club, com jantar e baile. 
Entrada gratis aos socios. 

MM 
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Màrio Silva e Michael Giles lançaram livre 
O livro "Fabric of a 
Nation - Stories of 
Journey to Canada", 
escrito por Mario Silva e 
Michael Giles, tern um 
prefacio do pintor 
canadiano Charles 
Pachter, O.C., e as 
historias de um punhado 
de homens e mulheres 
que desbravaram este 
pais de acolhimento, o 
Canada. 

O livro foi lançado no passado dia 31, 
no aristocratico salao Liberty Grand, 
na Exhibition Place, em Toronto. 
O belo salao encheu-se de amigos de 
ambos os autores, professores, ôrgàos 
de informaçâo, politicos e artistas de 
vâriadissimas artes, sem esquecer um 
numéro razoâvel de pioneiros, entre 
eles, alguns dos historiados no livro, 
como Antonio Santos Sousa e David 
Tavares. 
Enquanto estivemos présentes outros 
nâo vimos. 
Dos pioneiros portugueses, além dos 
jâ mencionados, fazem parte do livro. 
Tony Dionlsio e Maria Celeste Freitas 
Pereira. 
Apôs um periodo de convivio e 
comes-e-bebes, Mario Silva, Michael 

Giles e Charles Pachter, subiram ao 
palco e falaram sobre as suas 
pesquisas e as razôes que os levaram a 
escrever o livro. 
Como imigrantes que sâo, sentem 
como ninguém o sofrimento dos 
pioneiros e, salientâ-los, é uma 
obrigaçâo de todos. 
Segundo informaram, possivelmente, 
irâo lançar mais um livro na 

sequência deste. 
Mario Silva teve a gentileza de nos 
oferecer um livro para fazer parte da 
biblioteca da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, em Toronto. Obrigado. 
As nossas felicitaçôes a Mario Silva e 
a Michael Giles. 
Tudo que se faça pelos PIONEIROS é 
sempre pouco. 

JMC 

Novos Corpos Gerentes 
da A. M. Barcelos’2002 
Tomaram posse no 
passado dia 25 de 
Janeiro, os novos 
Corpos Gerentes da 
Associaçâo Migrante 
de Barcelos 
Community Centre. 
A maioria dos 
elementos transitam 
da gerência anterior. 
Na Assembleia 
Gérai mantém-se na 
presidência 
Norberto Sousa, tendo consigo 
nas posiçôes imediatas. Maria 
Vieira e Teresa Pereira. 
O Conselho Fiscal ficou sob a 
presidência de Maria Pereia, 

"•CïS 

acompanhada de 
Victor Ferreira e 
Nancy de Oliveira. 
Carlos Miranda 
continua na 
presidência da 
Direcçâo, tal como 
Graça Sousa, nas 
relaçôes püblicas. 
As estes e 

— restantes 
companheiros dos 
Corpos 

Gerentes'2002, da Associaçâo 
Migrante de Barcelos desejamos 
os maiores sucessos em todas as 
vertentes sôcio-culturais da 
colectividade. Parabéns. 
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0 CARNAVAL'2002, 
vai ter lugar no Hilton 
Hotel, em Toronto. 
Fiesta Promotions apresenta CARNAVAL'2002 - I 
BRAZILIAN FIESTA, com a orquestra de Paulo | 
Gualano & Brazil by Nature e, ainda, Brazil Nativa | 
Dancers e Toronto Samba Squad, Sabado, dia 23 de | 
Fevereiro, as 20h30. \ 

Podem assistir à festa em roupas casuais ou j 
mascarados. | 
Prémio de porta: viagem para dois ao Brasil com uma I 
semana de estadia em Hotel de 5 estrelas. | 

i 

Réservas: 4*16 863-3456 

PORTUGAl no C0RAÇÜ0 
O Consulado Geral de Portugal de Toronto 
informa que a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, através da Direcçâo 
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas, vai organizar no corrente ano 
mais um Programa "PORTUGAL NO 
CORAÇAO", com o objective de levar a 
Portugal cidadaos portugueses com mais de 60 
anos de idade, e que por razôes de ordem 
economica, nâo visitem o nosso Pais hâ mais de 
10 anos. 
O Programa decorrerâ em Maio e Outubro, 
com as seguintes datas. 

Maio de 2002; NJ, / 
Recepçào entre 3 e 5 de Maio. y 
Programa entre 6 e 17 de Maio. 

Outubro 2002: 
Recepçào entre 18 e 20 de Outubro 
Programa entre 21 de Outubro e 1 de Novembro 
Os prazos de apresentaçâo das candidaturas no 
Consulado Geral terminam a 4 DE MARÇO 
para a ediçâo de MAIO e a 15 DE JUNHO para 
a ediçâo de OUTUBRO. 
Para mais informaçôes, contactem a D. Dolores 
Leite, pelo telefone: 416 217-0966 Ext. 227, ou 
pessoalmente no Consulado Geral de Portugal. 

PJ desmantela 
primeiro grupo 
de faisiflcaçâo 
de netas de euro 

A Policia Judiciâria de Coimbra deteve na passada 
sexta-feira dois homens suspeitos de falsificaçâo de 
notas de euro, naquela que foi a primeira operaçâo 
de desmantelamento de um grupo dedicado a este 
crime em Portugal. 
Os dois suspeitos, de 30 e 40 anos, terâo falsificado 
notas de 50 e 100 euros, recorrendo a equipamento 
informâtico. 
Jâ antes haviam sido detectadas notas falsas a 
circular em supermercados, numa farmâcia, numa 
tabacaria e noutros estabelecimentos comerciais de 
Coimbra. 
Os individuos foram Jâ ouvidos em tribunal e 
aguardam agora julgamento em liberdade 
mediante termo de identificaçâo e residência. 

"the big bc^s' toy store" CHOICB 

CBRANDE LIQUIDAÇÂO DE jyiOBIUAS!| 
INVENTâRIO DE $650, 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarto de dormir 
Mobilia de escritorio. secretaries, Cadeiras, Mesas & Fotocopiadoras 

Instalaçâo ^ 
compléta de îp 
sistema por 

um preço 
inacreditavel 

29. 00 
ADQUIRA O SEU 

SISTEMA PARA 

ASSISTIR AO 

MLTNDIAL DE 

FUTEBOL 2002 

Nâo perça 
tempo! 

o 
'u. 
(0 2 187 Lakeshore Rd. £. 

Mississauga, Ontario 
"the big boys' toy store" 

iTAHl CH&fCl 

fS7 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

905.271.2788 
Minimum purdiose $100 
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Solàrios aumentam 
risco de cancre 
Os aficionados do "bronzeado 
todo O ano" que recorrem às 
lâmpadas ultravioletas dos 
solârios, ficam mais vulnerâveis a 
contrair cancros de pele, confirma 
um estudo realizado por cientistas 
norte-americanos. 
Os investigadores alertam que 
quanto mais jovens sâo os 
utilizadores dos solârios, mais 
perigos correm. As lâmpadas destes 
dispositivos, que emitem doses 
maciças de raios ultravioletas tipo A 
(UVA), sâo também utilizadas corn 
fins médicos, mas é o aspecto 
bronzeado que permitem obter 
durante o ano inteiro que chama a 
atençâo de cada vez mais pessoas em 
todo o mundo. 
"A popularidade crescente dos 
bronzeados artificiais entre 
adolescentes e jovens adultos é 
motivo para preocupaçâo", afirmou a 
autora principal do estudo, 
Margareth Karagas, epidemiologista 
da Darmouth Medical School (DMS), 
situada em Hanover (New 
Hampshire, EUA). 
Os resultados desta investigaçâo 
foram publicados na ultima ediçâo do 
"Journal of the National Cancer 
Institute". 
"Existem vârios estudos Jâ publicados 
que comprovam existir uma relaçào 
entre a exposiçâo a estas lâmpadas e o 
aumento do risco de contrair cancros 

de pele", afirmou à Lusa Joâo Abel 
Amaro, director do serviço de 
dermatologia do Instituto Português 
de Oncologia (IPO). "Como 
dermatologista, pura e simplesmente 
desaconselho a utilizaçâo, por razôes 
estéticas, de solârios ou de outros 
sistemas que funcionem à base destas 
lâmpadas", sublinhou o clinico do 
IPO. Como alternativa, o médico 
aconselha os cremes auto- 
bronzeadores de aplicaçâo local. 
Segundo Abel Amaro, a utilizaçâo 
destas lâmpadas é muito mais 
perigosa do que a exposiçâo às 
radiaçôes do Sol, que emitem um 
"cocktail" de radiaçôes (UVA, UVB, 
luz visivel e infravermelhos) muito 
mais equilibrado. 
Os estudos realizados até agora 
centravam-se sobretudo no mais 
mortifero dos cancros de pele, o 
melanoma, e menos nas formas mais 
frequentes desta doença, os 
carcinomas baso-celular e espino- 
celular. 

Investigaçâo envolueu 1500 pessoas 
O estudo da DMS, co-financiado pelo 
Estado, envolveu 1500 residentes de 
New Hampshire com idades 
compreendidas entre os 25 e os 74 
anos. Os investigadores entrevistaram 
as pessoas sobre a sua histôria de 
exposiçâo à luz solar, de utilizaçâo de 
sistemas artificiais de bronzeamento, 
de tratamentos à base de radiaçôes e 
sobre os seus hâbitos de tabagismo. 
Entre os participantes encontram-se 
m^s de 800 homens e mulheres a 
quem foi diagnosticado um cancro da 
pele; 606 corn carcinoma baso-celular 
e 293 corn carcinoma espino-celular, 
além de 540 sem qualquer tipo de 
tumor. 
Segundo os resultados obtidos, as 
pessoas que afirmaram ter usado 
lâmpadas para bronzear 

Prévenir os mais jovens 
Os autores do estudo apelam para 
"respostas apropriadas do sistema 
püblico de saüde", dirigidas 
sobretudo à populaçâo mais Jovem 
que costuma usar estes sistemas, tais 
como a interdiçâo da utilizaçâo destes 
aparelhos por menores ou a 
necessidade de uma autorizaçâo 
escrita por parte dos encarregados de 
educaçâo. 
O médico Abel Amaro "subscreve 
inteiramente este alerta", 
acrescentando que deveria existir em 
cada solârio pelo menos um técnico 
credenciado que permitisse 
minimizar os riscos desta prâtica. 

artificialmente revelaram-se 2,5 vezes 
mais susceptiveis de desenvolver 
carcinomas espino-celulares e 1,5 
vezes mais propicias a contrair 
carcinoma baso-celular relativamente 
às que nunca usaram estes 
dispositivos. 
Os outros factores, como 
queimaduras solares, ou exposiçâo à 
luz solar, nào foram suficientes para 
explicar o aumento do risco de cancro 
da pele. Além disso, os cientistas 
concluiram que o risco dos 
carcinomas baso-celular e espino- 
celular aumenta quando os 
utilizadores sâo mais jovens (numa 
proporçào de 20 e lO por cento 
respectivamente, por cada década 
mais cedo em que se iniciava a 
utilizaçâo destas lâmpadas). 

"Esse técnico poderia determinar 
quai o fototipo cutâneo do utilizador e 
aconselhâ-lo sobre o tempo mâximo 
de exposiçâo", exemplificou. Em 
Portugal, o clinico estima que surjam 
cerca de 600 novos casos de 
melanoma por ano (uma incidência 
de seis casos por cada cem mil 
habitantes), contra 8 mil casos de 
carcinomas baso-celulares e cerca de 
1500 de carcinomas espino-celulares. 
Os investigadores do DMS vâo agora 
desenvolver um trabalho mais 
aprofundado sobre o tema, que serâ 
financiado pelo Instituto Nacional 
contra o cancro dos Estados Unidos. 

on 

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

SLEKI[P®[C um (EQ^A ®(DS 
A(EDWÏÏŒ(£[IM[CKITOS3 

ADDISON ON BAY e JOSÉ DA COSTA 
têm novidades para os portugueses, no que respeita 

a juros e pianos de pagamento da Q^. 
Nào percam o grande saido e auto-show até dia 17 de 

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

modelos novos nem dé nada de entrada e nào faça 
pagamentos durante 3 meses, para além dos 

descontos até aos 5.000 Kim nos modelos novos. 
Grande varledade 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 Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Selos, Moedas e Notas, 
em exposiçâo no 
Consulado Gérai 

A Secçâo de Numismâtica, Notafilia e Filatelia 
do Sporting Clube Português de Toronto, realiza 
uma exposiçâo na Galeria Almada Negreiros, no 
Consulado Gérai de Portugal em Toronto. 
A inauguraçâo da exposiçâo de SELOS, 
MOEDAS E NOTAS DE PORTUGAL, sera 
quarta-feira, dia 20 de Fevereiro, entre as 15h00 e 
as 20h00. 

Festival Internacional 
de TUNAS’2002 
O jâ tradicional FITCa 2002 - Festival 
Internacional de TUNAS no CcUiadâ, 
vai ter lugar de 27 de Fevereiro a 2 de 
Março, uma organizaçâo da Luso-Can 
Tuna com o apoio da Canada Pure. 
Jâ estâo confirmadas as seguintes Tunas: 
Estudantina Universitâria de Coimbra; a 
Oportuna da Tuna Académica da 
Faculdade de Ciências da Saüde-Norte; 
Luz & Tuna da Universidade Lusiada de 
Lisboa; a Vicentuna da Tuna da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (Tuna mista) e, também, a 

Tuna Universitâria de Bardos de Porto 
Rico. Claro, também a nossa Lusa-Can 
Tuna! 
Para informaçôes contactem Ana Bailâo: 
416 546-6138, ou Veronica Marques: 
416 569-6981. 
Bilhetes à venda para o espectâculo final, 
no Convocation Hall, por apenas $20. 
dôlares: 
CIRV-fm; ACAPO; Papelaria Portugal e 
Portuguese Book Store. 
SinTUNA-se para a grande festa dos 
estudantes universitâriosü! 

Noticas do Ontario Par: Ana Fernandes 

Candidatos à liderança Conservadora começaram a atacar-se 
“Apenas admiro o que Ernie Eves Mike Harris. 
fez pelo Ontârio no passado” - esta Tony Clement acusou Ernie Eves 
foi a afirmaçâo proferida numa de nâo apresentar uma plataforma 
conferência de imprensa esta convincente sobre os pianos que 
semana pelo actual ministro da tem em mente para o futuro da 
saûde do Ontario e candidato à provincia. 
liderança do Partido Conservador No entanto, e nâo obstante o ataque 
desta provincia que substituirâ o que fez ao ex-ministro das finanças 
primeiro ministro demissionârio do Ontârio, Tony Clement disse 

que caso seja eleito cûrao lider do em Ottawa acusando-o de ser uma 
partido, convidaria Ernie Eves para “imitaçâo” do lider Liberal Dalton 
fazer parte do prôximo governo McGuinty, uma vez que é “vago no 
conservador - caso ganhe as que diz, sobretudo nas questôes 
eleiçôes. relacionadas corn a saûde”. 
Por outro lado, o actual ministro As ùltimas sondagens indicam que 
das finanças, Jim Flaherty, também de todos os candidatos à liderança 
dirigiu um ataque a Ernie Eves do Partido Conservador, Ernie 
durante um discurso de campanha Eves é o que estâ à frente. 

Emendar a constituiçâo ajudarâ o financiamento para as camaras 
municipals, disse David Collenette 
David Collenette, o actual ministro 
federal dos transportes, despertou a 
atençâo dos analistas politicos a 
semana passada ao informar que os 
governo s municipals deveriam ter a 
capacidade de négociar ao mesmo 
niyel côm os governos provincials. 
“Gostaria de poder emendar a 
constituiçâo do Canada para que os 
governos municipals tivessem o 
estatudo igual ao governo provincial 
para poderem resolver as suas 
questôes. No entanto, neste pais, 
sempre que se mencipna uma 
mudança constitucional surgem 
sempre vârios protestos”, disse 
Collenette. 
Os analistas politicos foram os 

primeiros a reagir a esta afirmaçâo 
dizendo que o governo federal 
deveria criar lobies que apoiassem as 
cidades mais vulnerâveis corn 
dinheiros proveniente de impostos 
de gasolina, sem se preocuparem 
corn mudanças constitucionais. Por 
outro lado, 0 director executivo da 
Assoçiaçâo de Municipalidades do 
Ontario, Patrick Moyle, disse que 
Collenette estâ certo em afirmar que 
uma mudança na constituiçâo é o 
melhor caminho para a 
transformaçâo das cidades. “O 
principal problema é a constituiçâo 
que diz essencialmente que as 
municipalidades dependem do 
governo provincial que, por sua vez, 

tem o direito de fundir ou diminuir 
o orçamentos destinado a 
determinados departamentos do 
governo municipal”, adiantou 
Moyle. 
O governo federal mostrou-se 
interessado em ajudar a construir a 
beira-lago das cidades de Vancouver 
e Montreal. Em Outubro de 2000, o 
primeiro ministro Jean Chrétien 
disse, numa visita a Toronto, que 
ajudaria a cidade com $500 milhôes 
de dôlares destinados a construir, de 
igual modo, a beiradago desta 
cidade. Nâo obstante Toronto nâo 
ter ganho a proposta para os Jogos 
Olimpicos de 2002, hâ ainda pianos 
de transformar a zona sul de 

Toronto. 
Dar aos governos municipals a 
capacidade de négociar 
directamente e ao mesmo m'vel corn 
os governo provincial e federal, 
permitir4hes*â uma melhor 
administraçâo dos programas 
sociais e dos serviços mais 
importantes para o funcionamento 
da cidade: policia, serviços de 
urgências, transportes, bibliotecas, 
entre muitos outros. Por ultimo, esta 
medida daria às câmaras municipais 
o poder de conseguir novos fundos e 
a capacidade de os investir de 
acordo cqm as necessidades de cada 
cidade, sem necessitârem de 
consultar o governo provincial. 

Siiv estzes Martial Arts 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

1356 Dundas St. W. • Dunerln/Lisgar 

SiNiR-SESEcgie. 
EH BOA FBIHA FISICA E HENTAI. 

Viltei Sihi'stre. 
o Mcstm de 
Al lev Maniais 
;da comuuidadei 
portuj;ucMi 

Alugamos o nosso salào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversarios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416*534>5497 
416*656*5554 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 

e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAL FARA 

TODO 0 PORTUGAl 
RECEBENDO ATt 16 DE MARÇO 

UlAGENS 
- EXCURSAO AO SANTO CRISTO E FAniHA 

- VlAGENS PARA PORTUGAl 

- OUTROS DESTIHOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CUBA 
Tudo incluido desde $780'” + Tax 
Sô aviâo *480.“’-!- Tax 

Ontario Registration number Ü42297bl 
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A Escola, 0 Sistema a os Nossos Anseios 

Nas ültimas semanas, descrevemos as 
expectativas do currîculo do Ontario para as 
escolas elementares, no que diz respeito às Belas 
Artes. Uma outra componente do curriculo 
englaba o Frances como Segunda Lingua, 
conhecido como “Core French” que é 
implementado no 4° ano (grau 4) até ao 8° ano. A 
capacidade de comunicar em francês é vista como 
um dos aspectos mais importantes da pedagogia, 
uma vez que o francês é também uma lingua 
oficial do Canada, para além de ser muito falada 
em todo o mundo. Os pedagogos acreditam que 
a aprendizagem de uma segunda lingua é muito 
benéfica por varias razôes. Pesquisas feitas neste 
campo provam que o conhecimento de uma 
segunda lingua melhora o desenvolvimento da 
lingua materna e a capacidade de falar duas ou 
mais linguas, geralmente contribui para o 
melhoramento da anâlise critica e para a 
compreensâo e respeito por outras culturas. 
Numa sociedade cada vez mais global, uma 
segunda lingua vem apenas aumentar as 
oportunidades de num futuro conseguirem 
melhores empregos a nivel mundial. Ao mesmo 
tempo que compreendem outras culturas, os 
estudantes aprendem também a compreender-se 
a si prôprios e às pessoas que os rodeiam. 
O programa de Francês como Segunda Lingua, 
ou seja o programa de francês Core, faz parte dos 
cursos obrigatôrios que os alunos têm que tirar 
desde o 4° ano até ao 8° ano de escolaridade. 
Quer isto dizer que os alunos têm que completar 
o minimo de 600 horas de francês durante os 
ùltimos quatro anos de escola elementar. No 
entanto, as direcçôes escolares podem 
implementar as aulas de francês mesmo antes do 
4° ano, se assim o entenderem. 
Quando o aluno começa a frequentar o 4° ano, os 
pais ou encarregados de educaçâo devem pedir 

uma copia do curriculo de francês - assim como 
de outras areas - para poderem estar informados 
sobre as expectativas para cada ano. O objectivo 
principal deste programa, cujo conteüdo estâ 
delineado no documento “The Ontario 
Curriculum: French As a Second Language - 
Core French Grades 4-8, 1998”, é desenvolver as 
noçôes de base da comunicaçâo em francês e 
proporcionar uma compreensâo da lingua, da 
cultura francesa no Canada e noutros paises do 
mundo. 
Tal como o programa das Belas Artes, o 
curriculo para francês “core” estâ organizado em 
très categorias que correspondem às très âreas da 
aprendizagem de uma lingua: comunicaçâo oral, 
leitura e escrita. A gramâtica, as convençôes 
linguisticas e o vocabulârio foram colocados num 
ünico grupo. 

Comunicaçâo Oral 

No novo curriculo do Ontârio para francês, 
existe um grande enfase na ajuda do 
desenvolvimento das noçôes da comunicaçâo 
oral que o aluno nécessita para poder comunicar 
as suas ideias, para se poder expressar corn 
clareza e confiança e para poder utilizar os meios 
informativos na expressâo escrita. O 
desenvolvimento da comunicaçâo oral 
proporciona ao aluno uma base que lhe permitirâ 
aprender a 1er e a escrever corn mais eficâcia. De 
acordo corn o curriculo, os alunos deverâo 
completar vârias actividades: escutar diâlogos 
em francês gravados em Cd que fazem parte do 
programa de francês; discutir a matéria de cada 
ano escolar e 1er pequenos textos; fazer 
apresentaçôes para a turma, entre outras 
actividades. 

Leitura 

Ler faz parte dum processo 
muito complexo que 
proporciona uma ponte entre 
o discurso oral e o escrito. Ao 
aprender a 1er textos em 
francês, o aluno adquire o 
conhecimento necessârios 
para poder conversar e 
compreender trabalhos escritos. A leitura 
proporciona também uma espécie de base de dados 
de palavras, ou seja o vobulârio, que permitirâo ao 
aluno começar a desenvolver a compreensâo de 
novas culturas. 

Escrita 

O curriculo de francês “core” para o ensino 
elementar coloca ênfase sobretudo na gramâtica, 
no vocabulârio e na ortografia, para que possam 
escrever textos coerentes. O processo de escrita 
vem reinforçar os conhecimentos adquiridos nas 
actividades orais. Cabe ao professor apresentar 
vârias actividades que demonstrem a prâtica da 
escrita, assim como os aspectos especificos que 
cada trabalho escrito comporta: escolher um 
tôpico; desenvolver ideias; escrever um rascunho; 
examinar erros e finalmente produzir a copia final. 

O documento sobre o programa de francês inclui 
uma descriçâo detalhada do progama de cada ano 
escolar, as expectativas gérais e as especificas. Mais 
uma vez, é extremamente importante que os pais se 
envolvam na educaçâo dos filhos, os apoiem e se 
informem sobre as mudanças curriculares e as 
expectativas de cada programa que os filhos sâo 
obrigados a tirar. 

‘‘Vos Sois o Sal da Terra... Vos Sois a Luz do Mundo’’ 

DiA MUNDIAL DA JUVENTUDE'2002. EM TODONTD 
O Santo Padre deu jâ a sua mensagem para a 
Jornada Mundial da Juventude'2002, cuja 
celebraçâo terâ lugar em Toronto, de 18 a 28 de 
Julho. 
Sendo uma das apostas feitas por Joâo Paulo II 
para o futuro da Igreja, ele continua a depositar 
toda a sua esperança na Juventude, que sentinela 
da manhâ estâ sempre atenta ao que se passa e ao 
que a espera. 
Nâo é fâcil o mundo dos Jovens. No meio do 
conflito de valores que hoje estâ présente no 
Mundo e na Igreja, o desafio aos jovens cristâos é 
marcado por uma cruz de madeira, como 
simbolo; da vida, como realidade. Ela, a cruz, 
mais do que atravessar mares e continentes, estâ 
sempre présente em cada um de nos, na vida de 
todos os dias. 
Em cada momenta, uma voz segreda ao coraçâo: 
nâo tenhas medo. 
Cristo continua a estar présente corn os Sens 
amigos e sâo dele as palavras que o Papa vem 
repetindo: "coragem, sou eu, nâo tenhais medo." 
(cf. Mt.l4, 27). 
Mas a mensagem renova-se e a recordaçâo do 
passado é estimulo para dias novos. O convite a 
começar a preparaçâo para a XVII Jornada 
Mundial da Juventude é jâ um grito de Joâo 
Paulo II; serâ "uma nova ocasiâo para encontrar 

Cristo e dar testemunho da sua presença na 
sociedade do nosso tempo e tornar-se 
construtores da civilizaçâo do amor de verdade". 
Para isso, continua o Sumo Pontifice: "como Sal 
da terra, sois chamados a conservar a fé que 
recebestes e a transmiti-la intacta aos outros.". 
Esta ligaçâo entre o passado exige o esforço de 
um ideal que hâ-de marcar a vida dos jovens, o da 
fé que "é uma decisâo pessoal que compromete 
toda a existência.". Dai o convite para gestos e 
palavras missionârias, que façam da santidade o 
sentido pleno da vida, no terceiro milénio que jâ 
estamos a viver. 
E que "assim como o Sal dâ sabor aos alimentés 
e a Luz ilumina as trevas, assim a santidade dâ 
sentido pleno à vida, tornando-a reflexo da gloria 
de Deus". Mais um motivo para uma vida dos 
jovens cristâos, que no mundo hâo-de ser 
testemunhas de santidade, quando este é um dos 
valores ausentes das preocupaçôes de tantos 
cristâos, jovens e adultos â procura da felicidade 
e que nâo se voltem definitivamente para Cristo. 
Avançar neste caminho, aceitar este desafio sâo 
propostas para a prôxima Jornada Mundial da 
Juventude. 
Agora, o convite: "1er e aprofundar a Carta 
Apostôlica Novo millenio ineunte", continuada 
corn o estudo da Palavra de Deus que ilumina o 

espirito e o coraçâo. 
Toronto prepara-se para receber os jovens. O 
Papa jâ agradece esse gesto. Toronto serâ mais 
uma etapa de uma caminhada, porque a meta é 
sempre Cristo, em cada dia, até ao grande 
encontre na Casa do Pai. 
Juventude é vida e é para esta vida que o ideal da 
santidade hâ-de fazer de todos os Jovens "Sal da 
Terra e Luz do Mundo" (Mt.5,13-14). 

In Sintese 

Este encontre previsto para Julho deste ano, 
nesta nossa cidade de Toronto, esta a atrair a 
atençâo de Jovens Cristâos de todo o mundo. 
Nâo somente catôlicos, mas de outras religiôes 
Cristâs, que querem deslocar até aqui, nâo para 
responder unicamente ao convite do Papa Joâo 
Paulo II, mas ao convite ainda mais importante: 
o de Jesus. 
Calcula-se que o numéro de visitantes andarâ na 
casa dos 750.000 jovens, e, a Diocese de Toronto 
tem tudo preparado para que sejam bem 
recebidos e daqui levem a cidade como 
recordaçâo que nunca se apagarâ. Saibamos 
receber esta Juventude! 

KêNê 
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(a vida nem senc>re 
da para rlr, estar 
com FPTV-SIC é 
indispensâvel para 
manter o bom humor) 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cabie 

unique multicultural programming 

Contacte 

ROGERS CABIE 

0 peça a 

Caixa Digital. 

Mande activar 

0 novo Canal 

Festival Portngnês 

TV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS' 

Digital Cable 

Acompanhe 
FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 
Para mais detalhes 
ligue para CiRV-fm: 

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

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO 

"O TOP DOS TOPS 

ESTA NO FPTV-SIC" 

Sabado 

06.00- fPtviornal 

07.15- Zip Zap 

: 08,00-Sic lUomai 

I 0845-Maincos do Rise 

09.15- Cantigas da Rua 

10.15- CurtoCirculto 

! 13,15-Nàoseesaueçada 

I escova do dentes 

11415-Ganâncla 

j 15,00-Sic2°lornal 

j 16,00-NoitesMarclanas 

110,15-FPtvlomal 

1945-Ganância 

20,30-Maincos de Riso 

21.00- Cantigas da Rna 

22.00- Sic2°lomal 

23.00- CnrtoCircuito 

01.00- Nâoseesqueça da 

escova de dentes 

02.00- Ganâncla 

02,45-NeltesMarcianas 

05.00- Portugal Radical 

□omingo 

06.00- FPtviornal 

07.30- Zip Zap 

08.00- Sic lUornal 

09.00- Maincos do Riso e 

TrapalhSes 

10,15 - CnrtoCircuito 

13.15- Fora de série 

14.00- Big Shew Sic 

16.00- Malucos do Riso 

16.30- TrapalhSes 

17.00- Ganâncla 

118,00-FPtviornal 

19.30- Unha da Frente 

20.30- Ganâncla 

21.15- Sic2°lornal 

22.15- Herman Sic 

00,15-CnrtoCIrcnIto 

01.15- Fora de série 

02.15- Ganâncla 

03.00- Herman Sic 

05.00- Os Conquistadores 

Feira 

06.00- FPtvlomal 

07.30- Sic 10 Horas 

08.00- Sic flornal 

09.15- As Duaspor Très 

11.00- Receitas do Dia 

12.00- ODIreito de Nascer 

13.15- Médico de Familla 

14.15- Ganâncla 

15.00- Sic2''iomai 

16.00- Unhada Frente 

17.00- HoitesMarcianas 

18.00- luiz Decide 

18.30- SoiâVermelhe 

18.30- OraBolas Marina 

19.00- FPtvleraal 

20.15- ODireito de Mascer 

21.15- Ganância- 

22.00- Sic2°loraal 

23.00- Unhada Frente 

00,00-Herman no Rio 

0145-HoitesMarcianas 

0400-OraBolas Marina 

0430-Os Conquistadores 

04.30- Sic 10 Heras 

3® Feira 

i'06,00-FPtviornal 

f 0730-Sic 10Horas 

1 08,00-Sic riomal 

I 09,15-As Duaspor Très 

[i 11,00-Receitas do Dia 

12.00- Direito de Nascer® 

13.15- Médico de Familla 

14.15- Ganâncla 

15.00- Sic2°lornal 

16.00- Bairro da Fonte 

17.00- Os Soldados 

tambem choram 

17.30- Exit 

18.00- luiz Decide 

18.30- SoiâVermelho 

18,35-OraBolas Marina 

19.00- FPtviornal 

20.15- ODireito de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- Slc2'>lornal 

23.00- Bairro da Fonte 

00,00-Médico de Familla 

01.00- Os Soldados 

tambem choram 

01.30- Exit 

02.00- As Duaspor Très 

03.15- OraBolas Marina 

03,45-Ganâncla 

104,30-Os Conquistadores 

4^ Feira 5^ Feira Feira 

06.00- FPtvlomal 

07.30- Sic 10 Horas 

08.00- Sic flomal 

09.15- As Duaspor Très 

11.00- Receitas do Dia 

12.00- Direito de Nascer® 

13.15- Médice de Familla 

14.15- Ganâncla 

15.00- Slc2'’lornal 

16.00- Conversa daTreta 

16.30- Querido Protessor 

17.30- Mar Portuguez 

18.00- luiz Decide 

18.30- SoiâVermelho 

18,35-OraBolas Marina 

19.00- FPtvlomal 

20.15- ODireito de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- Sic2°lornal 

23.00- Conversa daTreta 

23.30- Queride Proiessor 

00,30-Mar Portuguez 

OtOO-Médico de Familla 

02.00- As Duaspor Très 

03.15- Ora Bolas Marina 

0345- Ganâncla 

04.30- Os Conquistadores 

06.00- FPtviornal 

07.30- Sic 10 Horas 

08.00- Sic 1°lornal 

09.15- As Duaspor Très 

11.00- Receitas do Dia 

12.00- Oirelto de Nascer® 

13.00- 0 Calé do Surdo 

13.30- Médico de Familla 

14.15- Ganâncla 

15.00- Sic 2°lornal 

16.00- SOS Sic 

16.30- Conversa Aiiada 

17.30- FicheirosClinicos 

18.00- luiz Decide 

18.30- SoiâVermelho 

18,35 -0 Calé do Surdo 

19.00- FPtviornal 

20.15- ODireito de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- Sic2°lornal 

23.00- SOS Sic 

23.30- Conversa Aiiada 

00,30-FicheiresClinices 

01.00- Médico de Familla 

02.00- As Duaspor Très 

03.15- 0 Calé do Surdo 

0345- Ganâncla 

04.30- Os Conquistadores 

06.00- FPtvlomal 

07.15- Sic 10 Horas 

08.00- Sic riomm 

09.15- As Duaspor Très 

noo -Receitas do Dia 

12.00 - Direito de Nascer ® 

13.00- 0 Calé do Surdo 

13.30- Médico de Familla 

1415-Ganâncla 

15.00- Sic2°lomal 

16.00 - Cuidado Aparèncias 

16.30- Ponto de Encontro 

17.30- Soc. Bêlas Artes 

18.00- luiz Decide 

18.30- SoiâVermelhe 

18,35-0 Calé do Surdo 

19.00- FPtviornal 

20.15- ODireito de Nascer 

2tl5-Ganâncla 

22.00- Sic2<’lomal 

23.00 - Cuidado Aparèncias 

2340-Ponto de Encontro 

00,30-Soc. Belas Artes 

OtOO-0 Calé do Surdo 

02.00- As Duaspor Très 

03.15- Médico de Famllia 

0415-Ganâncla 

05.00- Portugal Radical 

ESTA GRELHA DE PROGRAMAçâO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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Joe's 

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

enquanto houver em armazém. 

lunico 
vegetaMe oil 

PMMERSTON 0 rock luso-canadiano 
A banda rock luso-canadiana 
PALMERSTON, fez uma gravaçâo em 
CD-demo, com très numéros, com 
qualidade. 
Uma experiência que resultou. 
A gravaçâo, cujos temas sâo, "Numb", 
"Addiction for a day" e "No matter what 
they say", sâo cantigas com cabeça, 
tronco e membros dentro do tipo rock, 
à medida dos intervenientes e da época 
que atravessamos. 
A banda Palmerston é constituida pelos 
irmâos Basilio Ferreira (guitarra) e 
Gabriel Ferreira (bateria), e Tom 

Reimers (voz). Nesta gravaçâo tiveram a 
colaboraçào do müsico Dave Carreiro, 
ex-elemento do Slash Puppet. 
As cantigas sâo do autor-compositor 
Jim Huff. 
A produçâo é do Dale Penner com a 
colaboraçào do Jim Huff. 
A banda Palmerston estâ na estrada hâ 
4 anos. Com esta gravaçâo e a energia 
que mantêm augura-se-lhe uma carreira 
brilhante. 
Obtenham mais informaçôes da banda 
e das actuaçôes por intermédio do 
Gabriel Ferreira; 416 789-2605. 

YCHJR DOWNTOWN MtNIVAN STORE O TOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE 9 YOUR DOWt DOWNTOWN MNHVAN STOfUt 

DOWNTOWN 
CHRYSLER DODGE JEEP 

JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

^Excepta: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

Lease pnce is plus freight sea adm, pde a ail applicable taxes 
Cash selling price is plus freight adm, pde a all applicable taxes 

1030 iü^ Si West 01 ftoittcfst 

€>345-9900 
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FINANCING 

on selected 

2002 models 

GRANDE ESPECIAL 
Caravan, PT Cruiser, Dakota, 
Durango, TJ, Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid, Concord, 300 M 

TamDém fantàstico saldo 
nos carras usados 

NDW 2002 Chrysler Sebring 
4 dr, (i cyl, auto, air-con., p/w, p/l, cruise, 
tilt, p/trunk, alum wheels & much more 

*21,995“ 
Cash selling price 
 OR  0Pa;:en, ‘355." 

Month * tax 

Lease for 48 months 

2111 Dadge Daketa 
luad Cab 4x4 
Black, loaded, p/w, p/l, 
cruise, tilt, too many 
options to list, low Km, 
only 18000 Km. 

98 VW Bolt 
4 dr, black, auto, air-con, 
extra clean car, 
must be seen 

05 Volve 050 
Silver ext., with black 
int., fully loaded, 
excellent condition 

^94 Mercedes C220 
Loaded, white, leather int., 
p/sunroof, p/w, p/s, p/l, 
cruise, tilt, AC, excellent 
condition, price to sell. 

O YOUR DOWNTOWN MtNiVAK STORE O YOtm DOWNTOWN MNIVAN STORE YOUR DCftNNTOWN MINIVAN STORE 
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Concertinas e “bocas” ao desafio 
No Arsenal do Minho de Toronto realizou -com o 
sucesso de sempre!-o 5o. Festival de Concertinas e, 
naturalmente, de Cantigas ao DesaHo. Se me é 
permitido meter "foice em seara alheia" julgo até que o 
festival deveria ser denominado, "Festival de 
Concertinas e Cantigas ao Desafio", pois disso se trata. 

De Portugal, voltaram os 
"endiabrados" Maria Celeste e 
Manuel Silva. A Maria Celeste nao 
tem rival por estas bandas. Quern 
quer que Ihe dê luta... sai sempre 
chamuscado, de "asa" a dar-a-dar... 

É tudo para rir, é certo, mas que elas 
"doem" nâo temos düvida. E a Maria 
Celeste nâo perdoa a novos, velhos, 
altos ou baixos, nem homens nem a 
mulheres. Descasca de alto a baixo, 
com a maior das calmas... 

Of irmàos Rita e 
David Neves. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobflias 

para o seu lar em: 

Gtualidade 
Orlginaiidade 

Bam gostsa 
Bona preços 

Visin JA A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

Hjuui :3i iJJJJ 
416-53a-1133 

Maria Celeste ao 
“ataque''a 
Manuel Siieo. 

O Manuel Silva -que a conhece de 
gingeira!-, ataca o que pode, "engole 
em seco" uma vez por outra e dâ 
sempre o melhor de si. 
Uma dupla de cantadores 
intéressante e com "veia" para este 
tipo de cantigas, diz-tu-digo-eu, cheias 
de malicia, graça e, por vezes, a 
atingir a raia da ordinarice mas, até 
isso, faz parte do jogo e quern esta la 
a ouvir nâo espera outra coisa. 
O Manuel Silva é, também, um bom 
exécutante das modinhas minhotas. 
A sua concertina nunca se cala! 
Também nâo se emudeceram as 
concertinas locais e a vozes da terra. 
Os irmâos Rita e David Neves nâo 
faltaram com as suas simpâticas 
interpretaçôes. Virgilino Gonçalves, 
Oscar Varajâo (um miùdo cheio de 
talento), José Martins e Antonio 
Pereira, nâo deixaram a sua 
concertina por mâos alheias e 
encheram de müsica e ritmo o salâo 
de festas do Arsenal do Minho de 

Toronto. 
Curiosamente, o Virgilino Gonçalves 
"atirou-se corn unhas e dentes" à 
Maria Celeste mas perdeu o fôlego 
em pouco tempo. 
A Maria Celeste tratou-o corn todo o 
"carinho", graças a Deus. 
Mas descansem. A luta ainda nâo 
acabou. 
Devido ao numéro de pedidos, a 
dupla Maria Celeste e Manuel Silva, 
vâo actuar sexta-feira à noite, dia 8, 
no Arsenal do Minho. 
Um êxito pleno! 
Nâo tenhamos düvidas: a nossa gente 
gosta do que é seu, como é exemplo, a 
aderêneia dos minhotos às suas 
tradicionais cantigas ao desafio e 
festivais de concertinas. 
Quem assiste faz parte do espectâculo 
corn as suas gargalhadas, piadas e 
aplausos. Uma festal 
Estâo todos de parabéns. 
Bom, sexta-feira là estaremos. 

JMC 

Maria Celeste, Lino Gonçalves 
e Manuel Silva. 

FERNANDO □. COSTA, ..... LL.. 

Barrister, Solicitor, Notary 

A EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO 

DA COMUNIDADE 

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

(east of Dufferin St.) 

Toronto, ON M6J 1Y7 

Jornal 
O Milénio 

o seu 
semanârio 

sempre 
consigo. 
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INTERNET 

Portugal no 27° lugar da lista do 
palsos mais preparados para a Net 
Um estudo da Universidade de 
Harvard sobre a preparaçâo dos 
paîses de todo o mundo para a 
Internet coloca Portugal na 27° 
posiçào, imediatamente depois da 
Espanha e antes de parses como a 
Repùblica Checa, a Grécia, o Brasil 
ou a Africa do Sul. 
O estudo, apresentado no Forum 
Econômico Mundial em Nova 
lorque, baseia-se em diversos 
factores, como a utilizaçâo da Net e 
as politicas de promoçâo da 
sociedade da informaçâo, para 
avaliar o nivel de preparaçâo dos 
paises para aproveitar as 
oportunidades abertas pelas 
tecnologias da informaçâo. 
Em primeiro lugar na lista dos paises 
mais preparados para a Net surgem 
os Estados Unidos, corn um indice de 
preparaçâo de 6,05. Segue-se a 
Islândia e os paises, nôrdicos: 

Finlândia, Suécia, Noruega e 
Dinamarca em terceiro, quarto, 
quinto e sétimo lugares 
respectivamente. 
Portugal, no 27° lugar da lista de 75 
paises escolhidos para amostra, tem 
um indice de 4,57 e segue de perto a 
Espanha, no 26° lugar, corn 4,62 
pontos. Os 75 paises esçolhidos 
representam 80% da populaçâo 
mundial e 90“% da sua produçâo 
econômica 
Quando desmembrados os diversos 
factores que compôem o indice, 
constata-se que Portugal se encontra 
melhor situado no indice de 
utilizaçâo da Internet (corn 5,05 
pontos, no 25° lugar), que é composta 
pelo numéro de cibernautas por 100 
habitantes, pelo numéro de 
cibernautas por terminal, pela 
percentagem de computadores 
ligados â Internet e pela 

disponibilidade do acesso püblico â 
Internet. 
Também no factor «politica», que 
représenta o nivel de competitividade 
nas telecomunicaçôes e tecnologias 
da informaçâo, bem como no clima 
econômico em gérai, Portugal 
apresenta uma posiçâo mais 
favorâvel (5,17 pontos, 25° lugar). 

Servidor de MP3 Morpheus 
révéla falhas de segurança 
Um dos mais populares 
servidores de MP3 na 
Internet, o Morpheus, 
apresenta varias falhas de 
segurança. 
Especialistas encontraram 
uma forma de entrar no 

programa e aceder aos 
computadores dos seus 
utilizadores e aos seus dados 
pessoais. 
Peritos em segurança na rede 
estâo a investigar o problema 
desde sexta-feira, dia em que 

foi descoberto. 
Um dos especialistas afirmou 
que ainda nâo se sabe quai é o 
problema, mas que é possivel 
entrar nos computadores 
pessoais das pessoas que 
instalaram o programa. 

Computador ajuda cancro da marna 
Genes relacionados corn o para analisar tecido canceroso, necessârios quatro anos para 
cancro da marna foram segundo revelou o Instituto analisar um gene, enquanto 
identificados por cientistas Ludwig, de Sâo Paulo. O através de computador é 
brasileiros corn a substituiçâo do método tradicional é muito possivel detectar 500 genes em 
microscôpio pelo computador demorado, chegando a ser simultâneo. 

Lorraine Kimsa 
Theatre for Young People 

formerly Young Peoples Theatre 

Artistic Director Pierre Tetrault 
Managing Director Mancy Coy 

Em CarU 26 tie Janeiro a 10 Fevereiro 

licftelK SI 8 - $28 
Aqueça o seu Inverno com Aché Brasil, um deslumbrante grupo de 
danças de Vancouver que esta emocionando audiências através de 
todo o Canadâ e USA. 
Capoeira e outras danças do Brasil é. uma mistura de artes marciais e 
acrobàticas 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 À VEMDA LIGUE: 416 862*2222 

Tedîro de Alta Qualidade Profissionai destle 1966 • 165 Front Street fast. Toronto www.iktyp.ca 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

MÜSiCA 
www.quintadobill.net 
Este ano os Quinta do Bill completam 15 
anos de existência e aproveitaram a ocasiâo 
para lançar o seu site oficial. Os fâs do 
grupo musical português podem a partir de 
agora saber todas as novidades sobre eles, 
assim como onde irào actuar, ouvir alguns 
dos temas mais conhecidos e participer em 
passatempos. 

MÜSICA II 
www.edeovers.cc 

Imagine que grava um CD do seu grupo 
musical preferido, mas repara que nâo tem a 
capa do album. Nâo se afiija, pois em 
www.cdcovers.ee vai encontrar diverses 
capas dos originais dos seus cantores ou 
grupos mais conhecidos, de A a Z. Faça o 
download e imprima a sua capa e 
contracapa. 

ECUCAÇÂO 
www.femalelife.corn 

Este site informa as jovens e mulheres em 
idade reprodutiva sobre questôes 
relacionadas corn a sexualidade e 
planeamento familiar. Um precioso contribute 
se pensarmos que a taxa de gravidez na 
adolescência em Portugal é das mais 
elevadas na Europe. 

CESIGIM I 
www.deslgnboom.com 

Se é um amante de arquitectura ou de 
decoraçâo eis aqui uma boa sugestâo. Em 
www.designboom.com encontra entrevistas 
corn os arquitectos mais conhecidos da 
actualidade e algumas técnicas utilizadas no 
fabrico de novas peças. Pode ainda escolher 
entre uma selecçâo de objectes e comprà- 
los. 

DESIGN II 
www.dizajn.net 
O Dizajn.net informa e sensibilize todo o tipo 
de püblico para o design em França. Aqui 
encontra tudo sobre esta area, desde os 
salôes e exposiçôes que poderâ visitar, 
passando pelos novos ateliers. Pode ainda 
ficar a saber quais os colôquios e concursos 
em que poderâ participer. No site pode ainda 
visualizar algumas peças. 

DESIGN II 
www.decotempo.com 

Imagine que comprou casa recentemente ou 
que esté a precisar de mudar o estilo da sua 
"velha" moradia. Neste site pode encontrar 
uma équipa especializada em decoraçâo 
capaz de lhe dar resposta aos seus pedidos. 
O Deco-Tempo.com disponibiliza-lhe ainda 
alguns conselhos üteis e mostra-lhe algumas 
casa de sonho. 
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CARNCIRO * 21/03 A 20/04 

Memento em que nâo vai consentir autoritarismes sobre 
si. Sera uma altura em que vai preferir trabalhar 
individualmente. De qualquer maneira este é um période 
em que o seu lado profissional estarâ no auge. 

TOLIRO -21/04 A 20/05 

Neste memento, em que a Lua percorre a sua quarta Casa 
Astrolôgica, é natural que imagens do passade possam vir mais à 
sua lembrança Se isso acontecer, e sobretudo se isso se tornar 
bloqueador ou sublinhar a sua fragüidade, tente manter a cabeça 
fria e derxe passar algum tempo. 

GÊMC08 - 21/05 A 20/06 
As actividades mentais regulam este momento. As suas acçôes 
serào claras e entendidas por qualquer um. Faça pianos, saia 
de casa e aprenda novas disciplinas; pode até viajar, quer seja 
para locals distantes ou nào. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir-se dividido entre o seu trabaUio e a casa, o 
ambiente social e a familia. Nesta ocasiâo o seu lado 
fantasista, emocional e sentimental estarâ mais desenvolvido. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

Vai estar num momento cheio de iniciativas e de ideias, 
conseguindo que os outres lhe dêem apoio para as concretizar. 
Cuidado para evitar conflitos corn os seus superiores hierârquicos 
pois nâo estâ num momento muito receptive para receber 
ordens. 

A"^2/0^ ViRGEM -23/08 
TT 

IL 
A sua sensibiüdade estarâ acentuada mas mais voltada para 
dentro. Embora corn resultados menos obvies na sua relaçâo 
afectiva, pode mesmo assim, vir a ser um bom momento neste 
campo, pois irâ ficar mais permeâvel aos estados de espirito, às 
solicitaçôes silenciosas dos outres. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Lua irâ transitar pela sua Casa VII (sector astrolôgico que 
estimula a sensibiüdade nos contactes). E um momento em 
que saberâ melhor conduzir um assunto mais delicado. Uma 
pequena desavença do passade pode, nesta ocasiâo, ser 
ultrapassada, resolvida. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Se nâo lhe propuserem um projecto inesperado, desenhe-o voeê 
mesmo. Junte-se a outres, tire mais partido do seu sentido de 
grupo, das suas amizades e conhecimentos. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Nâo misture relaçôes pessoais e relaçôes de trabalho. Aproveite 
para tomar uma grande decisâo para a quai ainda nâo arranjou 
coragem, ponha em prâtica um sonho acüado, mas nâo esqueça 
que O bom-senso ajudarâ sempre. Ponha de parte essa hesitaçâo. 

„^,^CAPRICÔRNI0 -22/12 A 20/01 H 

A sua criatividade e habiüdade estâo em alta e atingiram um 
elevado nivel. Estarâ muito consciente ao nivel fisico e pode até 
ter ganho a capacidade de curar; alternativamente, poderâ ser 
curado. E possivel que se dedique desinteressadamente ao 
auxiüo aos outres. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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ALANIS MORISSETTE 
EAA NOITE AA Asie A NA AULA 

A Aula Magna, em Lisboa, 
recebeu este fim de semana uma 
fantdstica actuaçao de Alanis 
Morissette, que s6 pecou pela 
qualidade do som. "Under Rug 
Swept", O novo album desta 
artista canadiana, foi o mote 
deste concerto, onde nao 
faltaram temas dos discos 
anteriores. 

Alanis Morissette esteve em 
Lisboa para apresentar o seu 
novo dloum de originais, 
intitulado "Under Rug Swept", 

ue sera editado no dia 25 de 
evereiro. 

Ao longo de uma hora e quinze 
minutos, a artista canadiana 
actuou perante uma Aula Magna 
repleta aos limites mdximos da 
sala e ansiosa por conhecer os 
novos temas de Alanis 
Morissette.^ 
O grande publico conhecia 
apenas o single de apresentaçâo 
deste disco, o tema "Hands 
Clean", que foi, precisamente, a 

cançao que encerrou este 
concerto, antes dos dois 
encores. 
No total, foram apresentados 
sete novos temas de "Under Rug 

Swept", cujo alinhamento contem 
onze musicas. A receptividade do 
publico a estas cançôes foi 
entusiasta, apesar de terem sido 

MAGNA 

os temas jd conhecidos os que 
suscitaram reacçdes mais 
efusivas. 
Alanis Morissette dedicou "You 
Learn", a quanta cançao do 

alinhamento, ao publico 
portugues e demonstrou ser 
uma excelente artista em 
palco, bastante comunicativa e 
claramente feliz com a 
receptividade demonstrada 

elo publico. 
rova disso foram os dois 

encores efectuados neste 
concerto, que terminou com o 
tema "Uninvited". Alanis 
Morissette abandonou o palco 
enquanto a sua banda entoava 
urn instrumental desta musica. 
No final, os cinco musicos que 
a acompanhavam despediram- 
se também do publico, tendo o 
baterista aproveitado o ensejo 
para derruoar a bateria. 

No final, ficou a sensaçao de se 
ter assistido a uma excelente 
actuaçao de Alanis Morissette, 
apesar de, no inicio do concerto. 

a sua voz se encontrar abafada 
pelo som demasiado alto dos 
instrumentos. 
E ficou também a certeza de que 
"Under Rug Swept" se faz de 
muito boas cançoes, ao estilo que 
Alanis Morissette jd nos foi 
habituando, corn principal 
destaque para "Precious 
Illusions" e "So Unsexy", 
excel entes cançoes corn fortes 
potencialidades a serem singles 
de sucesso. 

Imogens do segundo porte 
de «O Senhor dos Anéis» 
jd estoo online 
Os admiradores de «O Senhor dos Anéis» jd podem espreitar algumas fotografias 
do proximo filme da trilogia de «O Senhor dos Anéis». A New Line Cinema divulgou 
quatro imagens da segunda parte da adaptaçao cinematogrdfica da saga criada por 
J.R.R. Tolkien. O filme, intitulado «As Duos Torres», estreia em Dezembro deste 
ano, em todo o mundo. 

Uma das fotografias apresenta um 
primeiro piano de Froao, o jovem 
nobbit portador do Anel Um, 
interpretado por Elijah Wood. 
Realizada por Peter Jackson, a 
trilogia é também protagonizada 
por Sean Astin, Viggo Mortensen e 
lan McKellen, entre muitos outros. 
Os très filmes, «A Irmandade do 
Anel», «As Duas Torres» e «O 
Regresso do Rei» foram filmados 
em simultôneo na Nova Zelèndia. 
As imagens jd estao disponiveis 
em alguns sites de cinema, como 
www.imdb.com ou 
www.rottentomatoes.com. 

"THE EMINEM SHOW" 

é 0 titulo do novo album 
de Eminem 

Dr. Dre, müsico e 
produtor de Eminem, 
revelou ao 
Entertainment Weekly 
q^ue 0 novo dibum de 
Eminem, sucessor de 
"The Marshall Mathers LP", de 2000, se ird 
intituler "The Eminem Show", estando ^ 
prevista a ediçâo deste disco para o mes de 
Abril do corrente ano. 
"Este dibum nao é too divertido como o 
anterior. E Eminem, igual a ele mesmo", 
afirmou Dr. Dre. 

Photo Restoration ! Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

Tel: 905-459-3628 
www.fmaimage.on.ca 

0097 
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Noticias da Madqira 

Numéros da Violência Doméstica: so os Açores ultrapassam a Madeira 
Em termos de ocorrências por mil habitantes, sô os 
Açores ultrapassam a Madeira quanto à violência 
doméstica. No ano 2000, registaram-se na Regiâo 
472 crimes desta natureza. Os concelhos do 
Funchal e de Câmara de Lobos sào aqueles onde 
mais se bate. 
Dados do Ministério da Administraçâo Interna, 
tendo por referência os casos registados pela GNR 
e pela PSP em todo o pais, revelam os numéros 
negros da violência doméstica em 2000. Uma 
realidade que antes era sofrida entre portas, revela- 
se agora aos olhos do mundo, desde que os maus 
tratos passaram a crime pùblico, previsto no artigo 
152° do Côdigo Penal e punivel corn uma pena de 
um a cinco anos de prisâo. Apesar de tudo, as 

entidades reconhecem que a realidade que se 
conhece é apenas a ponta do iceberg, porque a 
verdade é que muitas das vitimas, por vergonha ou 
dependência do agressor, continuam a sofrer em 
silêncio. No entarito, desde que a policia passou a 
intervir nas "brigas" que acontecem entre portas, 
os nümeros falam por si. Deste modo, a nivel 
nacional, registaram-se, no ano 2000, nada mais, 
nada menos do que 11.765 crimes de violência 
doméstica. A média de ocorrências por mil 
habitantes é de 1,19. E é tendo em conta este 
indicador que a Madeira e os Açores apresentam a 
maior média nacional, respectivamente corn 1,85 e 
corn 2,22. Alias, se em termos reais muitos distritos 
do continente registaram um numéro de 

ocorrências superior ao registado nas regiôes 
autônomas, a verdade é que tendo por base o 
indicador de ocorrências por mil habitantes as 
ilhas conseguem valores superiores à média 
nacional. Neste contexto, e no que à violência 
doméstica diz respeito, nos Açores ainda se bate 
mais do que na Madeira, enquanto que todos os 
outros distritos do continente apresentam médias 
mais baixas, embora muitos tenham registado um 
maior numéro de ocorrências. Quanto aos dados 
concretos desta Regiâo Autônoma, é de salientar 
que em 1999 foram registados, pela PSP, 439 
crimes de violência doméstica, que subiram para 
472 em 2000. No quadro publicado neste trabalho 
é fâcil concluir que o Funchal lidera o "ranking" da 
pancadaria, corn 189 casos, logo seguido de 
Câmara de Lobos corn 104 casos. Santa Cruz é o 
terceiro concelho onde se registou mais violência 
doméstica, corn 48 ocorrências, seguido de Ribeira 
Brava e Calheta, o 
cada. O concelho que menos violência registou foi 
o de Sâo Vicente. 
Em declaraçôes à imprensa regional, Nuno 
Homem Costa, comandante da PSP, reconhece 
que a comunicaçâo social gosta muito de numéros, 
mas que estes nâo sâo o mais importante, 
nomeadamente quando em causa estào dramas 
humanos bastante grandes. Deste modo, deixa 
claro que um sô caso de violência doméstica jâ 
séria grave para aquela força policial. Até porque, 
sublinha, a violência e maus tratos no seio familiar 
originam depois na vida social falta de referências. 

Quadra do Carnaval 
começou este 
fim-de-semana 
em Santana 
A quadra do Carnaval na Madeira começou no 
passado fim-de-semana na cidade de Santana, no 
norte da ilha, corn a tradicional "Pesta dos 
Compadres". A iniciativa, apoiada pela câmara 
municipal de Santana, é marcada sobretudo por 
um cortejo alegôrico, tem uma vertente irônica e 
de sâtira social, corn recurso a cartazes e quadras, 
em que os compadres e comadres, prefigurados por 
dois bonecos gigantes acabam por ser julgados e 
queimados, depois de um cortejo alegôrico. O 
programa de animaçâo musical deste ano tem 
como ponto alto a actuaçâo do grupo brasileiro 
"Canta Bahia" e prevê ainda uma discoteca ao ar 
livre. No Funchal, o Carnaval, um dos cartazes 
turisticos da Madeira, é sobretudo representado 
pelo cortejo alegôrico que percorrerâ vârias artérias 
do Funchal a 09 de Fevereiro, integrado por cerca 
de 1.500 figurantes distribuidos por oito grupos 
que vâo tentar caracterizar opostos como o dia e a 
noite, o bonito e o feio, o sol e a lua, o gordo e o 
magro. 
Como inovaçâo, o cortejo vai contar este ano corn 
a participaçâo de um grupo de 25 sambistas 
brasileiros que vâo tentar preencher os 
denominados "momentos mortos" do desfile que 
termina corn um espectâculo nocturno no Largo do 
Municipio. Na terça-feira de Carnaval, o destaque 
vai para o cortejo trapalhâo, no quai foliôes 
irreverentes, rovenientes dos vârios concelhos da 
Madeira, apostam na caricatura audaz. A 
secretaria regional do Turismo programou 
animaçâo musical diâria, corn inicio a 08 de 
Fevereiro e acabando na terça-feira seguinte, corn a 
actuaçâo de vârias bandas musicais. 
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SAÜDE EM SUA CASA 

GOMPIEXIDADES DAS DOENÇAS NEUROldGICAS 
A complexidade da 

neurologia, incluindo as dificuldades 
na compreensâo cientifica dos 
fenômenos da mente, traz à arte 
clinica, a que chamamos medicina, 
énormes dificuldades ao tratamento 
das doenças do sistema nervoso. O 
primeiro grande problema das 
ciências neurolôgicas foi a 
constataçâo de que os neurônios sào 
células altamente especializadas mas, 
ao contrario das outras células do 
corpo, sâo uma nulidade na 
capacidade de regeneraçâo, o que vai 
contribuir para que os acidentes, ou 
as doenças corn destruiçâo de 
neurônios resultem, muitas vezes, em 
situaçôes irrecuperâveis e 
permanentes. O outro grande 
problema é o conhecimento 
déficiente das funçôes superiores do 
cérebro humano. 

Os acidentes e doenças que 
envolvem o sistema nervoso central, 
seja no encéfalo ou na medula 
espinal, nâo têm recuperaçâo total se 
houver destruiçâo de células. Sô as 
situaçôes temporârias, como os 
inchaços e pressées, podem ser 
recuperâveis mesmo depois de comas 
prolongados. Quando hâ destruiçâo 
extensa, ou lesôes em sitios cruciais, o 
resultado é a morte, ou, o que nâo é 
melhor: a vida sem sentidos e 
mobilidade como se fosse vegetal. 

As lesôes mais frequentes no 
cérebro, ou em qualquer outra parte 
do encéfalo, sâo causadas por 
acidentes, que podem ser 
acontecimentos sübitos de origem 
vascular como as tromboses e 
hemorragias, ou traumatismos 
acidentais. Os impactos dos 
traumatismos podem romper vasos 
sanguineos e causar hemorragias, ou 
também rupturas e compressôes: as 
contusôes dos tecidos neuronais. Os 
acidentes sâo, nâo sô os problemas 
neurolôgicos mais frequentes, mas 
também os que melhor se podem 
prévenir e tratar. Embora a maioria 
das deficiências neurolôgicas 
causadas por acidentes sejam 
evitâveis, sô alguns sâo totalmente 
recuperâveis, e muitos outros, como 
os cortes traumâticos da medula 
espinal, causam paralisias dos 
membros e bexiga, ou outras 
dificuldades permanentes. O corte da 
medula na zona lombar origina a 
paralisia dos membros inferiores: a 
paraplegia, ou, se for no pescoço, a 
tetraplegia: a paralisia de ambos os 
braços e pernas. A maioria dos 
déficientes em cadeiras de rodas 
devem aos acidentes a sua lamentâvel 
situaçâo. Sô uma melhor educaçâo, 
baseada no conhecimento, prudência, 
e responsabilidade, pode evitar, como 
acontece tantas vezes, a viuvez 
précoce, ou a perça da locomoçâo e 
actividades duma mocidade. 

Algumas outras doenças 
neurolôgicas, muito menos 
frequentes do que os acidentes, 
também sâo potencialmente tratâveis. 

As infecçôes e os tumores cerebrais 
aparecem muitas vezes em pessoas 
jovens, e, se nâo forem detectados e 
tratadas prontamente, sâo muitas 
vezes mortais,. Alguns tumores no 
cérebro nâo sâo de origem cerebral: 
sâo métastasés que apareceram 
provenientes de cancros originados 
em outras partes do corpo. Os 
abscessos cerebrais, hoje muito mais 
raros que os tumores, sâo infecçôes 
localizadas corn formaçâo de pus. Os 
micrôbios, tal como as métastasés, 
vieram através da circulaçâo e 
alojaram-se no cérebro. Os abscessos 
podem aparecer também por 
propagaçâo em continuidade de 
vârios locais: dos ouvidos, orbitas, 
seios ôsseos, ou fossas nasais. 

As doenças degenerativas do 
sistema nervoso central podem ser de 
origem vascular, infecciosa, 
metabôlica, ou genética, e, 
geralmente causam lesôes 
irreversiveis que podem ficar 
estacionadas, ou tornar-se 
progressivas. Algumas destas 
doenças, como a corea de Hutington 
de origem genética, ou a doença de 
Wilson de origem metabôlica, sâo 
extremamente raras; algumas outras, 
como a demência de Alzheimer, sâo 
bastante frequentes. 

Entre as doenças 
neurolôgicas mais vulgares estâo os 
tiques que aparecem em crianças e 
jovens. Estes espasmos sâo 
contracçôes repentinas, sem qualquer 
propôsito, que aparecem na forma 
dum mexer do pescoço. müsculo da 
cara, ou duma pâlpebra; sâo 
geralmente problemas temporârios e 
benignos que câusam mais transtorno 
aos pais do que aos doentes. O tremor 
familiar aparece em filhos de pessoas 
que, pela mesma idade, começaram 
corn o mesmo tipo de tremor; apesar 
de ser incômodo, é também uma 
doença benigna. As distonias sâo 
movimentos e posiçôes anormais de 
müsculos que aparecem bruscamente 
e se repetem. A distonia facial, 
aparece geralmente entre os vinte e 
cinquenta anos de idade corn 
movimentos da lingua e müsculos do 
rosto a causar caretas, ou a torsâo 
involuntâria do pescoço. Os 
movimentos bruscos e incontrolâveis 
de pernas ou de braços, em pessoas 
acordadas ou durante o sono, é sinal 
de que hâ doença neuronal; contudo 
estes movimentos podem ser 
normais, em pessoas saudâveis, 
quando aparecem somente no inicio 
do adormecer. 

O parkinsonismo: a doença 
que esta a afectar o Papa, é 
relativamente frequente depois da 
meia idade. A doença começa corn o 
sentir dificuldade em executar 
movimentos voluntârios, como o 
fechar de um botâo, e um tremor 
acompanha geralmente o inicio desse 
movimento; depois, corn a 
continuaçâo, o movimento torna-se 
mais fâcil e o tremor abranda ou 

desaparece. Os müsculos 
ficam tensos, os 
movimentos rigidos, e o 
andar, corn o corpo 
ligeiramente curvado para a 
frente, torna-se cada vez 
mais lento e desajeitado; 
corn o tempo, o tremor e 
rigidez do corpo podem-se 
tornar constantes e, em 
casos graves, pode-se perder 
quase todo o movimento. 
Presentemente, corn a 
descoberta de medicamen- 
tos efectivos na melhoria dos 
sintomas, os casos mais graves sâo 
cada vez menos frequentes. Alguns 
medicamentos e substâncias tôxicas, 
ou infecçôes cerebrais, podem causar 
sintomas idênticos a esta doença. 

As células nervosas, para 
transmitirem as mensagens do 
cérebro, têm prolongamentos em 
forma de fio corn um revestimento 
isolador, à semelhança dos fios num 
cabo condutor. Esta camada 
isoladora pode degenerar, e 
desintegrar-se, causando problemas 
na conduçâo dos impulsos nervosos. 
A esclerose mültipla: uma doença 
variâvel, tanto em extensâo como em 
intensidade, acontece quando se dâ 
essa degeneraçâo. A doença começa 
geralmente corn fraqueza e rigidez 

dos müsculos das pernas, 
e pode atingir os ôrgâos 
dos sentidos, funçôes 
viscerais e sexuais, e a 
locomoçâo. Alguns casos 
podem melhorar ou 
permanecer estacionârios 
por muitos anos; nos casos 
progressivos os sintomas 
aumentam de forma 
irremitente. O 
prognôstico da doença é 
ditado pela sorte, pois, 
como acontece corn 

muitas doenças neurolôgicas 
degenerativas, os medicamentos 
efectivos, ou sâo poucos, ou 
inexistentes. 

Ainda existe muito c 
sofrimento perante a impotência da 
medicina actual. As doenças 
neurolôgicas degenerativas 
progressivas podem ser pior que 
cancro, pois paralisam e matam 
lentamente. Sô a investigaçâo: o 
investimento no présente a pensar 
na melhoria do futuro, pode dar 
mais saber e luz, para alumiar a 
marcha duma vida e permîtir o bom 
termo do caminho. O progresso é 
seguir para a frente! Nâo podemos 
ficar inertes, entregues cegamente, 
aos caprichos da sorte; ou dos deuses 
e demônios do destino. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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CARAMEIOS AMARGOS DE DADAJOZ 
Hoje estou muito irritada, 

alias, ando irritada hâ varies dias; 
mais precisamente desde que soube 
O resultado do julgamento da 
enfermeira condenada a prisào por 
ter ajudado certas mulheres à 
prâtica de aborto. Como nâo 
podemos mudar o estado das coisas, 
resta-nos apenas o direito à 
indignaçâo. Como cidadà e como 
mulher, nâo posso ficar indiferente: 
terei que lavrar aqui o meu proteste, 
ünica forma de me sentir solidâria 
corn todos os injustiçados, vitimas 
de uma nova ordem inquisitorial. 

O pais fez hâ uns anos um 
referendo. Foi no Verâo, eu estava la 
e assist! â campanha. Vi quanta 
demagogia varreu o pais de uma 
ponta a outra: manifestaçôes de rua, 
discursos politicos muito radicais 
(da ala direita, jâ se vê), 
manipulaçâo de imagens de 
zezinhos esquartejados a fazerem 
apelo aos sentimentos mais 
primaries das pessoas. Assist!, acima 
de tudo, â forma como se subverteu 
o conteüdo do referendo. Uma lei 
que séria, â partida, para 
despenalizar a prâtica do aborto, 
transformou-se, aos olhos da 
maioria menos informada, numa 
outra para legalizar 
indiscriminadamente a prâtica do 
aborto. Quem é minimamente 
inteligente, percebe que uma e outra 
nâo sâo exactamente a mesma coisa, 
mas temos que contar corn uma 
grande franja de eleitores que, 
mercê da mensagem ter sido 
desvirtuada, nada disto percebeu. 
Todos sabemos que ninguém, corn 
bom sense, apoia deliberadamente o 
aborto, a nâo ser naqueles cases jâ 
contemplados por lei. Mas, também 
toda a gente de bom sense, tem o 
minime de tolerância para quem o 
pratica ao ponto de nâo a querer ver 
atrâs das grades de uma prisâo. De 
uma forma generalizada, é 
praticamente ponto assente de que 
isto é uma questâo que diz respeito 
ao foro intime de cada um, onde 
ninguém deve interferir e Julgar. 

Porém, perante os numéros, 
e estes sâo apenas a ponta do 

icebergue, - nâo hâ estatisticas 
seguras sobre prâticas clandestinas - 
o aborto pratica-se em Portugal e 
sempre se praticou. O problema é 
que , na maioria dos cases, é feito 
em clinicas (?) de vâos de escada, 
caves e sôtâos bafientos e sombrios, 
muito escondidos da luz do dia. Nâo 
hâ nada como a escuridào, que tudo 
reduz à penumbra, para a prâtica de 
actes ilicitos; Mas a escuridào 
prolongada provoca a cegueira. E o 
pais, ou melhor os seus 
représentantes, estâ cego hâ muito 
tempo. E como o pior cego é sempre 
aquele que se récusa a ver, eles lâ 
continuam todos a fingir que nâo 
vêem uma realidade que estâ mesmo 
ali em numéros redondos em cima 
das suas secretârias. Ele hâ numéros 
que atormentam e, quando assim é, 
o melhor é ignorâ-los. Uma grande 
quota parte da responsabilidade vai 
também para a Igreja, que também 
faz o papel de avestruz: enterra a 
cabeça na areia. 

Sou proveniente de uma 
familia catôlica apostôlica romana, 
de missa dominical, de confissâo e 
comunhâo semanal (era preciso 
muita imaginaçâo para variar o meu 
leque de pecados todas as semanas), 
de guardar as sextas-feiras da 
quaresma, de terço rezado em 
familia, de oraçâo antes de 
começarmos cada refeiçâo, d e 
novenas e afins. Contudo, a minha 
geraçâo cresceu de mâos dadas corn 
a pilula, a grande revoluçâo que 
permitia à mulher controlar a sua 
proie. No entanto, recordo 
perfeitamente como o padre da 
nossa parôquia, o assistente 
espiritual da familia, condenava o 
uso de tal prâtica. Foi por essas e por 
outras que eu abandonei a minha 
militâneia e passe! a viver a fé à 
minha maneira, para grande 
desgosto dos meus pais. Hâ sempre 
um momento em que nos temos de 
questionar sobre os valores que nos 
sâo transmitidos. Pois bem, 
continuando. O ùnico método 
contraceptivo que a Igreja 
autorizava â minha mâe, era o 
método das temperaturas - o de 

Ogino Kyusaku - nome 
do médico japonês que o 
difundiu. Para quem nâo o 
conhece, aqui vai uma 
explicaçâo muito breve 
(perdoe-me o Dr. César 
Cordeiro por esta 
incursâo na sua ârea). O 
corpo da mulher tem uma 
temperatura, mais ou 
menos constante, que se 
altera durante o periodo 
da ovulaçâo. Ora, para um 
controlo natural da 
natalidade, basta à mulher medir a 
sua temperatura todos os dias, 
registâ-la num calendârio e estar 
muito atenta aos dias interditos, ou 
seja, aqueles em que a temperatura 
sobe. Fâcil, nâo é? Facilimo! Sô que 
eu, à minha conta, tenho pelo menos 
dois irmâos filhos das temperaturas 
e nâo faço ideia de quantos mais 
filhos do Senhor Ogino andarâo 
espalhados por esse mundo fora, 
sem qualquer atestado de 
paternidade estampado no rosto. A 
melhor imagem que eu encontro 
para este método é o daqueles 
calendârios que se vendem no 
advento, corn os chocolates 
pendurados nas janelas dos dias. 
Compra-se aquilo para as crianças, 
para que elas vâo descontando os 
dias que faltam para o Natal, 
comendo um chocolate por dia. 
Estâ-se mesmo a ver que isto é um 
desafio à gulodice das crianças, que 
se sentem tentadas a comê-los todos 
de uma vez. O método de Ogino é a 
mesma coisa. O casai deita-se: ela 
munida de caneta, termômetro e 
calendârio (nâo é uma visào muito 
romântica), anotam as temperaturas 
e... pimba, toca a corner tudo de uma 
vez, porque na semana seguinte jâ 
nâo pode haver chocolate p’ra 
ninguém. Sem entrar em 
considerandos de que nem todas as 
mulheres sâo assim tâo regulares, de 
que as temperaturas se alteram em 
funçâo de uma maior agitaçâo dos 
dias, etc., digam lâ se isto nâo é 
absolutamente ridiculo - o amor 
agendado, como quem marca uma 
ida ao dentista ou uma reuniâo da 
empresa. Corn a vida que levamos jâ 
mal temos tempo para fazer amor, 
quanto mais agendâ-lo! E depois 
tenho muita pena destes casais, 
coitados, têm de andar sempre de 
caneta, termômetro e calendârio nas 
mâos, esquecendo-se que estas se 
fizeram para troca de caricias 
espontâneas, em vez do amor 
calendarizado. Apetece-me mandâ- 
los ir ver o filme “Atraeçâo Fatal” e 
aprenderem alguma coisa corn o 
Kirk Douglas e a Glen Glose. Nâo 
pensem que estou a debochar! Estou 
a falar (escrever) muito a sério. As 
vezes, a melhor maneira de 
despertar consciências é chocâ-las 
através da provocaçâo. 

Esta tutelar consciência 
castradora da Igreja - que é quem 
dita as regras em certos meios -, 
aliada ao atraso estrutural de certas 

regiôes do pais, à falta de 
uma politica de 
planeamento familiar 
consistente, à falta de 
educaçâo sexual nas 
escolas, aos preconceitos 
de certas familias, aos 
medos e todo o tipo de 
chantagens a que estâo 
sujeitas muitas mulheres, 
sâo a causa de tudo isto. 
Como é que certos 
analistas, muito 
conceituados, nos vêm 

falar de uma cultura de 
responsabilidade, em que é melhor 
prévenir do que remediar? Se este 
conceito fosse aplicado em todas as 
âreas da saüde, estariamos ébdos 
muito melhor. O problema é que 
esse padrâo de qualidade estâ muito 
longe de ser alcançado. Por isso, até 
lâ, nâo brinquem comigo. Muitas 
daquelas tiazinhas que empunharam 
cartazes e apregoaram a sua douta 
opiniâo, alguma vez se 
confrontaram corn o drama destas 
mulheres? Ou cada uma delas 
représenta tâo sô mais uma 
Madalena a quem se atiram pedras? 
As pedras a que elas estâo imunes, 
resguardadas pela muralha do 
dinheiro que tudo compra; desde o 
médico à clinica privada, tudo muito 
em segredo, tal como desaparecem 
e, de repente, aparecem 
rejuvenescidas por uma plâstica que 
lhes atrasou a velhice em meia düzia 
de anos. O dinheiro tanto 
desmancha anjinhos, como passa a 
ferro rugas ou aspira uns quilos a 
mais nas coxas. Sô nâo compra uns 
gramas de massa cinzenta que as 
consiga pôr a pensar. O que 
intéressa é parecer bem, como o 
cartaz que também faz parte de 
operaçôes cosméticas, mesmo que 
ah ao lado se morra de angûstia em 
enxergas de miséria. E, por favor, 
nâo me mostrem mais reportagens 
solidârias corn as mulheres dos 
Afeganistâo. Nâo o façam, enquanto 
nâo se olharem bem ao espelho e, - 
naquele intervalo de preocupaçâo 
por mais um ou outro pé de galinha 
que vos risca o rosto -, nâo rasgarem 
a vossa “burqa” de intolerância para 
aprenderem a 1er os sulcos de tantos 
outros rostos, vincados pelas 
lâgrimas dos martirios a que estâo 
sujeitas. 

Antigamente, iamos em 
excursôes a Badajoz comprar 
caramelos. Hoje, fazemos parte da 
Uniâo Europeia, hâ livre circulaçâo 
de pessoas, de capital e de 
mercadorias. E isso mesmo, agora 
vamos lâ descarregar a mercadoria - 
os fetos - e deixamos lâ o capital. As 
pessoas (mulheres) regressam 
carregando o peso da hipocrisia dos 
que nâo tiveram a coragem de banir 
as fronteiras da aima. 

Senhores politicos, se nâo se 
deixaram sensibilizar por razôes de 
natureza ética, pelo menos, sejam 
nacionalistas. Afinal os abortos sâo 
nossos, que fiquem em Portugal! 

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

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

Confie em EXPO SOCO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 940 Lansdowne Ave., 
Raùl (416) 330-6295 Building #24, Toronto, Ont. 
Pager: 372-2428 
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CLASSIFICADOS 

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

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

Pessoal para trabalhar corn mâquinas de 
costura industrials. Tel.:416-432-1022. 

Cantora experiente em mùsica Portuguesa 
e Inglesa para banda profissional. Se 
realmente estiver interessada contactar 
Jimmy. Tel.:416-651-3332. 

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

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

Carpinteiros de acabamentos. 
Contactar 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. 
Contactar Sérgio. Tel.:905-451-1910. 

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

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

Condutor de camiâo. Contactar Manuel. 
Tel.;416-535-8118. 

Carpinterios para a construçào. 
Tel.:416-574-2624. 

Vende-se 
SAFARI VAN 92, em bom estado. 

******* 
1 màquina de lavar, 1 mâquina 

de secar roupa, como novas 

^^B-SBB-nggT 

Vende-se 
Equipamento complète de 

limpeza incluindo màquina para 
O châo. Contacte M£uiuel 
Fernandes pelo telefone: 
5ig-gS7-5B3i 

ALUGA-SE 
Apartamento de 1 assoalhada, 

na Jane e Weston Rd. 
$800. mês, corn tudo incluido. 

905 851-0821, ou 416 788-8362 

Romeiros de Toronto 
de partida para os Açores 
É jâ no proximo Sâbado, dia 9, que o grupo de 
ROMEIROS da Associaçâo de Sào Miguel de 
Toronto, liderada pelo Mestre Tabico, sai para oa 
Açores. 
A romaria terâ inicio dia 13, na Ilha Graciosa. 
Dia 16, e até dia 23 de Fevereiro, os Romeiros 
percorrerâo as freguesias de Sâo Miguel. 
No grupo de Mestre Tabico, seguem 15 romeiros 
da Bermuda -onde esta incluido o Bispo da 
Bermuda, natural da Canada-, 5 dos EUA, dois de 
Vancouver e, os restantes, de Toronto e arredores, 
um total de 60 romeiros. 
Corn o apoio de Joe da Costa, da Addison on Bay, 
Antonio Tabico, farâ uma chamada telefonica para 
a CIRV-fm, todos os dias, dando conta do 
andamento da romaria, tal como nos anos 
anteriores. 
Uma vez que a familia Tabico se desloca aos Açores 
na Romaria'2002, o Rstaurante "O Tabico", estarâ 
encerrado de 9 de Fevereiro até ao dia 4 de Março. 
Reabre a 5 de Março. 

Desejamos a todos uma feliz e santa romaria nas 
Ilhas Graciosa e de Sâo Miguel. 

Frango corn Feijâo 
InCREDItriTtS: 

* 13 dl de feijào-manteiga 
1 cebola média 

* 2 alhos 
* 1/2 pimento 
* 2 tomates maduros 

2 colheres de «sopa» de ôleo 
* 1 frango de 800 g 

250 g de couve-lombarda 
* 50 g de chouriço de vinho 
^ 80 g de chouriço de came 
* salsa 

1 folha de louro 
* sal 

(On»CCflO: 
Deixa-se o feijâo de molho de um dia para o outro. 
Lava-se e coze-se. 
Faz-se um refogado muito leve corn o ôleo, a cebola e os alhos 
picados, a salsa, o pimento limpo e em pedacinhos muito 
pequenos e o louro. 
Quando a cebola estiver trans parente, junta-se o frango 
limpo, cortado aos bocados nào muito pequenos e lavado, os 
chouriços cortados em quatro bexados e a couve-lombarda 
lavada e cortada em Juliana grossa 
Tempera-se corn sal e deixa-se ferver em lume brando corn o 
tacho tapado. 
Se for necessârio, rega-se corn pequenas porçôes de âgua de 
cozer o feijâo. 
Dez minutas antes de retirar do lume, junta-se o feijâo 
escorrido e deixa-se apurar. 
Serve-se muito quente, depois de polvilhado corn salsa picada. 

Sobremesa: 

Bolo Brasil 
lnCR£DI£nT£S: 

250 grs de açücar 

150 grs de manteiga 

3 colheres de sopa de mel 

* 6 ovos +115 grs de açücar 

150 grs de coco ralado 

CoriP^ccâO: 
Bate-se as (i gemas corn 250 grs de açücar, 150 grs de 
manteiga e 3 colheres de sopa de mel. 
Bate-se tudo muito bem. 
Depois bate-se as claras em castelo, junta-se à massa jâ 
batida e acrescenta-se mais 225 grs de açücar e 150 grs 
de coco ralado. 
Vai ao forno em forma untada e forrada corn papel 
vegetal bem untado de manteiga. 
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Winterfest’2002 era bom mas acabou-se! 
"O que é bom acaba depressa!", 
palavras de quem chegou do 
Winterfest'2002 e gostaria de ter 
ficado mais uns tempos nas 
douradas areias e aguas calidas da 
Republica Dominicana. 
Ainda bem. 
E sinal de que no proximo ano, o 
Winterfest'2003, vai contar com 
eles e... por duas semanas! 
Se duas semanas sabe a pouco, 
uma apenas é... de menos! 
E é neste balanço doce e simples 
que vamos vivendo os Winterfest's 
da CIRV-fm e da Happy Travellers. 
Todos de parabéns! 
A segunda semana foi preenchida 
com os felizardos das duas semanas 
e os que se juntaram para a ultima 
etapa. Mai chegaram, logo se 
juntaram e aderiram 
incondicionalmente à rotina diâria 
de jogos, praia, almoços e jantares, 
e bebericar a toda a bora. 
E, acabar o dia em beleza, com os 
espectaculos proporcionados pelos 
artistas do maravilhoso Santana 
Beach Casino Hotel e pelos 
convidados da organizaçâo Happy 
Travellers/CIRV-fm, Tony Melo, 
Nancy Costa e as Bombocas. E 
nisto de festa, até Monsenhor 
Resendes canton ao desafio com o 
Tony Melo... Nem so da Missa vive 
o homem! 
Mas os despiques nâo ficaram por 

aqui. Surpreendentemente, o maior 
distribuidor de carnes no Ontario, 
Albertino Domingues, “atirou-se” 
ao Tony Melo e desenrascou-se 
muito bem. Por esta é que ninguém 
esperava. 
Depuis, uma das grandes atracçôes 
deste Winterfest'2002 foi, segundo 
todos os que por lâ passaram, o 
magnifico (recém-erguido) Hotel e 
o seu serviço. Foi um achado pois, 
segundo tudo indica, em condiçôes 
normais ultrapassa em muito o 
orçamento da organizaçâo do 
Winterfest. O bom "faro" da 

organizaçâo, ano apôs ano, faz 
destes "milagres", ter o melhor 
pelo mais baixo preço. Fernanda 
Almeida e Frank Alvarez, 
conseguem sempre ultrapassar os 
obstâculos. Dai, o êxito, cada vez 
maior de ano para ano. 
No dia do ADEUS houve lâgrimas 
em abundância. Como jâ 
adivinhâvamos, as meninas 
BOMBOCAS choraram como 
Madalenas e fizeram chorar meio- 
mundo. Sâo Bombocas e bem boas! 
Profissionais e sensiveis, bonitas e 
gentis, deram o seu mâximo e 

deixaram os amigos com muita 
tristeza. E muitas lâgrimas. 
Aquelas médias de 29 graus 
centigrades em praia de sonho, 
também nâo sâo fâceis de deixar, 
custa um bocado, claro! 
Bom, para o proximo ano, a 
organizaçâo terâ o cuidado de 
"inventar" mais um paraiso para 
felicidade de todos. 
Podem confiar e increverem-se... 
jâ! 
Levem mais familiares e amigos. 
Quanto mais "quente" melhor. 

JMC 
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WiNTERFEST 
Quinta-feira, 7 Fevereiro, 2002 

OASIS CONVEHTION CENTRE 
CARMEN 
SILVA 

, orgulhosamente apresenta 

no Valentine's, Sabado, dia 9 de Fevereiro 

Dia 9 de Fevereiro é o dia do amer, DIA DDS NAMORADOS. leve consigo todos QDantos amaU! 

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. délares. 905 891-7777, ou 416 534-7143 
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Luca di Montezemolo, présidente 
da Ferrari, afirmou que o novo 
monolugar da McLaren é um 
clone do modelo da Ferrari de 
2001. 

«Quando vi o novo McLaren 
pensei que era um Ferrari 
prateado. Eles copiaram nosso 
carro de 2001», salientou Luca di 
Montezemolo. 
O présidente da escuderia italiana 
confirmou que o novo modelo da 
Ferrari, para a prôxima época, jâ 
apresentado, em Maranello, sede 
da équipa, conta corn varias 
inovaçôes tecnolôgicas. 

Luca di Montezemolo 

nOTORCS: 

Ferrari acusa Mclaren 
de cepiar o carre 

PROCURAM-SE JOVENS 

PARA JOGAR FUTEBOL 
O Clube Portugal 2004 Soccer, procura rapazes interessados em praticar 

futebol e cujos anos de nascimento sejam entre 1990 e 1995. 
Os interessados farâo parte das équipas de Sub-8, Sub*9, Sub-11 e Sub-12, 

corn yista à sua participaçâo nas competiçôes do proximo verâo. 
Para mais informaçôes pode telefonar para, Tiago, 416-537-8831, ou 

Adelino, 905-893-0417. 

19AS €i 
BBQ a GBiU y CHURBASQUEIRa 

1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
LOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELAASSADA 
CARNE DO PORCO A ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A UALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACALHAU ASSADO NA BRASA 
BACAIHAU A COMES SA 
BACAIHAÜ COM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA, 

CALINHA. RIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SALADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIAGOS TOGOS OS DIAS 

COM DS MELHORES PREÇOS E A MEILHOR GUALIDADE 

Boavista responde 
à SAD do SporOng 
O Boavista respondeu, em 
comunicado, às declaraçôes do 
présidente da SAD do Sporting, 
Miguel Ribeiro Telles, no final da 
partida corn a Uniào de Leiria. 
A SAD do Boavista reprova a atitude 
do dirigente «leonino» e considéra 
«provocatôrias e ridiculas as 
insinuaçôes de Miguel Ribeiro 
Telles», afirmando que «a Uniâo de 
Leiria foi bastante prejudicada em 
Alvalade». 
No comunicado, de 12 pontos, pode 

ler-se que «Ribeiro 
Telles criou mau 
ambiente para o 
jogo do fim-de- 
semana entre Leiria e Boavista». 
«A Uniào de Leiria foi 
escandalosamente prejudicada», diz 
ainda a SAD «axadrezada». 
O Boavista garante, finalmente, que 
«Belenenses, Alverca e Uniâo de Leiria 
foram prejudicados nos jogos corn o 
Sporting, que é recordista de grandes 
penalidades assinaladas a favor». 

Carlos Encarnaçâo 
acusa Governo de ma gestâo 
nas contas do Euro 2004 
Apôs as declaraçôes do secretârio- 
geral do PS, Ferro Rodrigues, que 
defende que o Estado «nào deve 
entrar nem corn mais um tostâo» no 
Euro 2004, o présidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, Carlos 
Encarnaçâo, jâ se pronunciou 
afirmando que nâo pediu dinheiro 
a ninguém e aponta o dedo à mâ 
gestâo dos Governos socialistas. 
Ferro Rodrigues considéra que as 
autarquias e os clubes que 
assinaram contratos têm que 
cumprir o que esta estabelecido. 
O lider socialista defendeu que o 
Estado nâo deve gastar mais 
dinheiro corn o Euro 2004, depois 
de os présidentes das Câmaras do 
Porto, Coimbra e Faro terem 
lançado recentemente o alerta para 
a derrapagem nas contas. 
Ferro Rodrigues considéra, porém, 
que o que estâ combinado deve ser 
cumprido. 
Carlos Encarnaçâo, por seu lado, 
disse nào ter pedido mais dinheiro 
a ninguém e confirmou que "as 
verbas que tinham sido previstas 
pela anterior administraçào, neste 
caso socialista, andavam por volta 
dos 3,5 milhôes de contos e que 
agora a despesa estimada andarâ 

por volta dos dez milhôes de 
contos". "É um erro grosseiro de 
previsâo", estimou, aos microfones 
da TSF. 
"Eu nâo tenho nada a ver corn este 
desplante toureiro aqui do ministro 
Ferro Rodrigues. Nos estamos 
habituados a que, corn este 
Governo, alguém hâ-de pagar. Eu 
penso que ele jâ dévia ter metido o 
dedo na ferida antes. Foi parte de 
um ministério que no fundo acabou 
por permitir todas estas loucuras. A 
acreditar na bondade da declaraçâo 
do ex-ministro Ferro Rodrigues, 
nào sei se hei-de acreditar nela 
como ex-ministro arrependido, se 
hei-de acreditar nela como uma 
tentativa de primeiro-ministro mais 
arrependido ainda", concluiu o 
autarca de Coimbra. 

Pauleta ameaça sair 
do Bordons se o clube nâo 
lutar polo titulo 
o avançado português do 
Bordéus, Pauleta, admitiu 
que pode abandonar o clube 
francês caso a direcçào nào 
contrate jogadores de 
qualidade e que lutem pelo 
titulo. 
De acordo corn um «site» 
britânico, o jogador açoriano 
pode transferir-se para um 
clube de maior dimensâo. 
«Nâo estou aqui para lutar 

pelo quinto lugar. Vou ter 
uma reuniâo corn a 
direcçào antes do Mundial 
de 2002 para saber se 
pretende criar uma boa 
équipa para a prôxima 
temporada», salientou 
Pauleta. 
O «internacional» portu- 
guês é o melhor marcador 
da Liga francesa, corn 17 
golos em 23 jogos. 
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Patriots 
conquistam 
Super Bowl 

A équipa dos "Patriots" de 
Nova Inglaterra sagrou-se 
domingo, pela primeira vez 
na sua histôria, campeâ da 
"Super Bowl", a final do 
campeonato profissional de 
futebol americano. 

No jogo da final da competiçâo, 
disputado domingo no estâdio 
"Superdome" de Nova Orleâes 
(Luisiana), os "Patriots" derrotaram os 
"Rams" de Saint Louis (Missouri) por 
20-17. 
Esta foi a trigésima sexta ediçâo da 
"Super Bowl", que se disputa desde 
1967. Os "Patriots" sucedem como 
campeôes à équipa de Baltimore 

(Maryland), vencedora em 2001. 
Os "Patriots", que disputaram pela 
terceira vez a final do campeonato, 
conseguiram assim finalmente 
ganhar a "Super Bowl" depois de 
terem perdido a de 1986 por 10-46 
face aos "Bears" de Chicago e a de 
1997 frente aos "Packeres" de 
Green Bay por 21-35. 
Esta trigésima sexta ediçâo da 
"Super Bowl" ficou marcada por 
uma actuaçâo da banda irlandesa 
U2 no intervalo do jogo. 
As cerca de 70 mil pessoas no 
estâdio e os mais de 800 milhôes de 
espectadores que seguiram a 
partida através da televisâo 
puderam assim captar a magia do 
espectâculo de uma das bandas 
mais populares do mundo. 

Os U2, comandados pelo seu lider e 
vocalista Bono Vox, interpretaram as 
cançôes "Beautiful Day" e "Where 
The Streets Have No Name". 

Cross Internacional das 
Amendoeiras traz o jet-set 
do atietismo ao Algarve 
O jet-set do Atietismo 
nacional e internacional 
tern, neste fim de semana, 
precisamente nos dias 9 e 
10 de Fevereiro, encontre 
marcado no Algarve. 
Estâmes a falar da 26* 
ediçâo do "Cross 
Internacional das 
Amendoeiras", que vai 
realizar-se em Vilamoura 
na pista da Lusotur. No 
ano passade, esta 
competiçâo foi considerada 
a melhor de todas pela Federaçâo 
Internacional de Atietismo. 
Foi justamente corn o propôsito de 
comunicar que grandes atletas vâo 
estar présentes no evento que se 
realizou uma conferência de 
imprensa na sede da Regiâo de 
Turismo do Algarve (RTA) na 
segunda-feira, dia 4 de Fevereiro. Ao 
todo vâo participar mais de 500 
desportistas nacionais e 
internacionais, num total de 18 

paises inscrites. De acordo 
corn o director técnico da 
organizaçâo do "Cross 

% ' Internacional das 
:i„l Amendoeiras", Artur Lara 

Ramos, este ano gastou-se 
aproximadamente 
149.639,369 euros (30.000 
contes) no evento. 
Nesta ediçâo vai reunir-se, 
pela primeira vez, um 
grande grupo de atletas 
portugueses, como por 
exemple, Paulo Guerra, 

campeâo da Europa por quatre 
vezes, e Fernanda Ribeiro, medalha 
de Ouro nos Jogos Olimpicos de 
Atlanta e de Bronze nos de Sidney. 
Confirmaram também presença 
Ana Dias e Manuel Silva (ambos do 
S. C. Portugal), Analidia Torre e 
Eduardo Henriques (ambos do 
Maratona C. P). "Isto é o que 
realmente atrai ao püblico, jâ que 
nos somos os donos da casa", 
destacou Lara Ramos. 

Roberto Boggie 
vai abandonar o futebol profissional 
o médio «internacional» italiano 
Roberto Baggio decidiu terminar a 
sua carreira devido a uma grave lesâo 
no joelho esquerdo, que o afasta, em 
definitive, da fase final do Mondial 
de 2002. 
Roberto Baggio, jogador do Brescia, é 
um dos mais cotados futebolistas 
italianos. Ambicionava acabar em 
alta a sua carreira, aos 34 anos, mas 
uma lesâo no ligamento cruzado do 
joelho esquerdo no decorrer da 
segunda parte do Parma-Brescia, 

referente âs meias-finais da Taça de 
Itàlia, ditou o seu afastamento dos 
relvados até ao final da temporada. 
Depois de saber que nâo iria poder 
jogar na Coreia do Sul e no Japâo, 
Baggio decidiu pôr terme a uma 
longa e prestigiante carreira em Itâlia: 
jogou no Vicenza, Fiorentina, 
Juventus, AC Milan, Bolonha, Inter 
Milâo e Brescia. 
Na selecçâo italiana, o médio-ofensivo 
foi 55 vezes «internacional» e marcou 
27 golos. 

Camisola de 
Pelé leileada 
A camisola numéro 10 que Pelé usou na final 
do Mundial '70 (21 dejunho), contra a Itâlia, 
no México, serâ leiloada em Março pela 
tradicional casa britânica Christie's. Os 
especialistas acreditam que a peça deverâ 
atingir o valor de 75 mil euros. 
A Christie's descreveu a performance de Pelé 
na final (vitoria por 4-1 e a Taça Jules Rimet 
em definitive para o Brasil) como «a sua 
melhor actuaçâo em todos os Mundiais 
disputados», num total de quatre. «Esta 
camisola é uma das mais importantes peças do 
futebol». 
A camisola foi posta à venda pelo ex-jogador 
italiano Roberto Rosato, que, no final do 
encontre, foi ter corn Pelé. 
Outra peça à venda serâ uma medalha de 
campeâo do mundo de 1966. O defesa inglês 
Ray Wilson resolveu leiloar a medalha por 
problemas financeiros: «Embora seja doloroso 
separar-me destas memôrias, precise de 
recursos para sustentar a minha familia». 

• Problemas da pele 
• Eczema 
• Sistema genito- 
urinârio 

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

• Depressâo 
• Artrite 
• Dores de cabeça e 

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

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

ACUPUNTURA E 

MEDICINA OCIDENTAL 

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

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

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

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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dâassL^icaçâo 
Equipas 

tSPORTINfi 
2B0AVISTA 
3F6 PORTO 
4BENFICA 
5U.LEIRIA 
6 GUIMARAES 
TBEUNEMSES 
8 SANTA CLARA 
OMARiTiMO 
10 BRAGA 
lIREEBREiRA 
12 Gll VICENTE 
13SET0BAL 
14BEIRA-MAR 
ISSALGOEiROS 
16ALVERCA 
17FAREHSE 
18VAR2IM 

J V E 

21 14 
21 14 
21 12 
21 10 
21 10 
21 9 
21 9 
21 8 
21 
21 
21 
21 
21 

21 

21 
21 
21 

Resultados 
(21“* jornada) 
Boavista-Aluerca2-0 

Sporting-Uniâoleiria 4-1 

Sp. Braga -V. Guimarâes, 0-B 

Salgueiros - V. Setûbal, 0-2 

Maritimo - Belenenses, 0-2 

P. Ferreira - Gii Vicente. 2-0 

Santa Clara - Farense. 2-0 

Varzim-FC Porto. 0-1 

Benfica-Beira-Mar.4-1 

4 
3 
3 
9 
7 
5 
4 
G 
2 
7 
7 
3 
6 

6 

3 
4 

49 
37 

6 34 
2 
4 
7 
8 
7 

38 
37 
26 
28 
22 

21 6 3 
5 

S 
3 

4 
4 
5 

10 26 
7 27 
7 27 

11 24 
10 23 
9 33 

12 19 
12 25 
12 17 
13 15 

S P 

17 46 
13 45 
19 39 
23 39 
22 37 
21 32 
30 31 
25 30 
25 29 
20 28 
31 28 
36 24 
25 21 
38 21 
44 21 
42 19 
34 19 
42 14 

(22“* jornada) 
V. Guimarâes - Santa Clara 

Belenenses-Varzim 

Ah/erca - Maritime 

Belra-Mar-V.Setùbal 

Sp. Braga-Salgueiros 

Uniào leiria-Boavista 

Farense-P. Ferreira 

FC Porto - Beniica 

Gii Vicente - Snorting 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
% PROEISSlOnflL 

E 
Mario JARDEL (Sporting) . J'" 

16 golos 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniào Leiria) 

12 golos 

FARY Paye (Beira-Mar) 

MANTORRAS (Benfica) 

Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) Brasil 
Elpidio SILVA (Boavista) 

^ golos 

Joâo Menezes "BARATA" (Braga) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
Marins NICULAE (Sporting) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

O MILÊNIO 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) i 

“"l 1 I Tl 1 L-L I L ^ 
PORTUCUESfl DE fUTEBOL 

PROEISSIOnflL 

CLâassi<fUcaçâo T^^siiùtados 

Equipas 

INACiONAL 21 
2ACA0EMICA 21 
3 CHAVES 21 
4CAMP0MAi0REN 21 
SMOBEiRENSE 
6P0RTIM0NENSE 
7ESTJUIAOORA 
8 UNIAO LANIAS 
OAVES 
10MAIA 
11 NAVAL 
120VARENSE 

14ESPINH0 
15 RIO AVE 
160LIVEIRENSE 
17PENAFIEL 
18 FELGUEIRAS 

21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
20 
21 
21 

19 

42 
42 
37 
36 
35 
33 
32 
28 
26 
26 
26 
25 
24 
24 
22 

20 
16 
16 

L Amadora - Naval 1° Maio. 3-2 

Felgueiras-Penafiel.0-0 

Moreirense - Gvarense. 3-2 

Académica - Portimonense. 2-2 

Desp. Aves - Campomaior. 2-2 

Besp. Chaves-Maia. 2-1 

Sporting Espinho - teça. 0-1 

Uniào lamas-Bio Ave. 2-2 

Nacional - Oliveirense. S-1 

Ptôxitna '^^cziia^a 

Gvarense - Felgueiras 
Oliveirense-Moreirense 

Bio Ave-Sp. Espinho 
Uniào lamas - L Amadora 
Portimonànse - Nacional 

Campomaiorense - Académica 
Maia-Uesp. Aves 

leça - Uesp. Chaves 

Penaliel-Naval 1" Maio 

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

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

48 
35 
29 
27 
25 
23 
21 
18 
13 
9 

l\jzsuàtadûs 
Praiense - Boavista Bibeirinha. 0-0 

Madalena - Hamengos. 4-2 
Micaelense-Aguia.3-0 

Fayal-Santo Anténio. 2-1 
Angrense-Santiago. 0-0 

fDzôxuna 
A primeira jornada da 

segunda lase realiza-se a 
17 de Fevereiro 

J^rnal 
M B B M M B ^ 

O seu semanârio 

lŸaoe.UtŸs 

Happy Travellers estâ a comemorar 10 anos 

de bons serviços à Comunidade. 

Por isso, todos os dientes que usem os 

serviços de Happy Travellers em 2002 

habilitam-^e a um sorteio de très (3) 

viagens a PortugaL 

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. 

Visite-as na Galeria 
Shopping Centre, 

na Dufferin e Dupont 
em Toronto 
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Sokota nâo 
voila a 
jogar esta 
temporada 
Sokota, avançado croata do 
Benfica, foi operado na Suiça ao 
tendâo de Aquiles do pé direito, e 
ficarâ fora dos relvados durante 
os prôximos seis meses. 
A intervençâo cirürgica, que foi 
acompanhada peîo 
departamentro médico 
«encarnado», «correu bem», disse 
O clinico Bernardo Vasconcelos. 
«A recuperaçâo sera lenta e 
estamos a apontar para os seis 
meses de recuperaçâo», realçou o 
médico. 
O avançado sô régressa aos 
treinos em Agosto. 

Ig: 

JOrdSn decîslvo na vitôria dos Wizards 
Michael Jordan foi, uma vez mais, 
decisivo na vitôria dos Wizards. A 
équipa de Washington ganhou esta 
madrugada aos Toronto Raptors, por 
99-94. 
«Air» Jordan marcou 29 pontos. Os 
ültimos seis foram decisivos para o 
triunfo dos Wizards. Vince Carter 
esteve em destaque na formaçâo de 
Toronto e marcou também 29 pontos. 
Nas restantes partidas, destaque para 

a vitôria dos Dallas frente aos 
Indiana, por 141-140, apôs dois 
prolongamentos. Foi um jogo 
equilibrado e emotivo, corn vârios 
jogadores a realizarem excelentes 
exibiçôes, casos de Nowitizki, corn 38 
pontos e Finley, com 31, para os 
Dallas. Na équipa adversaria, Jalen 
Rose, corn 33 pontos, e Austin 
Crosshere, corn 32, foram os 
melhores. 

nOTOBK: 

NI Amorim corn boa 
prostaçâo em Daytona 
A équipa do piloto português Ni Amorim classificou-se na 10“ posiçâo da 
gérai e terceira na categoria GT a 40“ ediçâo das 24 Horas de Daytona. 
Ni Amorim, partilhando um Porsche GT3 R corn Stéphane Ortelli, Romain 
Dumas e Hans Fertin, tinha arrancado do oitavo lugar da grelha de partida e 
chegou a liderar a prova ao cabo das oito horas iniciais. No entanto, um 
acidente, quando Romain Dumas conduzia o carro, obrigou a uma paragem 
de 35 minutos e comprometeu as 
aspiraçôes da équipa. 
A vitôria final acabou por pertencer à 
équipa formada pelo belga Didier Theys, 
o suiço Fredy Leinhard e os italianos 
Mauro Baldi e Max Papis. Jâ na 
categoria GT, a vitôria coube ao quarteto 
constituido pelos norte-americanos 
Kevin Buckler e Michael Schrom, e pelos 
alemâes Timo Bergmeister, que levaram 
o seu Porsche GT 3 R ao sexto lugar. 

Augusto 
Inâcio 
em tribunal 
o actual treinador do V. Guimarâes 
deverâ ser chamado a tribunal para 
responder a um processo que lhe 
sera movido por Pita da Costa, ex- 
advogado do clube vimaranense. 
Pita da Costa ira apresentar uma 
queixa-crime por difamaçâo, depois 
de Inâcio ter acusado o 
departamento juridico do clube de 
amadorismo. Recorde-se que em 
causa estâ o facto do jogador Cléber 
nâo ter podido jogar corn o Sp. Braga 
(a 17 de Dezembro, em Jogo de 
desempate dos oitavos-fe-final da 
Taça de Portugal), por ter cuspido 
em Capucho, no anterior encontro 
frente ao FC Porto. 

•Jogos de Inverno 

Em Sait Lake City o ouro sera o ultimo 
A ordem de entrega das medalhas 
que forem ganhas nos Jogos 
Olimpicos de Inverno de Sait Lake 
City serâ alterada em relaçâo a todos 
os Jogos anteriores, começando-se 
pela de bronze, seguindo-se a de prata 
e, finalmente, a de ouro. 

A alteraçâo, que tem o apoio da 
comissâo de atletas, foi apresentada 
pelo comité organizador dos Jogos e 
aprovada no conselho executivo do 
Comité Olimpico Internacional 
(COI), que teve lugar em Moscovo, no 
passado mês de Julho de 2001. 

"A nova ordem de entrega permitirâ 
que o interesse dos espectadores na 
cerimônia se mantenha, uma vez que 
o campeâo olimpico serâ o ultimo a 
receber a sua medalha", comentou 
hoje Mitt Romney, présidente do 
comité organizador de Sait Lake City- 

2002. 

O conteùdo grâfico, peso e formato 
das medalhas também sofreu uma 
alteraçâo, jâ que, também pela 
primeira vez, serâo diferentes para 
cada uma das modalidades a 
concurso. 

nOTOBtS: 

Rail de Portugal quase defïnido 
Os contornos da prôxima I ediçâo do Rali de 
Portugal, agendado para 
os dias 3 e 4 de Maio, 
começam finalmente a 
ser defînidos. 

As presenças, entre outros, de 
Carlos Sainz e Juha Kankkunen, 
dois campeôes do Mundo, estâo a 
ser negociadas pela organizaçâo. 
Seguro é que a competiçâo terâ 16 
classificativas em piso de terra, oito 
em cada etapa, num total de 280 
km. Em cada manhâ serâo 
cumpridas très especiais em dupla 
passagem e à tarde dois troços 
percorridos apenas uma vez. 

I Na primeira etapa, a zona de 

Cachopo e Santa Catarina, a norte 
de Tavira; na segunda tirada os 
troços da serra de Monchique 
animarâo as manhâs. A tarde, em 
ambos os dias. Salir e o Barranco do 
Velho serâo o palco do espectâculo. 
Vilamoura serâ o centro nevrâlgico 
da prova, que terâ apenas um 
parque de assistência, localizado em 
Loulé, no centro empresarial. 

Taça de Portugal 
Sporting na final apôs 
vencer Marltlmo 
Um golo de Joâo Pinto, aos très 
minutos do prolongamento, garantiu 
hoje em Alvalade a vitôria do 
Sporting sobre o Maritime (3-2) e a 
qualificaçâo para a final da Taça de 
Portugal em futebol. 
Depois de uma igualdade a dois golos 
no tempo regulamentar, o Sporting 
conseguiu finalmente passar para a 
frente do marcador e assegurar o 
triunfo sobre o finalista vencido da 
ultima ediçâo da Taça de Portugal. 
Um golo de Sabry, pouco depois da 
passagem da primeira meia-hora (31), 
inaugurou o marcador para os 

madeirenses, corn o Sporting a 
empatar no segundo tempo corn um 
tento do recém-entrado Nalitzis. 
Nos ültimos dez minutos do tempo 
regulamentar, mais um golo para 
cada lado: Gaùcho, aos 82, recolocou 
o Maritime na frente, para André 
Cruz, a quatre minutos dos 90, repor 
a igualdade, na cobrança de um livre 
directe. 
O outre jogo da meias-finas estâ 
agendado para 21 de Fevereiro, no 
estâdio 1° de Maio, entre o Sporting 
de Braga e o Leixôes, da segunda 
divisâo "B". 
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SP9ITINS 9 ilAVlsn nâo desamam 
Os "donos" dos dois primeiros lugares da tabela 
classificativa da I LIGA portuguesa de futebol, o 
Sporting e o Boavista, aumentaram o pecülio na 
passada jornada ao vencerem, por 4-1 e 2-0, a Uniâo 
de Leiria e o Alverca, respectivamente. Os 
perseguidores, FC Porto e Benfica, venceram 
também e mantêm as esperanças em dias melhores. 
Ambos estâo na 3a. posiçâo, a 7 pontos do Sporting 
e a 6 do Boavista. Naturalmente, os homens de 
Leiria desceram à 5a. posiçâo. A grande surpresa 
continua com o Santa Clara (30 pontos) que, num 
assomo de valor e crença, jâ esta na tabela 
confortâvel, atrâs da Uniâo de Leiria, do 
Guimarâes e do Belenenses. Na zona de afliçôes e 
dos impossiveis estâo Y- Setübal, Beira Mar, 
Farense, Alverca, Salgueiros e, mesmo no fim, o 
Varzim. 
Uma I LIGA cheia de emoçôes de baixo até cima. 

É uma pena que certos arbitres em determinados 
jogos... estraguem o bom que o futebol tem. Certos 
ârbitros e uns tantos dirigentes deveriam mudar de 
ares ou, até, fazer companhia ao Vale e Azevedo. 
A prôxima jornada, a numéro 22, tem "um tal" 
PORTO-BENFICA, duas équipas que ainda nâo 
perderam desde que mudaram de treinador. Claro, 
o Porto joga em casa, é mais maduro, tem tudo a 
seu favor. Vamos a "ber" como é que é... 
Mas a Jornada 22, tem mais motives de interesse. 
Tomem nota: 
Sexta-feira, dia 8, V. Guimaràes-Santa Clara, âs 
16h00, com transmissâo na SportTV. 
No Sâbado, dia 9, âs lOhOO, Belenenses-Varzim e 
Alverca-Maritimo. Às llhOO, Beira Mar-V. Setübal, 
e âs 13H30, corn transmissâo na SporTV, o Sp. 
Braga-Salgueiros. As 14h00, Uniâo de Leiria- 
Boavista, corn transmissâo na TVI. 

Domingo, âs llhOO, Farense-P. Ferreira. Às 14h00, 
FC Porto-Benfica, corn transmissôes na SporTV e 
na RTPi. 
Finalmente, âs 16hl5, o Cil Vicente-Sporting, corn 
imagens na SporTV. 
Uma jornada cheia de imagens televisivas. 
O Porto-Benfica em destaque mas o Cil Vicente- 
Sporting e o Uniâo de Leiria-Boavista, têm uma 
palavra a dizer. Emoçâo a rodos em muitos campes 
do pais! Vamos ter mexidas considerâveis na tabela 
classificativa? 

JMC 

Orgulhoso de 
ser Português 

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

comunidade portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cervqa da comunidade 
TMMC Labat» Brewing C 


