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ClubeSy associaçôes e empresàrios prwados, nào 
perderam a opoHunidade de realizimm a "Noite de 
SôQ Valentim”'de braç&-dà^0 com o "^mnaval”. 

Carmen Silva no meio da ma gente tbo 
Oasis Convention Centre... I 
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No Ambiance Hall. Fernando Correia Marques 
aproveitou a visita de Chiquita para descansar 

' e OUVi-la corn “Um balde de âgua fria~. 

Hollywood Sports, ACAPO, 
bares e restaurantes.. 
de acordo! 

B 24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
• VEJA DE 2^ A 6^' “Direito de Nascer” ÀS 20:15 • 
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sem vértebras 

"A Igreja de hoje esta como o Partido 
Comunista. Fechada dentro de si... ou saiem da 
"casca" ou morrem!"- palavras do ex-Bispo de 
Setübal, sobre a situaçâo que a Igreja atravessa. 
Curiosa a comparaçâo. Passando ao lado de 
qualquer simpatia polîtica ou religiosa, 
estamos totalmente de acordo. 
Jâ nâo vivemos em época de ditadura, estilo 
"quero, posso e mando"! Os casulos que têm 
sido "esburacados" iros ültimos anos corn tanto 
sangue, suor e lâgrimas da parte dos que lutam 
pela LIBERDADE, merecem mais respeito dos 
Senhores da Igreja Catôlica Apostôlica e dos 
Partidos "ditos democratas" mas que, sô o sâo, 
para aqueles que levam a vida a curvar a 
cerviz, a dizer "sim, senhor". 
Por isso, tantas vozes cristâs criticam a Igreja, 
tantos abandonam a sua missào e, pior que 
tudo, nâo aparecem jovens corn vocaçâo para 
dar continuidade à fé. Por isso, também, tantas 
vozes se levantam contra os sens lideres 
politicos, tantos sâo expulsos dos "seios 

sagrados" dos grandes Partidos, e outros 
"ficam-se" independentes sô para contrariar. O 
tacho ao fim e ao cabo é igual... 
Mais hora menos hora, surgira o 
modernissimo Partido Independente 
Português e, quem sabe, também a Igreja dos 
Fiéis de Deus, homens e mulheres libertos de 
tabus, casados, corn filhos, simplesmente 
homens e mulheres, sem os mistérios da 
Santissima Trindade mas com paixâo por 
Cristo. 
Como travar o avassalador crescimento de 
seitas que, aos poucos, estâo a ultrapassar a 
I^reja Catôlica e outras? 
E preciso que a Igreja saia do seu casulo, tal 
como os Partidos Politicos e os Sindicatos que 
proliferam por ai. 
O que é demais... enjoa! 
O "venha a nôs o vosso reino" jâ passou à 
histôria. 
Atençâo as palavras do ex-Bispo de Setübal. 
Ele sabe muito bem o que diz! 

JMC 

Encontro de trabalho 

G Executive da CIRV-fm, Frank Alvarez-Presidente; 
Alberto Elmir-Viçe-Presidente e J.M. Coelho- 
Secretârio, acompanhados da secretâria Maggie 
Medeiros, tiveram um jantar de trabalho corn 
elementos do CIRV's Advisory Committee. 
Estiveram présentes John Santos, Dr. Kai Ming e Dr. 
José Carlos Teixeira. Faltaram, corn justificaçâo, 
Leon Argamasilla-Bacardi e Suresh Gupta. 

Tu CO Tu com os leitores 

Olà, gente da minha terra! 

Sem darmos por isso jâ estamos no Sâo Valentim. 
As lestas, tal como os dias, voam! 
Talvez por isso, vem a propôsito deixar neste 
apontamento semanal, umas quadras da nossa 
amiga e leitora, Bernardete Gouveia, sobre o dia 
dos namorados. Tem por titulo, "Fantasia de S. 
Valentim", e reza assim: 

Numa àrvore eu ouvia 
Um passarinho chüreando 

No seu bico ele trazia 
O nome que estou amando. 

O vento a àrvore balançou 
Num suave embalar 

O passarinho voou...voou... 
Deixando o perfume no ar. 

Suas penas cairam no chào 
Que 0 vento as fez cair 

Corn ela escrevi a razào 
Por quem sonho a dormir. 

Gravei-o no coraçào 
E jamais o esquecerei 
Esta é a grande razào 

Porque sempre te amei. 

S. Valentim tu inspiraste 
No mundo tantas flores 
Foi por isso que ficaste 

O padroeiro dos amores. 

Neste dia especial de Sâo Valentim, aqui ficam 
os versos da Bernardete Gouveia, em 
homenagem ao Santo e a todos os românticos 
que nos leiam. 

A fadista LINA ESTEVES, enviou-nos uma nota 
de agradecimento a todos quantos a ajudaram e 
apoiaram no lançamento do seu trabalho 
gravado, "Meu Filho é o meu Tesouro". Destaca 
em particular, os Ôrgâos de Informaçâo, colegas 
e müsicos que lhe deram colaboraçâo, clubes e 
associaçôes, o fadista Zé Gomes que a lançou e 
ao casai Carlos e Sâo Silva. Lina Esteves esta 
profundamente grata a todos. 

A dupla sertaneja VALBER & VANILLE estâo 
de volta. 
Os manos Valber & Vanille regressam a Toronto 
para apresentaçâo do seu novo trabalho gravado 
sob a sigla ND Productions. 
Nos dias 17 e 23 de Fevereiro poderâo ver e 
aplaudir Valber & Vanille, nos seguintes locals: 
Dia 17, no Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga e, dia 23, no Ambiance Hall. 
Participam nestes espectâculos de Valber & 
Vanille, Rebeca e Emily Melo. Mais informaçôes 
por intermédio do agente local, Hélio Meneses: 
416 537-5943. 

A ASSOCIAÇÀO CULTURAL DO MINHO 
realiza a Assembleia Gérai Ordinâria, Domingo, 
dia 17 de Fevereiro, às 14h00, na sede-social. 
O présidente da Mesa da Assembleia Gérai, 
Paulo Pereira, apela à comparência dos sôcios. 

Sâbado, 23 de Fevereiro, o GRUPO RAIZES DO 
CONCELHO DE LOURINHÀ E AMIGOS, realiza 
uma festa de convivio corn jantar, variedades e muitas 
surpresas. Sâo convidados do Grupo Raizes, o Padre 
Batalha e o Coronel Rebelo. 
Esta grande festa terâ lugar no salâo da Local 183, corn 
abertura às 18h30. Informaçôes e réservas: 
Jack, 905 278-7800, ou Luisa, 416 653-0991. 
Os lucros angariados serâo para as obras de construçâo 
do edificio para os DEFICIENTES DE TORONTO. 

Sâbado, dia 2 de Março, a IRMANDADE PICOENSE 
DO DIVINO ESPIRITO SANTO DO ONTARIO, 
realiza do Clube Português de Cambridge, corn inicio 
às 18h00, a grande festa da ELEIÇÀO DA RAINHA 
2002/03. Jantar, chamarrita e baile. 
Informaçôes: 1-519-623-0901. 

O RANCHO ETNOGRÀFICO DE PORTUGAL 
corn o apoio da Federaçào do Folclore Português, 
comemora o seu 3o. Aniversârio, Sâbado, dia 9 de 
Março, no salâo da Igreja de Cristo-Rei, em 
Mississauga. Depois do jantar comemorativo, 
decorrerâ um Festival Internacional de Folclore, corn a 
participaçâo dos seguintes Grupos Folclôricos: 
-Rancho Etnogrâfico de Portugal; Peniche C. Centre; 
Associaçào de Barcelos; A Eira de New Jersey e 
Folklore Ensemble Croatia. 
Informaçôes e réservas: 416 780-1258. 
Parabéns! 

ProntolPara a prôxima ediçâo teremos muitas mais 
sugestôes. Aproveitem-nas. 

JMC 
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EM DESTAQUE 

FUNCHAL: Alberto JoaoJardim, durante o desfile do cortejo de carnaval no Funchal. 
FOTO HOMEM DE GOUVEIA / LUSA 

Base dos EUA em Kandahar atacada 
As forças norte-americanas capturaram sete homens na sequência de um 
ataque à base militar dos EUA no aeroporto de Kandahar, no Sul do 
Afeganistâo. Très outros suspeitos conseguiram fugir numa viatura, 
anunciou o Pentâgono. 
A base foi alvo de "tiros de armas de pequeno calibre", garantiu o 
comandante Frank Merriman, que falava do Comando Central dos EUA 
em Tampa (Florida), desmentindo as primeiras informaçôes, que davam 
conta de que obuses de morteiro teriam sido lançados contra o aeroporto 
de Kandahar. 
As forças americanas usaram metralhadoras para responder ao ataque e 
morteiros "para iluminar a zona donde vinham os tiros" inimigos. 
Segundo o comandante, nâo se registaram vitimas nas trocas de tiros e 
"a situaçào jâ regressou à normalidade". 

Soldados israelitas retiram-se de Beit Hanoun 
Os carros blindados israelitas 
começaram a abandonar a 
loçalidade autônoma palestiniana 
de Beit Hanoun, no norte da Faixa 
de Gaza, depois de reocupada pelo 
Exército hebraico. 
De acordo corn responsâveis dos 
serviços de segurança palestinianos. 

citados pela AFP, os blindados 
dirigiram-se para Erez, o principal 
ponto de passagem entre a Faixa de 
Gaza e o territôrio israelita. 
A incursâo israelita a Beit Hanoun 
resultou na morte de dois 
palestinianos. Uma das vitimas é 
um jovem de 27 anos atingido 

mortalmente a tiro, quando um 
grupo de jovens apedrejava os 
blindados israelitas, provocando 
uma troca de tiros entre os soldados 
e palestinianos armados. A 
segunda vitima, um policia 
palestiniano, foi igualmente morto a 
tiro pelos soldados israelitas. 

3 mil doses 
de droga 
apanhada em 
Mem Martins 
Pequena rede de trâfîco 
de droga coin 
quantidade para 3 mil 
doses individuais 
Dois individuos de Mem Martins 
foram apanhados pela GNR local na 
posse de uma quantidade de drogas 
duras suficiente para a confecçâo de 
mais de très mil doses. 
Durante as investigaçôes realizadas, a 
GNR de Mem Martins, 
Destacamento de Sintra, acabou por 
desmantelar uma pequena rede de 
trâfico de droga, mas que sustentava 
grande parte da zona. Alias, hâ jâ 
alguns meses que os milîtares do 
posto local estavam a aperceber-se de 
um aumento de fornecimento de 
droga, em particular drogas duras, 
mas nâo havia informaçôes 
suficientes para agir em 
conformidade. 
A situaçào acabou se alterar corn a 
recolha de dados suficientes para 
levar à prisâo preventiva dos 
principais implicados. As suspeitas 
recairam sobre dois individuos 
residentes em Mem Martins e a GNR 
acabou por descobrir o dia e hora 
exactos em que se iria desenrolar a 
entrega, em plena via püblica, em 
ârea urbana. 
Logo que os traficantes se 
aproximaram do local, os homens da 
GNR "cairam" em cima dos 
suspeitos. Os dois individuos ainda 
tentaram a fuga, mas jâ nâo o 
conseguiram. Na sua posse foram 
encontradas 163 gramas de heroina, 
suficientes para 1956 doses, e 156 de 
cocaina, suficientes para a confecçâo 
de 1530 doses. Corn base num 
mandado de busca, foi ainda 
vistoriada uma residência, 
propriedade de um outro individuo, e 
que servia para a droga ser guardada, 
onde foram ainda encontradas 3,6 
gramas de heroina. 

Portugueses pagam mais pelos medicamentos 
Os medicamentos à venda nas farmàcias portuguesas sâo mais caros do 
que em Espanha, França e Itàlia, paises que servem de referência para 
a Hxaçâo de preços em Portugal. 
A situaçào agrava-se por o nivel de 
vida dos portugueses ser mais baixo 
do que estes vizinhos europeus. 
Apôs uma anâlise comparativa entre 
o custo em euros de sete 
medicamentos de grande consumo 
em Portugal e naqueles très paises e 
verificou que os portugueses têm de 
gastar mais do que os espanhôis, 
franceses ou italianos para adquirir 
a maioria dos fârmacos. 
Aliâs, dos sete medicamentos da 

comparaçào - Zitromax, Rocefin, 
Clebrex, Klacid, Renitec, Losec e 
Seroxat - nenhum tem o menor 
preço em Portugal. O cenârio piora 
quando comparada a nossa situaçào 
corn a espanhola. Aqui o valor dos 
fârmacos chega a ser 50 por cento 
mais baixo. 
Por isso mesmo, segundo uma fonte 
médica, o Hospital Amadora-Sintra 
vai comprar parte dos 
medicamentos de uso interno a 

Espanha. Um procedimento que 
pode começar também a ser feito 
pelos hospitals püblicos se Jorge 
Sampaio promulgar a lei dos 
directores clinicos que altera 
também a forma de adquirir bens. E 
que esta lei, que recentemente foi 
considerada constitucional, introduz 
nos estabelecimentos püblicos as 
regras de direito privado para a 
aquisiçào de bens, como os 
fârmacos. 
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Aeroportos supervisionados a “pente-fipo” 
Agulhas de tricotar e corta-unhas sao 
alguns dos cerca de 40 mil objectas 
que os funcionârios dos aeroportos 
portugueses retiraram aos passageiros 
em 2001, um numéro que aumentou 
drasticamente depois dos atentados 
terroristas nos Estados Unidos. 
A estimativa é do responsâvel pela 
area de segurança do Instituto 
Nacional de Aviaçâo Civil (INAC), 
entidade que coordena e supervisiona 
os aeroportos nacionais. Joaquim 
Carvalho afirma que a lista de 
materiais que os passageiros estâo 
proibidos de transportar consigo 
cresceu bastante desde os atentados 

terroristas de 11 de Setembro nos 
EUA. 
Em 2000 foram detectados cerca de 
20 mil objectas proibidos, corn as 
facas de cozinha à cabeça, mas no ano 
passado, esse numéro deverâ ter 
duplicado. Na contabilidade entram 
nâo sô as armas propriamente ditas, 
que podem ser apreendidas se 
estiverem em situaçâo irregular, mas 
também objectes de uso utilitârio ou 
decorative que sâo metidos num 
envelope selado e identificado, 
seguem para o porâo e sô sâo 
devolvidos no destine de chegada. 
Inspecçâo fisica das bagagens e 

verificaçâo dos sapatos fazem também 
parte das novas retinas com que se 
vêem confrontados os passageiros que 
voam para destines de risco. Joaquim 
Carvalho sublinhou que as medidas 
de contrôle sâo "redundantes", ou 
seja, as malas sâo duplamente 
inspeccionadas, primeiro pelas 
mâquinas e depois pelas mâos zelosas 
dos funcionârios. 
O passageiro é submetido, logo no 
check-in, ao habituai contrôle de 
documentes, mas tem ainda de 
responder a um inquérito de 
segurança, constituido por dez 
perguntas, sobre as bagagens. Antes 

de chegarem à sala de raio-X, pelo 
menos um volume por passageiro é 
aberto e totalmente inspeccionado. Sô 
depois as bagagens sâo metidas em 
contentores para seguir a bordo. 
Antes de embarcar, o passageiro tem 
de atravessar o detector de metais e 
sùbmeter a bagagem de mâo aos raios- 
X e, pelo menos uma delas, â 
inspecçâo fisica dos funcionârios. Por 
ultimo, e desde que um homem 
tentou embarcar em Paris corn 
explosives improvisados escondidos 
nas solas dos sapatos, estes sâo 
também verificados caso os 
responsâveis entendam ser necessârio. 

Corpo de professer encontrado no mar 
O cadâver de um professor da 
Universidade Lusiada foi encontrado 
no mar na terça-feira de manhâ, 
preso pela corda de segurança a uma 
embarcaçâo de recreio, oito milhas 
ao largo da Figueira da Foz. O corpo, 
avistado pela tripulaçâo do arrastâo 
‘Mestre Pedro’, estava mergulhado 
junto ao veleiro ‘Novidade’, que se 
deslocava à dériva corn a vela maior 
içada e o motor de apoio desligado. 
Gustavo Miranda da Costa Pereira, 
de 56 anos, residente em Touguinha, 
Vila do Conde, era o ùnico 

tripulante e saiu de Lisboa com 
destino à marina da Pôvoa de 
Varzim. De acordo corn o 
comandante da Capitania do Porto 
da Figueira da Foz, Fonseca Garcia, 
O "afogamento ou doença sübita" sâo 
as causas provâveis da morte do 
docente universitârio, que partiu da 
capital na madrugada de segunda- 
feira. 
A forma como o cadâver foi 
encontrado indicia que a vitima caiu 
por se ter desequilibrado, em 
consequência de um embate ou de 

uma doença sübita, cabendo à | 
autôpsia confirmar se existiu | 
afogamento. I 
Quando o arrastâo ‘Mestre Pedro’ | 
deu O alerta, a Capitania enviou um | 
salva-vidas para o local a fim de | 
confirmar as informaçôes | 
disponiveis e resgatar o cadâver, j 
mais tarde transportado para os | 
serviços de Medicina Legal do | 
Hospital da Figueira da Foz. I 
Além de professor na Universidade | 
Lusiada, Gustavo Pereira era | 
engenheiro e trabalhava 

Sessoes Pûblicas Sobre a 
Cobertura que o WSIB Oferece 
O Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) e.sta a efectuar 

sessoes pùblicas com o lim de analisar o cema relative a cobertura. 
incluindo quern e quais as indûstrias que estâo cobertas e os 
regulamentos técnicos de cobertura de acordo coin a ici sobre 

prevcnçào e segurança contra os addentes de trabalbo (Workplace Safety 
and Insurance Act). Estas sessôes incluirào um estudo sobre 

métodos altemativos de seguro contra os acidentes de trabaiho 
utilizados correntemente. 

As audiências pûblicas serào efectuadas nos centres mais 
importantes através do Ontario em Fevereiro e Março de 2002. 

Pode obter um calendârio sobre estas audiências no nosso 
Website. As pessoas que estiverem interessadas em atender estas 

audiências devem lelefonar para o numéro 
1-800-465-5606, e registarem-se. 

Poderâ obter um documenta de informaçâo em qualquer escritôrio 
do WSIB, visitar o Website do WSIB. www.wsib.on.ca ou 

telefonar para o numéro 1-800-465-5606, O ultimo dia paia 
apresentar as suas submissôes é o dia 28 de Março de 2002. 

A cobertura do WSIB oterece aos trabalhadores um seguro de 
incapacidade contra as lesôes e doenças proftssionais e protège os 
empresârios contra processes legais, devido a ser um sistema de 
seguro sem culpabilidade. De acordo com a ici sobre prevcnçào c 

segurança contra os acidentes de trabalbo (Workplace Safety and 
Insurance Act), cerca de 30% de trabalhadores no Ontario nâo 

tém cobertura. 

WSIB 
ONTARIO 

Jorge Sampaio encontra-se corn 
Isabel II em dia de agenda chela 
o présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, foi recebido pela rainha 
Isabel II de Inglaterra, num dia em 
que a agenda real esteve bastante 
preenchida, juntando centenas de 
pessoas à porta do palâcio de 
Buckingham. 
Acompanhada pelo duque de Kent, 
seu primo, a rainha, vestida de luto 
devido à morte da sua irmâ 
Margarida, trocou apertos de mâo 
coin Jorge Sampaio e a mulher. Maria 
José Ritta. 
Em seguida, Sampaio, que se 
encontra no Reino Unido desde 
segunda-feira para uma visita oficial 
de très dias, passou revista à guarda 
de honra do palâcio de cem soldados 
da Guarda Escocesa. 
À porta do palâcio centenas de 
pessoas tiravam fotografias e 
tentavam ver mais qualquer coisa do 
interior. 
Vârias cadeias de televisâo norte- 
americanas também contribuiram 
para a concentraçâo de pessoas à 
porta de Buckingham. Contudo, o 
motivo nâo era a visita de Sampaio, 
mas do ex-presidente da câmara de 
Nova lorque, Rudolph Giuliani, que 
foi também recebido pela rainha 
Isabel II. 
Ao almoço foi servido salmâo 
fumado, veado corn beterrabas e 
maçâs corn o nome da rainha - 
Elizabeth. A refeiçâo oferecida pela 
casa real inglesa nâo dispensou os 
vinhos franceses e também 
apresentou a ementa em francês. 

Sampaio jâ tinha estado corn Isabel II 
em Londres enquanto présidente da 
câmara municipal de Lisboa, 
integrado na comitiva de uma visita 
de Estado do ex-presidente da 
Repüblica Mârio Soares. 
A rainha, o duque de Kent, Jorge 
Sampaio e Maria José Ritta posaram 
para a fotografia à porta do palâcio. 
Antes de entrarem no palâcio, os 
jornalistas tiveram de deixar os 
casacos, foram avisados para se 
vestirem de luto - pela morte da 
princesa Margarida, irmâ da rainha, 
no passado sâbado - e informados que 
na presença de Isabel II nâo 
poderiam rir alto nem acenar. 
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MISCELâNIA 

Cadaver de hemem 
dà à cesta em Caxias 
O corpo de um homem aparentando ter entre 40 e 45 
anos, em avançado estado de decomposiçâo, deu 
domingo de manhâ à costa numa pequena praia em 
Caxias, Oeiras. 
As autoridades suspeitam que se trata de um individuo 
que, hâ duas semanas, desapareceu no mar da Costa de 
Caparica, Almada. "Hâ indicios que apontam que pode 
ser esse cidadào. A familia dele jâ foi contactada, mas o 
reconhecimento do corpo sô sera feito apôs serem 
tomadas algumas medidas de carâcter médico", 
indicou um responsâvel proximo deste processo. 
O cadaver foi descoberto por automobilistas que, ao 
transitarem na Marginal de Cascais, o detectaram num 
areal junto do Forte de S. Bruno, em Caxias, à beira da 
âgua. "Inclusive, houve um bombeiro que ia a passar e 
também viu", acrescentou-nos a mesma fonte. 

Homicida de 
uma mulher 
de 86 anos 
foi detido 
A Policiajudiciâria da Guarda 
identificou e deteve o alegado autor das 
agressôes de uma mulher de 86 anos, 
residente na aldeia de Vila Boa, no 
concelho do Sabugal, que lhe 
provocaram a morte. 

O presumivel homicida foi présente ao Tribunal do 
Sabugal. Trata-se de um individuo de 
nacionalidade angolana, de 35 anos, residente em 
Pouca Farinha, naquele concelho, e que nos 
ültimos tempos se encontrava a trabalhar numa 
obra prôxima da casa onde habitava a octogenâria. 
Em menos de 24 horas, a terâ desvendado o caso 
e o suspeito terâ mesmo confessado a autoria do 
crime. De acordo corn fonte policial, no dia do 
crime (sexta-feira), o patrâo do individuo, que 
recentemente cumpriu serviço militar em Angola e 
vivia corn familiares, mandou-o para casa mais 
cedo por ser encontrar embriagado e terâ sido visto 
a rondar a casa de uma viüva, que fica localizado a 
poucos metros da residência da idosa que acabaria 
por ser agredida. 
Recorde-se que o caso ocorreu na sexta-feira ao 
final da tarde quando. Maria Rosa Gonçalves, de 
86 anos, foi encontrada pelo marido, José da Cruz, 
de 87 anos, gravemente ferida na cama da sua 
residência. A idosa apresentava vârios golpes na 
cara e hematomas na cabeça, e quando foi 
encontrada estava inconsciente na cama. 
A vitima ainda foi transportada pelos Bombeiros 
Voluntârios do Soito para o Centro de Saüde do 
Sabugal, mas nâo resistiu aos ferimentos, acabando 
por falecer. Primeiramente, o marido suspeitou que 
a mulher tivesse caido, mas depuis, e devido à 
presença de muito sangue no châo e nas paredes, e 
ainda pelo facto de se encontrar um pau 
ensanguentado, os familiares chegariam à 
conclusào que algo de anormal se teria passado e 
deram conta disso mesmo às autoridades policiais. 
Compareceram no local a GNR e, posteriormente, foi 
chamada a PJ, que recolheu vestigios e iniciou 
investigaçôes que resultaram nesta detençâo. Na 
aldeia, familiares e populares ainda nâo acreditam 
naquilo que sucedeu à octogenâria, tendo em conta 
que se tratava de uma senhora afâvel para toda a 
gente e que tinha grandes dificuldades em deslocar-se. 

r y 
0 CARNAVA12002, 
vai ter lugar no Hilton 
Hotel, em Toronto. 
Fiesta Promotions apresenta CARNAVAL'2002 - 
BRAZILIAN FIESTA, corn a orquestra de Paulo 
Gualano & Brazil by Nature e, ainda, Brazil Nativa 
Dancers e Toronto Samba Squad, Sâbado, dia 23 de 
Fevereiro, às 20h30. 

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

Réservas: 416 875-7189 

i 
% 

W w ^4^ 

on your 

Toronto 

1106DundasSt.W. 

Tel: 416 588 8597 

Toronto 

1502 Dupont St. 
Tel:416 533 7686 

Brampton 

135 Main St. N. 
Tel: 905 457 9090 

Hamilton 

281 Barton St.E. 

Tel: 905 521 5635 
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Carnaval sangrento nas estradas 
estât na origem des acidentes 
A quadra carnavalesca 
contabilizava ao final do dia de 
terça-feira, num balanço provisôrio 
de 29 mortos. O primeiro dos 
acidentes mortais de terça-feira que 
se teve conhecimento ocorreu pelas 
05h45. Tratou-se de um 
atropelamento mortal de um 
homem de 33 anos, na freguesia de 
S. Joio da Ribeira, Ponte de Lima. 
O autor do atropelamento pôs-se 
em fuga. Uma colisào ocorrida 
pelas OShOO no IP5, proximo de 
Chas de Tavares, no concelho de 
Mangualde, provocou um morto e 
dois feridos, um deles em estado 
grave. Por sua vez, à saida de 
Portalegre para o IP2, uma 
ultrapassagem mal calculada e uma 
mudança de direcçâo sem final 
prévio resultaram na morte de uma 
menina de um ano de idade, um 
ferido grave e quatro ligeiros. Um 
morto e um ferido ligeiro foi o 
resultado de um despiste de um 
ligeiro, pelas 18hl5, em Favaios, 
concelho de Alijô, Vila Real. 
O veiculo capotou e caiu numa 
vinha. Também ontem, uma colisào 
frontal, às 18h50, entre très 
viaturas, nos acessos entre o IP8 e a 
A2, junto a Grândola, provocou um 
morto, dois feridos graves e quatro 

feridos ligeiros. Mas o dia registou 
mais acidentes cujo balanço, no 
entanto, sô hoje sera divulgado. 
De acordo corn os dados da 
Brigada de Trânsito (BT), durante 
O dia de segunda-feira registaram-se 
302 acidentes, que provocaram seis 
mortos, oito feridos graves e 119 
feridos ligeiros. Assim, desde as 
OOhOO da passada sexta-feira e até 
ao inicio do dia de terça-feira 
tinham-se registado nas estradas 
portuguesas sob a alçada da GNR 
1246 acidentes, corn 24 mortos, 44 
feridos graves e 409 feridos ligeiros. 
Estes nùmeros salientam um 
acréscimo de quatro mortos, menos 
46 feridos graves e mais 20 feridos 
ligeiros, em relaçâo a igual periodo 
do ano 2001, embora tendo que se 
levar em conta que, no ano passado 
O periodo de anâlise começou às 
12h00 de sexta-feira e, no corrente 
ano, 12 horas mais cedo, ou seja, às 
OOhOO. 
A maioria dos acidentes (35 por 
cento) devem-se a excesso de 
velocidade, a que se seguem 8 por 
cento por desrespeito as regras 
rodoviârias e 5% devido a alcool. 
Por outro lado, 65 por cento dos 
acidentes ocorrem em estradas 
nacionais e secundârias, corn 

menor condiçôes de segurança e 
menor vigilància. Ao fim do dia de 
ontem e inicio da noite 
intensificou-se o trânsito de 
regresso aos grandes centres 
urbanos. 
De acordo corn a BT, as zonas mais 
complicadas de trâfego eram as da 
saida do Algarve e as da chegada a 
Lisboa, enquanto que Porto e 
Coimbra nào registavam 
anomalias. No ICI, sentido 
Sul/Norte, o trânsito estava intense 
a seguir a Ferreiras e perte da 
Aldeia de Palheiros, corn formaçào 
de fila. Em Lisboa, além de 
quilômetro e meio nos acessos à 
Ponte 25 de Abril, havia trânsito 
muito intense na A6 e EN 18 e na 
A5 (Cascais/Lisboa) e CREE. 
Também na A8, de Torres Vedras 
para Lisboa, havia um quilômetro 
de fila nas portagens de Loures. 

Protecçâo I Civil 
I recomenda 
I realoiamento 
I de 40 pessoas I 

I 

i - i i A Protecçâo Civil aconselhou o i 
j realojamento provisôrio de cerca j 
I de 40 pessoas de um bairro da | 
I Povoaçâo, ilha de S. Miguel, | 
I ameaçado por derrocadas de | 
I . terras. | 
I Devido às chuvas intensas que se | Iregistaram em S. Miguel nos | 

ültimos dois dias, algumas das j 
I oito moradias em causa | 
I chegaram a ser invadidas por | 
I lama, temendo as autoridades j 
I pela sua segurança. | 
I Os moradores do bairro | 
I enfrentaram uma situaçâo | 
I idêntica em 1997, quando se | 
j instalaram O desmoronamento | 
I de terras provocado pelas chuvas i 
I intensas levou, também, ao i 
I encerramento temporârio de | 
I algumas estradas do concelho da I 
j Povoaçâo, nomeadamente a | 
I principal via de acesso ao Faial | 
I da Terra. | 

He^’tocûit Domtitged Wk^oh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

Dia 16 de Fevereiro 
BAILE dos 

CORAÇÔES 
com o conjunto 

Mexe-Mexe 
Dia 17 ALMOÇO DOS 
NAMORADOS com 
artista brasileiros 

INFO: 905-286-1311 

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

^cmLtt^cs 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
musmsmmms. 
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Casa dos Açores do loebeiue 

Vitorino Nemésio -I Centenârio de Nascimento 
A Casa dos Açores do 
Quebeque levou a efeito, 
com muita dignidade e 
carinho, as comemora- 
çôes do Primeiro 
Centenârio de nasci- 
mento de Vitorino 
Nemésio, um dos filhos 
mais ilustres do 
Arquipélago dos Açores. 
A cerimônia teve lugar 
no dia 18 de Janeiro 
passado, na sala de 
honra desta colectivi- 
dade, sita no 229 Fleury 
oeste, em Montreal. 
Apesar de ser uma 
Sexta-feira à noite, a sala 
estava cheia de 
admiradores, conter- 
râneos e mesmo alguns 
amigos que o conhe- 
ceram pessoalmente. 
Para celebrar o acontecimento, a 
secçâo cultural da Casa dos Açores 
organizou uma encenaçào da vida do 
escritor. Para o efeito, subiram ao 
palco ■ vârios figurinos que 
personificaram as diferentes etapas 
da vida deste grande vulto da 
literatura portuguesa, como poeta, 
dramaturge, professor e uma figura 
carismâtica da radio e televisâo. 
Vitorino Nemésio foi uma das pessoas 
que mais contribuiu à ideia de 
Açorianismo. E possfvel que para tal, 
muito tenha contribuido o facto dele 
ter vivido uma boa parte da sua vida 
fora do arquipélago. (Sô tem saudades 
da terra, quem da terra anda 

ausente....). 
Desde a Praia da 
Vitoria, ilha 
Terceira, onde ele 
nasceu a 19 de 
Dezembro de 1901, 
até 20 de Fevereiro 
de 1978 em Lisboa, 
onde faleceu, 
Vitorino Nemésio 
teve uma vida 
intensa e frutifera. 
No seu percurso, 
Vitorino percorreu 
um caminho 
invejâvel, a que sô 
os grandes e 
predestinados da 
literatura podem 
habitualmente 
ascender. 
Apesar de uma 

infâneia marcada por alguns 
problemas econômicos familiares, 
cedo manifestou a sua veia 
publicando “ Canto Matinal ”, em 
1916, apenas corn 14 anos. Depois do 
serviço militar em Lisboa, na Escola 
de Infantaria de Tancos, regressou 
brevemente aos Açores e no ano 
seguinte jâ estava a estudar Direito 
em Coimbra. 
Aos 25 anos celebrou casamento corn 
Gabriela Monjardino, do quai 
nasceram 4 filhos. 
Como professor, leccionou em 
Lisboa, Montellier (França) e foi 
professor catedrâtico da Faculdade de 
Letras de Lisboa. 
Da sua obra, rica em poesia, contos. 

novelas e romances, destacamos “ 
Mau tempo no Canal ”. 
- “ Vitorino Nemésio nasceu corn um 
talento multiforme que daria, à 
vontade, para mais de dez autores e 
todos eles de primeira âgua... ”, 
comentou David Mourâo Ferreira . 
Poeta, dramaturgo, filôsofo, 
impressionista, Vitorino Nemésio era 
sobretudo um homem de convicçôés, 
carâcter firme e grande carisma. 
Durante vârios anos, os sens gestos, o 
sotaque, o saber enciclopédico e a sua 
célébré expressâo: “ Se bem me 
lembro....” , fizeram dele um simbolo 
e uma figura nacional na televisâo 
portuguesa. Muitos foram os titulos 
atribuidos a Vitorino Nemésio. 
No intercalar das representacôes 
alegôricas da vida do autor, houve 
declamaçào de alguns poemas de 
Vitorino Nemésio. Esta esteve 
exclusivamente a cargo de Joviano 
Vaz, que de maneira singular e 
expressiva, soube dar vida e 
sentimento à poesia de Vitorino. 
Além de locutor da Râdio Centre- 
Ville e jornalista assiduo da “Voz de 
Portugal”, Joviano Vaz é Diâcono e 
acaba de ser nomeado para exercer 
funçôes na parôquia de St. Leonardo. 
O seu talento natural e o torn 
empolgante que incutiu no papel que 
desempenhou, deram a esta noite 
cultural o cunho e prestigio que 
merecia. Se me permitem, aqui deixo 

a sugestâo de que Joviano Vaz utilize 
o seu talento para gravar poesia em 
CD. Nâo hâ muita gente que o faça . 
Séria uma via a explorar. 
No final do programa foram servidos 
vinhos e queijo dos Açores, assim 
como alguns petiscos, gratuitamente. 
As celebraçôes do centenârio de 
Vitorino Nemésio continuaram no 
dia seguinte, corn um programa 
musical em que Alvaro Manuel, o 
grupo musical da Casa dos Açores do 
Quebeque e o grupo de musica 
tradicional Recordaçôes, estiveram 
em destaque. 
No sâbado, terminado o programa 
sobre Vitorino Nemésio, seguiu-se a 
apresentaçâo da segunda ediçào do 
livro “ Nas Asas do Vento ” , da 
autoria do responsâvel deste artigo . 
Houve intervençôes da directora 
cultural da Casa dos Açores do 
Quebeque, D.Mercês Resende dos 
Reis, do escritor Manuel Carvalho e 
do autor do livro, seguidos por 
declamaçào gravada de alguns dos 
poemas, por Joâo Lucio, locutor da 
Râdio Azul de Setübal e ex-emigrante 
em Toronto. 
Apesar de estarmos em face de um 
mundo de globalizaçâo econômica, a 
Casa dos Açores do Quebeque 
provou que a cultura ainda continua a 
ser a “ Alma de um Povo ”. 

Fernando André 

Steve Medeiros - CMcmso 
MRNAVAl IN BRAMPTON 

I 
I 

S 
ë 

I 
I 

Portuguese 
Heritage 
Committee, 
realiza a 2 de 
Março para 
angariaçào de 
fundos para o 
Pavilhâo 
Português da 
CARABRAM'200, 
o fabidoso 
"CARNAVAL IN 
BRAMPTON", no 
Mississauga 
Convention 
Centre. 
Jantar às 19h00. 
Exibiçâo do 
"Nativa Dancers" 
e Soimds Good 
Productions. 
Bilhetes na 
Alves Travel: 
905 451-7457, 
ou 905 459-2184. 

I 

I 

o jovem Steve Medeiros vai 
apresentar o seu trabalho 
gravado -'Torque te Amo" -, no 
proximo dia 23, Sâbado, no 
Oasis Convention Centre, em 
Mississauga. 
Algumas firmas portuguesas, 
cujos proprietârios sâo amigos e 
admiradores de Steve Medeiros - 
Lusitania Bakery, Garcia's Meat 
Products e Cawtra Meats/Mis- 
sissauga B.B.Q. House-, oferecem 
6 bilhetes aos leitores de O 
Milénio, em doses de 2 bilhetes a 
cada acertante na pergunta que 
aqui vamos deixar. Caso mais do 
que très acertem na resposta, 
faremos um concUrso entre todos 
para encontrar os vencedores e- 
fazer a entrega dos respectivos 
bilhetes. 

A pergunta é extremamente... indiscreta! 

- QUAL AIDADE ACTUAL DE STEVE MEDEIROS? 

Resposta:  

Cortem este pedacinho do jornal e entreguem-no na nossa Redaeçâo ou 
enviem por correio, até dia 20 de Fevereiro de 2002. 

Assinatura do concorrente  

Telefone: Cidade  

Nâo faltem na grande festa de Steve Medeiros, dia 23, 

no Oasis Conventiom Centre. Réservas: 905 891-7777. 
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Breves dos Açores 

Comissâo apoia cooperaçâo entre 
Açores, Madeira e Canàrias 
A Comissâo Europeia aprovou um 
programa de cooperaçâo 
transfronteiriça entre regiôes 
ultraperiféricas de Portugal e 
Espanha, envolvendo um 
financiamento comunitârio de 
145,1 milhôes de euros até 2006. O 
programa, que também engloba 
investimentos de 25,6 milhôes de 
euros dos dois paises ibéricos, visa 
aumentar o grau de integraçâo 
entre as regiôes dos Açores e 
Madeira (Portugal) e das Canàrias 
(Espanha). Ordenamento do 
territôrio e desenvolvimento 
urbano e rural, valorizaçâo e gestâo 
durâvel dos recursos naturais e 
culturais, promoçâo da cooperaçâo 
econômica e institucional, 
desenvolvimento dos transportes e 
comunicaçôes e da sociedade da 
informaçâo sâo as âreas abrangidas 
pelo programa aprovado. A gestâo 
do programa "Açores-Madeira- 
Canârias" fica a cargo da 
Comunidade Autônoma espanho- 
la, ficando a sua execuçâo a cargo 
de ôrgâos comuns: um comité de 
acompanhamento, outro de 

pilotagem, e uma autoridade de 
pagamento. O comissârio 
responsâvel pela Politica Regional, 
Michel Barnier, disse esperar que o 
programa "contribua para 
melhorar a cooperaçâo 
transnacional" entre as regiôes 
ultraperiféricas dos Açores, 
Madeira e Canàrias. O triângulo 
formado por aquelas très regiôes 
ultraperiféricas abrange uma 
superficie de quase 10 mil 
quilômetros quadrados e uma 
populaçâo superior a dois milhôes 
de habitantes. Hâ elementos 
comuns que conferem uma 
identidade prôpria e comum às très 
regiôes no quadro da Uniâo 
Europeia: insularidade, situaçâo 
ultraperiférica, descontinuidade 
territorial, escassez de certos 
recursos naturais (como a âgua). 
Contudo, a Comissâo reconhece 
existir um conjunto de 
potencialidades comuns de 
desenvolvimento naquele espaço de 
cooperaçâo transnacional, como 
sejam a sua riqueza patrimonial, 
natural, cultural e turistica. 

Vulcanologia: Cientistas reünem-se 
em Abril no Pico 
Cientistas de Portugal, Espanha, longo de milhares de anos. Situadas 
Estados Unidos, Islândia e Itâlia vâo na chamada "Crista Média do 
reunir-se em Abril na ilha açoriana Atlântico", as ilhas açorianas 
do Pico para debater novos avanços continuam a ser palco, corn 
em matéria do estudo dos vulcôes, frequência, de erupçôes vulcânicas, 
anunciou a Universidade da regiâo. tendo a ultima ocorrido no mar nos 
Segundo a mesma fonte, as II finals da década de 
Jornadas Internacionais de noventa, proximo da Terceira. Em 
Vulcanologia da ilha do Pico 1957/58 registou-se na ilha do Faial 
(jrVIP) debaterâo, em particular, os uma erupçâo em 
fenômenos vulcânicos dos Açores, terra, a do vulcâo dos Capelinhos. 
um arquipélago cuja formaçâo As jornadas do Pico decorrem entre 
resultou de erupçôes ocorridas ao 18 e 21 de Abril. 

Pescadores exigem compensaçào 
As associaçôes de Pescadores dos Governo Regional de criaçâo de um 
Açores exigiram que a proposta de fundo de garantia, em anâlise no 
compensaçào salarial devido ao mau parlamento açoriano, defende que 
tempo seja discutida "corn urgência" tal compensaçào seja sempre paga 
no plenârio de Fevereiro da em duas prestaçôes idênticas - uma 
Assembleia Re^onal. Em causa estâ até 15 de Dezembro e outra até 15 de 
a atribuiçâo de uma compensaçào Fevereiro. 
aos profissionais da pesca por O valor proposto serâ pago aos 
inactividade devido às mâs pescadores independentemente do 
condiçôes climatéricas, corn os nümero de dias que fiquem 
sindicatos dos pescadores a impossibilitados de sair para a faina. 
manifestarem-se contra a proposta jâ Segundo o dirigente sindical 
apresentada pelo Governo açoriano. Liberate Fernandes, o projecto dos 
Para que o assunto seja analisado sindicatos, ao contrârio da proposta 
"corn urgência" pelos deputados governamental, assegura que nào 
açorianos, o sindicato da classe haverâ discriminaçào entre 
pretende reunir-se corn o présidente pescadores. Ao apontar no sentido 
da Assembleia Legislativa dos de atribuiçâo da compensaçào 
Açores, Fernando Menezes. Os très apenas a partir do nono dia de 
sindicatos defendem a atribuiçâo de inactividade de cada embarcaçâo, a 
uma ajuda fînanceira anual fixa por proposta do Executivo criaria 
inactividade devido ao mau tempo discriminaçôes dada a diversidade 
de mil euros (200 contos) por das limitaçôes 
trabalhador. A proposta sindical, operacionais de cada porto e de cada 
alternativa a um projecto do barco, sustentou. 

Carnaval no 
Madeira Clnb 
As actividades no Canadian Madeira 
Club-Madeira House C. Centre 
prosseguem em força. No passado 
Sâbado, a festa foi diferente e divertida, 
foi a festa do Carnaval, corn muitas e 
intéressantes "mascaras", que deram à 
festa uma graça fora do vulgar. 
No final da selecçâo dos melhores 
mascarados, bem aceite ’ pelos 
présentes, o présidente Luis 
Bettencourt definiu as posiçôes e 
entrega de prendas. 
O secretârio Gilberto Araüjo nâo se 
furtou ao convlvio corn o vencedor do 
concurso carnavalesco. 
Curiosamente, o primeiro classificado 

é dos Açores, o segundo é do 
continente português e, o terceiro, é... 
madeirense! 
Portugal no seu todo no Carnaval 
madeirense. 

RAFIDTEL -em colaboraçào corn as 
organizaçôes abaixo mencionadas-, 
oferecem chamada gratis para o ente 
mais querido em qualquer parte do 
mundo. Os interessados devem dirigir- 
se, entre as 14b00 e as î8h00, aos 
seguintea iocais: 
-BM 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. 

NOfÉliOS! 2^ a 6* feira - 9am - 6pm Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Mais de '10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

S. Paulo e Rio do Janeiro .15c, Alemanha, França, inglaterra e Itdila .08c 
Este especial é uma prenda de Ane Novo 

da RapidTel e é valide até 
28 de Fevereiro de 2882. 

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

Teiefone iâ: 1866-7274383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 
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Noticas do Ontario P I mm ■ Por: Ana Fernandes 

Witmer nào exclu! possibilîdade 

de privatizaçâo da Hydro 

Caso seja eleita como iider do Partido 
Conservador do Ontario, a actual ministra do 
ambiente e candidata à liderança do Partido 
admite a possibilidade de rever a decisâo do 
governo em privatizar os serviços de electricidade 
da Hydro. “Temos que nos certifieur que as 
decisôes que tomamos em relaçâo ao püblico vâo 
ao encontro das suas necessidades. Tem que 
haver um cuidado em verificar se os preços 
continuarâo competitivos” - foram as palavras de 
Elizabeth Witmer num pequeno discurso 
proferido esta semana. Esta afirmaçâo 
surpreendeu os outros candidatos que 
imediatamente reagiram a este anùncio. Para o 
actual Ministro do Trabalho, Chris Stockwell, 
também candidato à liderança do partido, “a 
questâo da Hydro représenta um abismo que tem 
absorvido dinheiro do governo e que nunca deu 
resultados, levando a que a divida desta 
companhia fosse inacreditâvel”. 
O mereado de electricidade do Ontario estarâ 
aberto à concorrêneia no dia 1 de Maio. A 
decisâo controversa tomada pelo governo de 
Mike Harris levantou de imediato preocupaçôes 
relacionados corn o aumento dos preços como 
consequêneia da privatizaçâo. Para Elizabeth 
Witmer, que nâo vê este piano como uma ma 
ideia, estas preocupaçôes deverâo ser analisadas 
antes de se procéder a qualquer medida. 
O actual ministro das finanças Jim Flaherty, 

outro candidato à liderança, ficou horrorizado 
corn a noticia, uma vez que acredita que as 
consequêneias desta decisâo serâo gravissimas. 
Por seu lado, Tony Clement, ministro da saùde e 
candidato, argumentou que para se poder manter 
os preços baixos tem que existir uma verdadeira 
concorrêneia, sem se manter um monopôlio. 
Finalmente, Ernie Eves, o que lidera as 
sondagens em relaçâo às eleiçôes do partido no 
proximo mês, apenas disse que “acredita ser 
necessârio escutar todos os argumentes para que 
se possa considerar a melhor opçâo 
através de uma consulta feita ao püblico”. 

Cimeira em Toronto para 
estudar futuro da cidade 

Os principals lideres do Canadâ do 
campo académico, comercial, industrial, 
politico e do trabalho foram convidados 
para participar esta primavera numa 
“Cimeira de Toronto” que visa estudar de 
perte o precârio futuro econômico e 
financeiro desta cidade, segundo 
informaram alguns matutinos desta 
cidade. O présidente da Câmara 
confirmou hâ dias que os pianos para a 
cimeira jâ estâo a ser desenvolvidos e 
espera-se que cerca de 100 a 150 
représentantes participem na mesma. 
Mel Eastman diz que o objective desta 
organizaçâo é poder obter fundos dos 
governos federal e provincial, fundos 
que têm vindo a ser reduzidos nos 

ültimos tempos. Esta situaçâo levou Mel 
Eastman a lamentar-se quanto à actual situaçâo 
financeira do governo municipal. Os 
organizadores da Cimeira estâo a preparar uma 
série de apresentaçôes conduzidas por peritos 
em desenvolvimento urbano, assim como 
esperam ter a participaçâo de algumas figuras 
dos Estados Unidos, pais cujos governos federal 
e estatal reservam uma grande parte do 
orçamento para ajuda aos governos municipals. 
Apôs o aviso hâ muito lançado sobre a situaçâo 

precâria de Toronto, Mel Eastman 
conseguiu finalmente chamar a atençâo 
dos lideres locals e provincials e quer 
aproveitar a oportunidade para 
encontrar uma soluçâo râpida e eficaz. 
O gabinete do présidente da câmara 
estâ jâ a trabalhar na fase final da 
Cimeira de Maio e o anùncio poderâ ser 
feito jâ na prôxima semana. 
Os peritos no desenvolvimento urbano 
laçaram o alarme sobre a situaçâo 
precâria de Toronto hâ jâ vârios anos, 
baseados num estudo feito às 
infraestruturas da cidade que 
necessitam de reparaçôes râpidas, mas 
cuja ajuda de financiamento 
governos provincial e federal 
vindo a ser reduzida de ano para ano. 
Um dos organizadores da Cimeira ■ disse aos meios de comunicaçâo social 

t que o objectivo principal da cimeira é 
^ poder decidir- quatro ou cinco 

objectivos que serâo decisivos para a 
prôxima década. 

dos 
tem 
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Zimbabué récusa observador da UE 

Visile-nos no 920 Dundas Street West 
Telcfone: (416) 603-7978 

A um mês das eleiçôes presidenciais 
no Zimbabué, o actual présidente do 
pais, Robert Mugabe nao quer 
observadores suecos no pais. A Suécia 
foi justamente um dos paises que 
mais criticou os crimes cometidos 
contra os fazendeiros brancos no 
Zimbabué. 
No dia em que o chefe da équipa de 
observadores da UE para as eleiçôes 
no Zimbabué disse que iria tentar 
obter a acreditaçâo para poder 
cumprir a sua missào de forma 
imparcial, o Governo do pais fez logo 
saber que nâo ira acreditar neste 
observador. 
O enviado ao Zimababué, Pierre 
Schori, é um antigo ministro sueco. A 
medida do Governo de Mugabe jâ 
tinha sido anunciada na semana 
passada, proibindo a entrada de 
observadores de seis paises europeus. 

entre os quais a Suécia e a Grâ- 
Bretanha. Justamente os dois paises 
que mais têm criticado os actos de 
violência cometidos contra os 
agricultores brancos no pais. 
"O ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, Stan Mudenge, 
declarou que o embaixador sueco das 
Naçôes Unidas, Pierre Schori, que se 
encontra no pais como observador da 
Uniâo Europeia, nâo é mais do que 
um turista em visita ao pais", 
anunciou a televisào estatal do 
Zimbabué. 
Mudenge fez ainda saber que sô ira 
aceitar como observadores aqueles 
que receberam convites do Governo 
do Zimbabué. 
Vârios grupos de defesa dos direitos 
humanos no pais jâ tinham lançado 
um alerta à comunidade 
internacional, no sentido de avisar 

em luanda 
Um alegado traficante de diamantes 
foi apanhado no aeroporto de Luanda 
corn 1304 pedras preciosas 
escondidas no estômago, dentro de 
um saco. O individuo, angolano, foi 
encaminhado para uma clinica onde 
lhe foram cirurgicamente extraidos os 
diamantes. 
Almeida Campos de 38 
anos viajava de Cafunfo, 
na provincia de Lunda 
Norte, com destino a 
Luanda. Mas no 
aeroporto da capital, a 
viagem foi interceptada 
pelas autoridades. 
Submetido a vârios 
exames médicos, foi 
descoberto um saco corn 
1304 diamantes dentro 
do estômago do alegado 
traficante, que 
possivelmente os tentava levar para 
fora do pais. 
O intento nâo chegou ao fim e 
Almeida Campos foi submetido a 
uma intervençâo cirürgica numa 
clinica da capital angolana que 
resultou na extracçâo das pedras 
preciosas. 
O trâfico ilicito e a posse ilegal de 

diamantes incorre numa pena que 
pode ir dos 8 aos 12 anos de prisâo. 
A zona de Cafunfo é uma das varias 
onde hâ extracçâo de diamantes em 
Angola. Trata-se de um dos paises 
mais dotados de potencial minerai em 
Africa, nomeadamente a nivel de 

diamantes. 
Em Cafunfo, de onde viajava 
Almeida Campos, existem vârias 
exploraçôes diamantiferas, 
nomeadamente da Endiama, a 
companhia nacional de diamantes de 
Angola. 

MM 

sobre o "clima de medo e terror" que 
se vive no pais. O ambiente é 
motivado pela corrida às eleiçôes 
presidenciais de 10 de Março, onde 
Robert Mugabe, o actual présidente 
do Zimbabué terâ de enfrentar o 
maior desafio da sua vida, depois 22 
anos no poder. 
Pierre Schori quer esclarecer a sua 
situaçâo como observador junto do 
Governo de Mugabe mais depressa 
possivel: "Eu acho que o Zimbabué é 
um pais maravilhoso para o turismo. 

mas a UE nâo esta aqui para fazer 
turismo, mas sim para observar as 
eleiçôes", disse. 
O braço de ferro entre Mugabe e os 
observadores da UE poderâ acarretar 
sançôes europeias, caso o Governo do 
Zimbabué insista em manter esta 
posiçâo. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEUICINA HOMEOPATICA 

IVIusics Sk Videc3 
Queres o melhor da mûsica moderna portuguesa 

neste lado do Atlcintico, em CD ou K7? 

Mim]ue HfiKi eutn’i’istu corn o XdfKriaiïi Honn'0/.mtn 
A/itdnio Mfileiros, jd coni uniitoa anos de cxpericcia, 
que o poikrd ajiidar ua soliuçào das sens probkmas. 

Homem apanhado 
corn 1304 diamantes 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 14 Fevereiro, 2002 

MISCELIANIA 

CRONICA A DISTANCIA 

A isto chama-se TRAIÇAO 
O pior que pode acontecer a um 
partido politico, é ser tornado pelo 
desnorte. 
Tal parece suceder ao partido da rua do 
surdo, de que nem a sua secçâo local de 
nome CDS - e do Sr. Rodrigues e 
Fernandes - o consegue salvar, mesmo 
corn mais estas piruetas de atacar o 
“odiado” PSD/Partido da Autonomia, 
agora em separado e procurando 
desgastar, roubar votos, pela “direita”. 
Mas a actual direcçâo (?) do CDS local, 
fez deste uma mera secçâo dos 
socialistas, sempre disponivel para a 
estratégia que a estes melhor servir - o 
sr. Cabrai Fernandes apoiou sempre 
Jorge Sampaio, quer contra Cavaco 
Silva, quer contra Ferreira do Amaral - 
logo é sô e apenas do Partido Socialista 
que temos de falar. 
A visita do dr. Ferro Rodrigues, o tal 
que é contra o que ele mesmo fez no 
Governo, poderia até ter passado na 
“pobreza envergonhada” que a 
caracterizou, nào fossem dois 
incidentes graves. 
O primeiro foi o da referência à revisào 
constitucional, para a quai a 

Assembleia da Repüblica a eleger, 
assume os respectivos poderes a partir 
do verâo. O sr. Ferro Rodrigues 
afirmou pura e simplesmente, 
autoritârio, descortês e colonialista, que 
a Regiào Autônoma “finha” de 
continuar corn a instituiçâo ministre da 
Repüblica. 
“Tinha”... 
Repare-se. O dr. Ferro Rodrigues nem 
teve o bom senso de, democraticamente, 
colocar a questâo num piano de 
tolerância. Ditou. 
E, se fosse estadista e homem de diâlogo, 
avançaria, ao menos, que o assunto nào 
era liquide, que havia pontes de vista 
diferentes, que a questâo tinha de ser 
bem ponderada, que havia que ouvir a 
Assembleia Legislativa Regional, 
légitima représentante do Povo 
Madeirense, etc. etc., por ai fora. 
Mas, nâo. O sr. Ferro Rodrigues impôs. 
O sr. Ferro Rodrigues chegou aqui, e deu 
“ordens”. 
Como se nos, Madeirenses, estejamos 
dispostos a aceitar “diktats” de Lisboa, 
como se fossemos uma colônia do 
Terreiro do Paço. 

I Comunidade 
Sàbado, dia US 
-Festa do Sâo Valentim no Madeira Club, com jantar, rosas, surpresas 
e müsica com o conjunto Jovem Império. 
-Valentine's Day do Amor da Pâtria C. Centre, no salâo de festas da 
Igreja de Sta. Helena, em Toronto. Jantar e baile com o DJ-Martins 
Sound Mix. Info: 416 656-9481, 532-2190, ou 535-2696. 
-Baile do "Dia dos Namorados", no Angrense de Toronto, com o 
conjunto Joâo Carlos e Marco Paulo. 
-Baile de ^âo Valentim no Lusitânia de Toronto, com o conjunto 
Eclipse. 
-Festa de Sâo Valentim no Graciosa C. Centre, com Os Vadios. 
-"Baile dos Coraçôes" no Clube Português de Mississauga, com o 
conjunto Mexe-Mexe. 
-Festa de S. Valentim da Casa dos Poveiros, na Igreja da St. Clair, em 
Toronto. Info: 416 588-1797. 
-Festas tradicionais carnavalescas à moda da Terceira, no Oriental 
Sports Club de Cambridge. Info; 1 519 623-2020. 

■* -"Pot Luck Dinner", na Casa dos Açores de Toronto e Noite dos 
Namorados, com actuaçôes de Décio Gonçalves. Baile com DJ. 
-Noite de Fado no First Portuguese C.C. Centre, corn jantar. 
Actuaçôes de Isabel Rodrigues, Flaviano, Guida Figueira e Rosa 
Marques, acompanhados por Gabriel Teves e Tony Melo. 

Oomingo, dia 17 
-Matança do Porco da Portuguese Association of St. Michael The 
Archangel of Hamilton, no salâo da Igreja de Sta. Maria, a partir das 
I4h00. Refeiçâo e serâo dançante com o John's-E)J. 
-"Almoço dos Namorados" no Clube Português de Mississauga, com 
animaçâo de artistas brasileiros. 

Sabado, dia S3 
-Baile de Aniversârio do Asas do Atlântico S. S. Club, com animaçâo 
do conjunto Português Suave. 
-Baile do Sôcio, no Oshawa Portuguese Club, com entrada gratis. 
-Carnaval no restaurante Sereno (sexta e sâbado), com banda 
brasileira. 
-Apresentaçâo do trabalho gravado por Steve Medeiros, no Oasis 
Convention Centre, em Toronto. 
-Festa de sarrabulho à portuguesa da Associaçâo Migrante de 
Barcelos no Dundas Banquet Place. Info; 416-530-1662. 

Como se numa democracia 
civilizada - que Lisboa nâo é 
- estas coisas nâo se 
resolvessem consensual- 
mente, em vez do alimentar 
de conflitualidades nocivas 
ao interesse nacional. 
E, o mais grave, é que os socialistas da 
rua do surdo ouviram, calaram e 
amocharam. Como sempre. 
Sempre assumidos como o “partido de 
Lisboa”. 
Aceitaram, os poucos que apareceram e 
desde o dr. Emanuel Fernandes ao sr. 
Cardoso, que o forasteiro, sr. Ferro, 
viesse para câ nos dar “ordens”. 
Até porque a “linha politica” é agora a 
dos parceiros do partido comunista, o 
catôlico Guterres foi embora, o poder 
veio inteirinho para a maçonaria. 
Do segundo incidente grave, temos que 
ilibar o dr. Ferro Rodrigues. 
Tratou-se do que os domésticos 
socialistas, do dr. Emanuel Fernandes 
ao sr. Cardoso, vociferaram na hoteleira 
reuniào corn o novo (?) secretârio-geral. 
Disse a imprensa e confirmaram-me 
alguns présentes, que a tônica das 
intervençôes dos paroquianos da rua do 
surdo, foi a de atacar os dirigentes 

socialistas de Lisboa pelos 
acordos - poucos - que se 
concretizaram entre os 
Governos da Repüblica e da 
Regiâo Autônoma. 
Isto é, os socialistas da rua do 

surdo, em vez de puxar as orelhas aos 
seus correligionârios lisboetas, por 
causa do muito prometido que ficou por 
fazer ou por concretizar, ou por causa 
das propostas légitimas rejeitadas à 
Madeira, ainda por cima censuraram o 
pouco que foi feito. O pouco que a 
Madeira conseguiu. 
Isto é, para os socialistas da rua do 
surdo, o que intéressa é fazer a vida 
negra aos sociais-democratas, mesmo 
que, assim, o Povo Madeirense seja 
prejudicado e agredido nos seus 
Direitos!... 
Em linguagem frontal, hâ um terme 
português feio que sintetiza todo este 
perverse partidârio. E TRAIÇAO. 
E é esta gente que também apresenta 
“candidates pela Madeira” às eleiçôes 
de 17 de Março!... 
Perdâo. Apresenta os candidates de 
Lisboa para a Madeira. 
Aliâs, como todos viram quando do 
ültimo Orçamento de Estado. 

Sindicato local 183 reconhecido como H'der 
em educaçâo e preparaçâo profissional 
O Centro do Sindicato Local 183 
“Life Long Learning Centre” foi 
reconhecido como lider em 
educaçâo e preparaçâo profissional 
na provincia do Ontârio. Para os 
cerca de 27.000 membres, esta 
noticia représenta melhores 
oportunidades de preparaçâo 
profissional e de cursos 
especializados em âreas especificas. 
Corn o lançamento de mais uma 
época de preparaçôes a nivel 
profissional em Janeiro, o estatuto 
especial do Centro darâ a 
oportunidade a muitos membres de 
poderem completar uma educaçâo 
especifica no campo da construçâo. 

Para Tony Dionisio, présidente do 
Centro, “esta situaçâo é uma vitôria 
bifâcia. Os membres que desejam 
mais preparaçâo corn 
reconhecimento nas suas âreas 
especificas, tem agora uma melhor 
oportunidade de o conseguir. Por 
outre lado, o Centro tornou-se no 
ponto estratégico para todas as 
soluçôes no campo da construçâo”. 
O Centro esta agora corn varias 
centenas de membres inscrites nos 
diverses cursos e programas e 
espera-se que continue a expandir 
cada vez mais na liderança de 
preparaçâo profissional da 
construçâo civil. 
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SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razào a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendas! 

Francisco Santos 
o português que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 
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Grande gama de carros 
usados corn garantia 

2000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M71 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
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Hollywood Sports, ACAPO, Haros e 
rostaurantes... do acordo! 

iiSi Ini 
Joe Eustaquio, em representaçào dos 
clubes, bares e restaurantes que Ihes 
deu o aval, e Eduardo Vieira, 
responsavel de Hollywood Nights 
Sports Inc., assinaram um acordo 
que pôe fim a uma longa -e nem 
sempre agradavel- discussao sobre a 
transmissao dos jogos de futebol da 
I LIGA portuguesa de futebol. 
Como todos recordam, a Kelly 
Broadcasting-USA, cedeu os direitos 
de transmissao comercial dos jogos 
ao seu représentante no Canada, 
Eduardo Vieira/Hollywood Sports. 
Este por sua vez vendia os serviços 
aos clubes, bares e restaurantes. A 
polémica estalou porque alguns 
clubes, bares e restaurantes nào 
concordaram em pagar por Ja o 
terem feito directamente à Kelly 
anteriormente, e outros, por 
considerarem lesivo dos sens 
intéresses pagar uma quantia para a 
trasmissào dos Jogos quando, à 
balda, os particulares tinham (e têm) 
um cartao que Ihes permitia (e 
permite) ver os jogos em casa 
quase... de borla, em relaçâo ao 
circuito comercial. 

Aos que se negaram pagar e 
transmitiram os jogos sem 
autorizaçâo foram postos em 
Tribunal pelo Hollywood Sports 
Inc., o que causou uma onda de mau 
estar entre todos contra Eduardo 
Vieira. Houve Conferências de 
Imprensa com fartura para, uns e 
outros, explicarem as suas razôes, 
mas sempre inconclusivas. 

Finalmente, apos um dialogo mais 
frio e consciente entre ambas as 
partes, o consenso chegou. Hâ paz 
entre as oliveiras! 
Os clubes, bares e restaurantes que 
encontravam em conflito e que 
estavam representados por Joe 
Eustaquio, cederam em pagar e 
prosseguir na transmissao dos jogos 
até final da época. Os outros que o 

pretendam fazer legalmente devem 
entrar em contacte com Hollywood 
Sports Inc., para um entendimento 
que saneie os problemas anteriores. 
Para aqueles que possam manter a 
ideia anterior de nâo aceitar as 
condiçôes impostas pelo contrato 
exclusive entre Hollywood Sports e 
Kelly Broadcasting, um conselho: 
evitem dar os jogos para que nâo 
caiam na alçada da lei... por tâo 
pouco! O preço a pagar é 
elevadissimo em relaçâo à 
importância do contrato, para além 
das idas ao Tribunal, custos de 
advogados, etc, etc. 
Eicon assente na ültima Conferência 
de Imprensa no Peniche C. Centre 
que, em relaçâo aos jogos do 
BENFICA em casa, mantém-se o 
contrato efectuado no principle, tal 
como disse Eduardo Vieira, aos 
jornalistas, particularmente, a Frank 
Alvarez. 
Os jogos do Benfica em casa sào 
oferecidos por FPtv-SIC, no Canada, 
aos teleespectadores e nâo négocié 
de Hollywood Sports, contrariando 
o que disse o vice-presidente da^ 
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^ Kelly Broadcasting na 
Conferência de Imprensa anterior, 
dita de esclarecimento. 
Portanto, a Hollywood Sports nâo 
pode vender os jogos do Benfica em 
casa. 
Ainda neste ültimo encontre e apôs 
as assinaturas dos centrâtes "de 
paz", Joe Eustâquio divulgou que se 
tinha demitido do cargo de 
présidente do Conselho ' de 
Présidentes da ACAPO e que 
apenas continuava como 

responsâvel da Semana de 
Portugar2002. Quanto à sua ligaçâo 
como représentante dos clubes, 
bares e restaurantes, corn a 
assinatura do acordo entre ambas as 
parte, cessava as suas obrigaçôes. 
Corn sorrisos e apertos de mâo 
terminou a Conferência de 
Imprensa corn satisfaçâo gérai mas, 
ainda, corn algumas dùvidas a pairar 
no ar. As meias-palavras de uma das 
partes nâo deu para conclûsôes. 

JMC 
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Ofélia Guerreiro responde 
a Manuela Aguiar 
Ofélia Guerreira, cabeça-de-lista do PS 
no circulo Fora da Europa, afirmou 
terça-feira que "o PSD sempre tratou o 
emigrante corn desprezo", refutando 
acusaçôes de Manuela Aguiar de que o 
PS é o "partido mais anti-emigrante". 
A candidata socialista comentava 
declaraçôes à Lusa de Manuela Agniar, 
em Toronto, em que a cabeça-de-lista 
do PSD pelo mesmo circulo admitia 
que o seu partido por vezes fez "pouco 
caso dos problemas das comunidades"., 
mas sublinhando que os socialistas sâo 
a força politica "mais anti-emigrante". 
Em comunicado enviado à Lusa em 
Toronto, Ofélia Guerreiro sublinha 
que "a nossa responsabilidade é muito 
grande, os nossos émigrantes nâo 
merecem declaraçôes irresponsâveis, 
demagôgicas e infundadas como as 
proferidas pela candidata do PSD". 
"O que fez Manuela Aguiar enquanto 
deputada e Secretâria de Estado, 
sempre incapaz de levantar a voz 
dentro do seu prôprio partido em 
defesa do emigrante? E onde esta a sua 
capacidade moral de disparar ataques 
contra o PS quando sempre silenciou e 
pactuou corn os dirigentes do seu 
partido que nunca olharam para a 
Diâspora? Onde estâo os projectos de 
Manuela Aguiar, durante dezoito anos 
de governaçâo corn maiorias absolutas 
do PSD?", pergunta a candidata 
socialista. "De facto, quem tem 
resultados a apresentar, em curto 
espaço de tempo, é o Partido 
Socialista", acentua. 
Nas declaraçôes à Lusa, Manuela 
Aguiar comentara que o Apoio Social 
a Idosos Carenciados (ASIC) nâo 
funciona nos casos de apoio às vitimas 
do clima de insegurança que se vive 
na Africa do Sul, Venezuela e 
Argentina. 

Classificando de "irônica e insensivel" 
a declaraçâo de Manuela Aguiar 
acerca do ASIC, Ofélia Guerreiro, hâ 
quase très décadas â frente dos 
Serviços Sociais do Consulado Gérai 
de Portugal no Rio de Janeiro, 
afirmou que "infelizmente, 
émigrantes carentes sempre existiram 
nas comunidades, nâo sô no Brasil 
mas em todo o mundo. 
E pergunta: "Onde estava Manuela 
Aguiar e o seu partido antes do ASIC? 
Sera que os mais de 3 mil émigrantes 
favorecidos corn esse subsidio 
mereciam continuar a ser tratados 
como os filhos pobres de uma Pâtria 
madrasta, relegados ao desprezo pelo 
PSD que nunca corn eles se 
importou?". 
A cabeça-de-lista do PS no circulo 
Fora da Europa acrescentou que a 
candidatura socialista é constituida 
por quatro émigrantes que se 
propôem a continuar os projectos jâ 
implementados, ampliando-os e 
criando novas estruturas que 
dignifiquem cada vez mais a presença 
de Portugal no mundo. "Se a 
candidata do PSD reconheceu a 
verdade de que o seu partido fez, âs 
vezes, pouco caso dos problemas da 
emigraçâo, deveria, pelo menos, nâo 
ter faltado â verdade e reconhecido 
que nenhum partido, desde 1975, fez 
mais pelos émigrantes do que o PS e 
que o populismo de José Lello advém 
do trabalho apresentado," concluiu. 
Nas legislativas de 1999 o PSD venceu 
no circulo de Fora da Europa, 
elegendo Manuela Aguiar com 48,1 
por cento dos votos, enquanto o PS, 
pela primeira vez, conseguiu eleger 
um deputado no circulo (Caio Roque, 
que nâo se recandidata), corn 38 por 
cento dos votos. 

on 

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

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

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

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

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

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

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

em Toronto. 

832 Bay Street, em Teronte 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Noite de Namorados, 
Moite de Carnaval 
O Oasis Convention 
Centre trouxe ao 
convivio dos sens 
admiradores a 
"fofurinha" 
CARMEN SILVA, que 
teve a companhia do 
artista local Décio 
Gonçalves, corn o 
apoio de luz e som de 
Tony Silva-TNT. 

Foi uma noite de festa, onde 
dificilmente foi separada a noite de 
namorados e a festa de Carnaval. 
Décio Gonçalves deu o ponta-pé de 
saida da noite corn as suas cantigas 
alegres, corn uma mistura de 
brejeirice e ritmo, bem doseadas que 
animou os inümeros présentes, 
abrindo-lhes o apetite para muito 
mais. 
Seguiu-se-lhe a "fofurinha", cada vez 
mais alegre, festiva e emotiva. 
Carmen Silva deu espectâculo, ora 

corn as suas cançôes sentimentais e 
melôdicas, ora corn mùsicas mais 
trépidantes e ritmadas, 
deambulando pela sala corn o à- 
vontade e a voz que Deus lhe deu. 
Um festival de ritmo e alegria que sô 
ela sabe dar. 
Na müsica, acompanharam Carmen 
Silva, o maestro Hernani Raposo, 
nas teclas-Luis leite, na bateria- 
Robison Sant’Ana e na viola baixo- 
Victor Barreira. Gente que sabe da 
poda e que deu “bailarico” no 
campo musical. Estâo corn Carmen 
Silva como “peixinhos na âgua”... 
Todos sairam do Oasis Convention 
Centre cançados da farra mas felizes 
e, ao fim e ao cabo, a "pedir" mais... 
E, o Oasis Convention Centre vai 
dar mais. 
Por exemple, nos dias 2 e 3 de 
Março, "Encontro de Conjuntos 
Musicais'70", "Os Campinos", "Boa 
Esperança", "Rebeldes", "Capas 
Negras", "Panteras", "Outsiders", 
"Golden Star", "Zip Zip" e "Piranha". 
Recordar é viver, nào faltem. 
Depois, no "Dia da Mae", Domingo, 
dia 12 de Maio, a presença de 
Lindomar Castilho e o conjunto Os 
Panteras. 
Preparem-se. 

JMC 

Carmen Silva em plena actuaçào, sempre simpàtica e risonha. 

Décio Gonçalves abraça no final do espectâculo a Carmen Silva, um dos seus tdolos. 

Décio Gonçalves e uma das “suas velhas” numa dos cantinas mais aplaudidas do seu repertôrio. 

3'âv. astzas Martial Arts 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

1356 Dundas St. W. • Dufferin/Usgar 
Slim-SESEGRII. 

El BCR FIIHl FfSICA E NENIU. 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Alugamos o nosso salào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversârios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416*534>5497 
416*656*5554 

Carmen Silva e o incansàvel Hernàni Raposo nos estüdios da CIRV. 

Eco AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

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

CARGA GERAI PARA 

TODO 0 PORTUGAL 
RECEBENDOATI16DEMABçO 

VlAGENS 
- EXCURSAO AO SAUTS CRISTO E FitnMA 

- VlAGENS PARA PORTUGAL 

- OUTROS DEST1H0S 

ESPECIAI DA SEMANA. 
- CUBA 
Tudo incluido desde $900” + Tax 
Sô aviâo *560.”-I- Tax 

Ontario Registration number Ü4229761 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
Envolva-se na educaçâo do seu filho 
Quando comecei esta série de artigos sobre a actual 
situaçào do sistema de ensino, referi que o objective 
de cada um era de elucidar os pais - sobretudo 
aqueles que têm alguma dificuldade em 1er 
documentes em inglês ou que, embora saibam 1er o 
inglês, nâo se envolvem muito na educaçâo dos 
filhos. Corn excepçâo do primeiro artigo, comecei 
por descrever cada secçâo que compôe o actual 
curriculo escolar. Hâ dias perguntaram-me porque 
razào nâo escrevia sobre as escolas secundârias. 
Faz sentido, sobretudo porque dou aulas numa 
escola secundaria. No entante, a razào pela quai 
comecei a escrever sobre o curriculo elementar 
prende-se essencialmente corn o facto de tudo 
começar por um principle que neste caso sera o 
primeiro ano de escolaridade - a pré-escola sera 
abordada isoladamente devido ao facto de também 
possuir um documente especifico. No entante, e 
assim sendo, esta semana antes de passarmos à 
prôxima secçâo do curriculo, vamos falar do 
envolvimento dos pais na educaçâo dos filhos. 
Qualquer documente relacionado corn o curriculo 
traz uma secçâo referente ao envolvimento dos pais 
na educaçâo dos filhos, uma vez que é uma das 
questôes primordiais no desenvolvimento 
intelectual de cada aluno. Estudo apôs estudo que 
tem sido feito na ârea do ensino conclu! que os pais 
que se interessam e desempenham um papel active 
na educaçâo dos filhos poderâo contribuir para que 
estes tenham um aproveitamento académico 
excelente. Existem vârias maneiras dos pais se 
envolverem na educaçâo dos filhos: quer seja no 
trabalho de casa, nas actividades escolares ou na 
direcçâo escolar/comité de pais e concelheiros. 
Uma das areas mais importantes em que os pais 
poderâo contribuir juntamente corn os conselheiros 
escolares é no estudo de novas recomendaçôes e 
mudanças nos documentes que envolvem 
directamente os filhos e a sua escolarizaçâo. Esta é 
uma questào muito importante porque as escolas 
entram em contacte corn os conselheiros sempre 
que haja -alguma mudança ou alguma 
recomendaçào que afecte directamente o processo 

de aprendizagem do aluno. Como tal, o comité de 
conselheiros e pais desenvolveu uma lista composta 
por dez sugestôes em como os pais poderâo ajudar 
os filhos na escola; 
1. Leia corn e para o seu filho. Os pais deverâo 
acompanhar o filho semanalmente à biblioteca e 
obter livres relacionados corn as disciplinas da 
escola e também do interesse do aluno. 
2. Entre em contacte regularmente corn os 
professores do seu filho - e nâo apenas quando tem 
que levantar as notas. 
3. Paie corn o seu filho todos os dias sobre o que fez 
na escola. 
4. Pergunte pelo trabalho de casa. Se por acaso 
puder ajudar, dê esse apoio ao seu filho. No 
entante, o simples interesse em ver os trabalhos de 
casa jâ é bastante positivo para incentivar os seus 
filhos. 
5. Certifique-se que o seu filho tem um lugar 
silencioso onde possa fazer os trabalhos e estudar. 
6. Envolva-se nas actividades escolares e no comité 
de pais e conselheiros. 
7. Estimule o interesse intelectual do seu filho 
discutindo corn ele os assuntos da actualidade, 
lendo corn ele, vendo programas de televisâo 
adequados ou até navegando na internet. 
8. Reinforce os conhecimentos adquiridos na escola 
levando o seu filho a museus, galerias de arte ou 
outros locals de interesse. 
9. Certifique-se que o seu filho é um aluno assiduo 
e que nunca chega atrasado às aulas. 
10. Se o seu filho tiver que faltar ou chegar atrasado 
à escola, informe a administraçâo escolar. 
Para além destas recomendaçôes redigidas pelo 
comité de conselheiros, existe uma pagina da 
internet sobre este assunto e sobre o novo 
documente relacionado corn a violência nas 
escolas, corn os assuntos actualmente em debate 
sobre a educaçâo, corn os conselheiros escolares e 
corn as diversas maneiras em como pode registar 
as suas preocupaçôes. A morada da pâgina da 
internet é www.ontarioparentcouncil.org. 
A segurança nas escolas sera tema para outre 

artigo, no entante, muito 
resumidamente vamos aqui 
deixar o essencial que todos 
os pais deverâo saber desde o 
primeiro dia que o filho vai 
para a escola. Este 
documente dâ aos directores 
escolares e aos professores 
mais , autoridade para 
disciplinar os alunos. Mau 
comportamento e violência 
têm tolerância zero, ou seja, os alunos poderâo ser 
enviados para casa de castigo se causarem 
estragos na propriedade escolar, se verbalmente 
tratarem mal o professor ou um administrador 
escolar e se ameaçarem os colegas. Outras 
caracteristicas deste documente englobam multas 
para estranhos que se encontrem na escola sem 
terem entrado em contacte corn o conselho 
directive; acesso proibido a qualquer pessoa que 
représente uma ameaça para a segurança escolar; 
verificaçâo do registp criminal dos individuos que 
estejam em contacte permanente corn os alunos; 
regras para o uso de uniforme; e a exigência de 
cantar o hino do Canadâ diariamente nas escolas. 
Finalmente, no novo documente relacionado corn 
a segurança das escolas existem seis questôes que 
deve perguntar aos professores sempre que vâ a 
reuniôes: 
1. O que é que o meu filho tem estado a aprender? 
2. Como estâo as notas do meu filho? 
3. Em que âreas ou disciplinas é que ele é bom? 
4. Em que âreas é que o meu filho tem 
dificuldades? 
5. Tem havido algum progresse no 
aproveitamento escolar do meu filho desde o 
inicio da escola? 
6. Como poderei envolver-me na educaçâo do meu 
filho para que ele possa acabar o ano escolar corn 
sucesso? 
A participaçâo e o interesse dos pais na educaçâo 
dos filhos é meio caminho andado para o seu 
sucesso escolar. 

DUO SAHTOS apresentou novo trabalho 
John e Eisa Arthurs Santos, o casai 
que constitui o DUO SANTOS, 
apresentou o seu ultimo trabalho 
gravado no Oasis Convention 
Centre, ediçâo da DISMUSICA, 
dos empresârios Flumberto Rebelo 
ejoe Pimentel. 

Humberto Rebelo escuta Lise Santos 
falando sobre o novo trabalho. 

Foi um convivio muito agradâvel 
entre os artistas e gente ligada ao 
mundo artistico, convidados da 
Dismusica que, como sempre, 
ofereceu aos présentes um delicioso 
cocktail. 
Da autoria de Hélio Menezes, foi 

também apresentado o video do 
tema, "Sei que o Mundo vai 
Mudar", a cançâo que dâ titulo ao 
album. 
Fîumberto Rebelo felicitou os 
artistas pelo trabalho apresentado e 

pediu aos présentes que continuem 
a dar apoio aos artistas locals para 
engrandecimento da Comunidade 
que servîmes. 
Parabéns, à Dismusica e ao Duo 
Santos. 
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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 l-«88-ROGERSl. 

QI^OGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ho qu^se tomou 

iifjàiE!v 

Entretenlmento 

0 Oireito de 

Nascer De 2“ a 6* feira 
às 20:15 

(a vida nem senpre 
dâ para rir, estar 
com FPTV-SIC é 
indispensàvel para 
manter o bean humor) 

VfrfntK!% 

Contacte 
ROGERS CABIE 

e peça a 
Caixa Digital. 
Mande activar 
0 novo Canal 

Festival Portngnês 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 
O ROGERS’ 

Digital Cable 

Acompanhe 
FPTV-SIC, 

24 horas por dia. 
Para mais detalhes 
ligue para CIRV-fm: 

416-53M088 ou 
1-888-184-3771 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO 

"O TOP DOS TOPS 

ESTA NO FPTV^IC" 

©a 'll© ©© ©[1 
Sabado 

i 06,00-FPtviomai 

j 07,15-ZipZap 

I opo -Sicflornal 

i 09,00-Malucos do Rise 

I 09,30-Cantigas da Rua 

110,30-CnrtoCircuito 

' 13,15-Nâoseesqneça da 

escouade dentes 

' U,l5-Ganancla 

15.00- Sic2°lornal 

; 16,00-NoitesMarcianas 

18,15-FPtviomai 

: 19,45-Ganâncla 

20,30-Malucosdo Rise 

' 21,00-Cantigas da Rua 

22.00- Sic2°iornal 

23.00- Concerto de 

Daniela Mercery 

01.00- Nâoseesqneça da 

escova de dentes 

; 02,00-Ganâncla 

0245-NoitesMarcianas 

05.00- Portngal Radical 

Domingo 

i 06,00-FPtviomai 

07.30- Zip Zap 

06.00- Sic flornal 

09.00- Malucos do Riso 

f 09,30-Trapalhôes 

: 10,30-CurtoCircuito 

13.15- Forade série 

14.15- Ganancia 

: 15,00-loirnal da Nolte 

p 15,30-Benilcax 

> Relenenses 

! 11,30-Malucos do Rise 

I 18,00-FPtviomai 

19.30- Unha da Frente 

r 20,30-Ganancia 

21.15- Sic2°lomal 

22.15- Herman Sic 

00,15-CurtoCircuito 

01.15- Fora de série 

02.15- Ganancia 

03.00- Herman Sic 

05.00- Os Conquistadores 

2® Feira 

i 06,00 - FPtviomai 

^ 01,30-Sic 10Horas 

f 08,00-Sic Tiomal 

j 09,15-As Duas por Très 

noo-ReceitasdoDia 

11.30- 0 Oireito de Nascer 

12.30- Médico de Famllia 

13.30- lomal de Desporto 

14.00- SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- Sic2'’lornal 

16.00- As Duas por Très 

1800-luiz Decide 

18.30- Calé do Surdo 

19.00- FPtviomai 

20,20-ODirelto de Nascer 

21.15- SolâVermelho 

21.30- Ganâncla- 

22.15- Sic2°lornal 

23.15- NoitesMarcianas 

01.15- LinhadaFreme 

02.15- Calé do Surdo 

0245-Médico deFamilia 

0345-Ganâncla 

04.30- Sic 10 Horas 

3° Feira 

06.00 -FPtviomai 

01,20-Sic 10 Horas 

08.00- SicTlornal 

09.15- As Duas por Très 

11.00- Receltas do Ola 

U30-Oireito de Nascer® 

12.30- Médico deFamilia 

13.30- iomal de Desporto 

14.00- SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- Slc2°lornal 

16.00- As Duas por Très 

18.00- luiz Decide 

18.30- Calé do Surdo 

19.00- FPtviomai 

20.15- ODirelto de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- Sic 2°iornal 

23.00 - Rairro da Fonte 

23,45-Rarreiras 

Arquitecténicas 

00,30-Exit 

01.00- Médico de Famllia 

02.00- SolâVermelho 

02.15- Ganancia 

03.00- Rairro da Fonte 

0345-Rarreiras 

Amuitecténicas 

04.30- Sic 10 Horas 

4° Feira 

06,00 -FPtvIornal 

01.20- Sic 10 Horas 

08.00- Sic T lomal 

09.15- As Duas por Très 

11.00- Receltas do Dia 

11.30- DIreito de Nascer® 

12.30- Médico de Famllia 

13.30- iomal deOesporto 

14.00- SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- Slc2°lornal 

16.00- As Duas por Très 

18.00- iulz Decide 

18.30- Calé do Surdo 

19.00- FPtvIornal 

20.20- ODirelto de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- SIC 2° lomal 

23.00- Conversa daTreta 

23.30- QueridoProiessor 

00,30-Mar Portuguez 

01.00- Médico deFamilia 

02.00- As Duas por Très 

03.15- Calé do Surdo 

0345-Ganâncla 

04.30- Sic 10 Horas 

5^ Feira Feira 

06.00 - FPtvIornal 

01.20- Sic 10 Horas 

08.00- SicTlornal 

09.15- As Duas por Très 

11.00- Receltasdo Dia 

11.30- Direlto de Nascer® 

12.30- Médico de Famllia 

13.30- lomal deOesporto 

14.00- SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- Slc2°lornal 

16.00- As Duas por Très 

18.00- luiz Decide 

18,30 -0 Café do Surdo 

19.00- FPtviomai 

20.20- ODirelto de Nascer 

21.15- Ganâncla 

22.00- Sic 2° lomal 

23.00- SOS Sic 

23.30- Conversa Afiada 

00,30-FicbeirosCllnicos 

01.00 - Médico de Famllia 

02.00- As Duas por Très 

03,15 -0 Café do Surdo 

03,45-Ganâncla 

04.30- Sic 10 Horas 

V 
06,00 - FPtviomai 

OUO-Sic 10 Horas 

0800-Sic f lomal 

09.15- As Duas por Rês 

TtOO -Receltas do Dia 

11.30- Direlto de Nascer® 

1240-Médico de Famllia 

13.30- lomal de Desporto 

14.00- SolâVermelho 

1415-Ganâncla 

15.00- Sic 2° iomal 

16.00- As Duas por liés 

1800-luiz Decide 

1830 -0 Café do Surdo 

19.00- FPtviomai 

2040-ODirelto de Nascer 

2ti5-SofâVemieiho 

2130-Ganâncla 

22.15- Sic 2° lomal 

23.15- Culdado corn as 

Aparencias 

2345-PontodeEncontro 

0045-Médico de Famllia 

0145-As Duas por Très 

03.15- Médicode Famllia 

0415- Ganâncla 

05.00- Portugal Radical 

ISTA GFELHA DE PROGRAMAÇÀO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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dollar event 
lower food prices 

Situado na Dufferin Mall (a norte da College) 
Estes preços estaxâo em vigor até o dia 23 de Fevereiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

chicken 
whole . 

hand! sq^ks 
selected varieties 
84J?i7jgB2 

i Irish soring 

twnitefisif 
whoie^^p 
frozen^bagged, 

smile 

urn mocambicano em Portugal 
O moçambicano Benny Pascoal lançon no mercado 
discografico o sen ultimo trabalho, "Mudar on 
nao... tanto faz". 
Neste sen album "Mudar ou nâo... tanto faz", titulo 
de uma cantiga da autoria de J.M. Coelho e 
Fernando Correia Marques, Benny Pascoal 
interpréta ainda temas da sua propria autoria e de 
José Ricardo, Joâo Mira, Antonio Avelar Pinho e 
Pedro Britol, Donzilia Alves e Antonio Bizarrol, 
Sao Gonçalves, Vasco de Matos Sequeira e Artur 
Vaz Fonseca. "Moçambique meu Pais", "Natal 

Negro", "Bela Africana" e "Quando o telefone toca", 
entre outras, sâo bem capazes de animar muitas 
festas. 
Os coros sâo de Cristina Gouveia e José Ricardo. A 
produçâo de Benny Pascoal ejosé Ricardo, tern a 
participaçào em varios instrumentas do musico e 
arranjador José Ricardo, e gravaçâo, mistura e 
masterizaçâo de Antonio Bizarro. 
Um trabalho bem harmonizado e "caliente", cheio 
de motivos de interesse e aconselhâvel a todas as 
idades. 

1030 iSns $f. West 01 Botiiiirst 

|0 YOUB POWNTOWH MNtVAW STORg O YOW> OcWWTOWN tlBHIViW «TtWE Q Ÿ<KW DWt MlWVÂS! 

YCKW DOWNTOWN MIHIVAH 8TCWE O YOtIR OOWNTtWN MiNIVAN STORE OYOUR OOWt 

DOWNTOWN 
JOSé CARLOS COELHO-VENOEDOR PQRTUGUêS 

^Excepto: Viper, Prowler, Pam’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

Lease price is plus freight f. sec, adm, pde a all applicable taxes. 

Cash selling price is plus freight adm, pde a all applicable taxes 

FINANCING 

on selected 

20(>2 models 

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

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Tambem fantastico saldo 
nos carros usados 

95 Volvo 850 
Silver ext., with black 
int., fully loaded, 
excellent condition 

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

IMew SOOS 
Concord LXI 

234 HP, 3..5L SOHC 24, Valve V6 engine, 
feather, air conditioning, 17” chrome wheels, 
fog lamps, four wheel disc brakes with ABS, 

traction control, no charge sunroof. 

*29,995." o. *395." 
Cash selling price 48 Mth Lease 

94 Mercedes C220 
Loaded, white, leather int., 
p/sunroof, p/w’, p/s, p/1, 
cruise, tilt, AC, excellent 
condition, price to sell. 

N MINIVAN «TORE 
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BF8II Pitt recebe proposta 
para intorprotar o sou proprio papol 
O estüdio norte-americano 
New Regency propos a Brad 
Pitt que interprète o seu 
prôprio papel na comédia 
«Brad Pitt Wants My 
Girlfriend». O filme sera 
escrito e realizado por Les 
Firestein. 
Concebido no mesmo 
espirito de «Queres Ser John 
Malkovich?», «Brad Pitt 
Wants My Girlfriend» conta 
a histôria de um casai que se afasta 
quando a namorada conhece Brad 
Pitt no Canada, onde este esta a rodar 
um filme. O actor gosta delà, mas o 

seu namorado vai fazer tudo 
para a conseguir de volta. 
Segundo Firestein, «o maior 
pesadelo de um homem é 
estragar tudo corn uma 
rapariga, e depois alguém se 
interessar por ela, que séria a 
pior pessoa posslvel. Essa 
pessoa séria Brad». 
No entanto, segundo a 
Variety, Brad Pitt nâo sabia 
nada do projecto. Se o actor 

recusar a sua participaçâo no 
projecto, o realizador terâ de 
encontrar outra estrela de cinema e 
alterar o nome do titulo. 

M8d0nil3 grava mùsica 
para nova filme de James Bend 
Madonna vai gravar uma mùsica para 
o filme de James Bond, ainda sem 
titulo. Desconhece-se, no entanto, se a 
cançâo vai fazer parte da banda 
sonora. As filmagens estâo a decorrer 
nos Pinewood Studios, perto de 
Londres. Pierce Brosnan encarna pela 
quarta vez o agente secreto, cuja saga 
começou hâ 40 anos. 
Inicialmente a cantora tinha sido 
contratada para ter um papel fugaz ao 
lado de Pierce Brosnan, mas a sua 

participaçao vai ficar-se apenas pela 
mùsica. 
Segundo declarou um agente da 
cantora. Madonna «esta a fazer uma 
cançâo para o filme», mas «nâo vai 
representar». 
Madonna junta-se assim a um lista de 
nomes famosos de cantores que 
gravaram cançôes para filmes de 
James Bond, como Paul McCartney, 
Torn Jones, Shirley Bassey, Tina 
Turner e Nancy Sinatra. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 
^iûua 

— 
1 

Oualidade 
Originalidade 

Bom goatso 

Bons preços 

VISITE JA A ABTNOWA FURNITURE PIUS 

üJiJiJi vL IJ'JBVI JJJJJ ÏJJJBJJilJ 
416-53S-1133 

Catherine Zêta Jenes 
é 0 novo rosto de Elizabeth Arden 
A actriz Catherine Zêta Jones é o 
novo rosto da empresa de 
cosméticos Elizabeth Arden, com a 
quai acaba de assinar um contrato 
para os prôximos quatro anos. Nâo 
foram revelados os valores 
envolvidos, mas fontes do sector 
afirmam que a actriz galesa recebe 
mais de um milhâo de dôlares por 
ano. 
Catherine Zêta Jones, que sucede a 
Amber Valetta, é a imagem da nova 
campanha Open for Beauty, que 
começa em Junho. 
«Li muito sobre Elizabeth Arden. 
Era uma visionâria e estou 
encantada por fazer parte da 
empresa que criou», afirmou a 
actriz. «Estou de acordo corn 
Arden: "estar bonita e natural é um 
direito de nascimento de qualquer 
mulher"», disse. 

Video e DVD de ((Harry Poneni 
chegamaos EUAem Maie 
A ediçâo em video e DVD de 
«Harry Potter e a Pedra Filosofal» 
nos EUA esta marcada para 28 de 
Maio. A chegada do filme ao 
mercado doméstico sera a maior 
campanha de sempre para um 
lançamento videogrâfico. 
O video de «Harry Potter e a Pedra 
Filosofal» irâ apresentar mais cinco 
rninutos de filme, enquanto o DVD 
terâ dois discos e algumas horas de 

extras. 
A campanha publicitâria para a 
ediçâo em video e DVD do filme 
custarâ cerca de 28,8 euros (25 
milhôes de dôlares). 

Cruise, Hanks e Roberts 
sâo os mais poderosos de Hollywood 
Torn Cruise, Tom Hanks e Julia 
Roberts sâo os actores mais 
poderosos de Hollywood, de acordo 
com uma lista sobre as estrelas que 
asseguram mais financiamento para 
os filmes e mais dinheiro nas salas de 
cinema. A lista sera publicada esta 
semana pelo ffollywood Reporter. 
Os très actores aparecem em primeiro 
lugar na hsta, resultado de uma 
sondagem feita a mais de lOO 
executivos da indùstria 
cinematografica. George Clooney e 

Russell Crowe surgem pela primeira 
vez nas dez primeiras posiçôes, junto 
com Mel Gibson, Jim Carrey, 
Harrison Ford, Bruce Willis e Brad 
Pitt. 
A sondagem revelou que o poder de 
algumas das novas estrelas estâ a 
aumentar. A cotaçâo de actores como 
Reese Witherspoon, Kirsten Dunst, 
Josh Hartnett e Kate Beckinsale 
aumentou este ano, e nomes como 
Heath Ledger ou Hugh Jackman 
figuram pela primeira vez na lista. 
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CARNAVAL 

Brasil: Mangueira vence o 
carnaval do Rio de Janeiro 
A escola de samba Mangueira foi a 

grande vencedora do carnaval do 
Rio de Janeiro deste ano, anunciou o 
jüri. 
Fundada em 1928 e hâ très anos sem 
vencer, a Mangueira, uma das 

escolas mais tradicionais do carnaval 
do Rio de Janeiro, obtém agora o 16° 
titulo da sua histôria. 
A escola, corn um enredo sobre a 

regiâo Nordeste do pais, venceu por 
apenas um décimo de diferença em 

relaçâo à Beija-Flor, na segunda 
posiçào pelo quarto ano consecutivo. 
Os jüris fazem a sua avaliaçâo corn 
base em 10 pontos, entre os quais 

samba-enredo, evoluçâo, fantasias e 
alegorias, bateria, comissâo de 

frente, mestre-sala e porta-bandeira. 
A escola Unidos da Tijuca, que este 
ano homenageou os paises de lingua 

portuguesa, ficou em 10° lugar entre 
as 14 que desfilaram durante duas 

noites no sambôdromo. 
Terceira a apresentar-se no domingo, 
dia 11, ela foi penalizada em dois 
pontos por ter ultrapassado o tempo 
mâximo regulamentar que cada ' 
escola tem para desfilar. 

A escola foi premiada, no entanto, 
corn o Estandarte de Ouro, dojornal 
"O Globo", que premia todos os anos 

as escolas, como a melhor ala das 
baianas desse carnaval. 

Madeira: Cortejo trapalhâo animou Funchal 
o cortejo trapalhâo encerrou o 

programa "Madeira/Carnaval 
2002", organizado e promovido 

pela Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura. 
O cortejo teve a participaçâo de 

centenas de pessoas que se 
disfarçaram das formas mais 
dispares, corn particular realce 
para os homens travestidos de 
mulheres e de Bin Laden e os 
talibâ. 
Alguma critica social marcou 
igualmente presença, como foi o 
caso do grupo que aludiu à 
situaçâo da justiça em Portugal, 
corn casos como o do padre 

Geraldo, a contas corn a justiça por 

ter alegadamente afirmado que 
rezaria por mais uma maioria do 
PSD numa inauguraçâo, se tornam 

mais importantes que o julgamento 
de casos de violaçôes e assaltos, ou 
de outro que criticava a falta de 

transporte püblico para déficientes. 
O cortejo atraiu milhares de 
madeirenses e turistas ao centro do 
Funchal num dia de sol, tendo 
terminado no Largo do Municipio 
corn um espectâculo popular. 

A Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura, através do 

Departamento de Animaçâo da 
Direcçâo Regional de Turismo, 
investiu nesta iniciativa este ano 

cerca de 330 mil euros, num 
periodo em que a ocupaçâo média 
hoteleira é de 80 por cento. 

O Carnaval na Madeira prossegue 
pela noite dentro em bares, 
discotecas e hotéis. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Este sera urn momento em que podem ocorrer mudanças 
ou transformaçôes positivas no seu ambiente 

profissional, nomeadamente alteraçôes de pianos, de 
métodos de correcçào de factores, que apontam, no 
futuro, para melhores direcçôes. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

É aJtura de investir na sua vida profissional e de concretizar um 
piano que tem vindo a amadurecer. A passagem da Lua pela sua 
Casa X (sector astrolôgico das realizaçôes) preiniarâ os seus 
esforços nesta area e reforçarâ a sua imagem perante os outros. 

OÈMEOS - 21/05 A 20/06 

Serâo bons momentos para entender o porquê de uma série 
de situaçôes do passado. Aquilo em que investir agora poderâ 
ter bons resultados a médio prazo. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

LEâO 22/07 A 22/08 

Poderâ finalmente entender o porquê de uma série de situaçôes 
do passado. A boa relaçào de Marte e Plutào vai possibüitar-Uie 
uma visào global da vida. Neste momento sentira, naturalmente, 
maior propensào para contactar Sagitârios e Leôes. 

ViRGEM - 23/08 
"TT" Ji. 

A Lua ira transitar pela sua Casa VI (sector astrolôgico que 
conduz a uma certa dependência da energia mental). Poderâ 
sentir uma hesitaçào, motivada pela sua busca da perfeiçâo. 
Facilidade nos contactos corn alguns signos de Terra, como o 
Touro ou Capricôrnio. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Irâ valorizar mais o efeito de um projecto do que os meios 
para o realizar. Decididamente, os trabalhos de rotina, 
pequeninos e minuciosos, devem ser deixados para outra 
altura. Nào se vai importar de dar um pouco nas vistas e, 
quem sabe, vestir uma roupa corn cores mais fortes. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

SAOITARIO - 22/11 A 21/12 

CAPRICôRNIO -22/12 A 20/01 

Tempo como este é especialmente indicado para refazer um 
piano de fundo relativamente às suas ambiçôes sociais ou para 
pôr a funcionar um piano de orientaçào profissional. Serâ um 

momento especial em que terâ uma capacidade mais 
aprofundada de observar o desenrolar do seu prôprio destino. 

AQIJÀRIO * 21/01 A 19/02 

PEIXES - zolozŸzo/oî 
Poderâ sentir uma inquietaçào insuspeitada e talvez 
injustificada. Uma hipersensibilidade e uma nostalgia poderào 
surgir ou estar mais acentuadas. 

i 

A Lua em bom aspecto corn Saturno faz corn que sinta um 
profundo sentido de responsabilidade e uma seriedade fora do 
habituai. Envolver-se em actividades sociais nào é de todo a 
melhor ideia neste momento. Ao invés, para apoio emocional e 

libertaçào recorra aos seus amigos e familiares mais prôximos. 

O bom aspecto de Marte a Plutào vai fazer corn que se sinta, de 
novo, corn mais concentraçào, coin mais segurança em apostar 
numa situaçâo futura ou num projecto. 

A Lua em Conjunçâo corn Neptuno aumenta a sua sensibilidade 
e poderâ dar consigo a dar ouvidos aos problemas de outra 
pessoa Estâ muito sereno/a, corn tendência para sonhar acordado 
e para se refugiar em mundos imaginârios - em particular na arte 
ou no cinema 

Nesta altura o seu lado instintivo estarâ sublinhado e você poderâ ser 
tentado a agir irracionalmente. Tenha calma! Nào brinque corn o 
fogo! Nào seja impradente, évité excesses cujos resultados lhe 
poderào provocar algum desconforto. 

Horizontal: 
1 - GUINDASTES; PEDAÇO 
DE LOIÇA. 

2-AQfJELAQUEDÂÀ 
LUZ (INV.); GRANDE 

ARTÉRIA. 3 - NIQUEL (S. 
Q.); OEERECEI; LETRA 
DOBRADA. 4- PRtXÎRESSü 

5-PORCO;VOGAlS;PAU 
CONFUSO. 6 - DISPENSA. 
7- ESTADODE 
INCONSCIÊNCIA POd'AI.; 
HABITUAL. 
8- CAMPEÀO; 

APOQIJENTAÇÀO. 
9 - CABELOS BRANCOS 
(INV); AS PONIAS DO 

LAR 
10-LINDAS. 

Vertical: 
1 - CIÊNCIA QUE ESTUDA OS FENÔMENOS DA HEREDITARIEDADE. 
2 - FURIOSOS. 3 - A UNIDADE; PRER; BRISA. 4 - RELATIVO À lUA. 
5 - RABOS (INV.); SÀO (ANAGR.). 6 - O MELHOR AMIGO DO HOMEM (INV.); O 

I QUE OS PROFESSORES DÀO. 7 - FILHOTE; SORl’E (INV). 8 - BASTA (INV.); 
* ALTERNATIVA; COBRE (S. Q. INV). 9 - ÔXIDO DE CÂLCIO; ÂRVORE 

ANACARDIÂCEA. 10 - O SATÉLITE DA TERRA; CORREIA DUPLA QUE 
SUSTEN TA O ESTRIBO. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1- Magarefe 2- irado; expo 3- no; me; LUI 4- am; irritar 5- ra; rancor 6- etra 
7- ti; doado 8- ec; ossadas 9- ss; da 10- uso; orelha. 
Verticals: 

I 1- minarete 2- aromaticos 3- ga 4- admirados 5- roera; osso 6- rn; as 
7- felicidade 8- exito; odal 9-piar 10- soir; casta 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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BOB MARLEY 
tiniHiuscEuii97iiins 
Comemorou-se a 6 de Fevereiro, o aniversàrio de nascimento de Bob 

Marley. Se o müsico jamaicano estivesse vivo, cumpriria 57 anos de idade... 

A VIDA E A OBRA 
DE BOB MARLEY 

Nascido cm St. Ann's Parish, na Jamaica, filho 
de pai branco e mae negra. Bob Marley deixou a 
sua casa aos 14 anos para se dcdicar à müsica. 
Dcpois de um periodo de aprcndizagem, durante 
0 quai actuou corn artistas mais estabelecidos, 
viria a tornar-se famoso quando formou a banda 
The Wailers, corn Peter Tosh, Bunny 
Livingstone, Junior Braithwaite, Beverley Kelso 
e Cherry Smith, por volta de 1963. A sua 
associaçSo a produtores como Coxsonc Dodd, 
proprietdrio do famoso Studio One, séria 
fulcral para o scu futuro sucesso. 
Depois do primeiro single "I'm Still Waiting", 
Bob Marley A The Wailers foram gradualmente 
subindo nas tabclas jamaicanas, ate que 
Braithwaite e Smith deixaram o grupo, ficando 
Bob 0 vocalista principal. Ate 1966, ano da 
dissoluçao da banda, gravaria mais de 70 
cançôes com Coxsone Dodd. Depois disso, 
Marley viajou ate Newark, nos Estados Unidos, 

onde a sua mae vivia hd alguns anos, para 
trabalhar numa fdbrica, mas em pouco tempo 
voltou à Jamaica, rcunindo outra vez os Wailers 
com Tosh e Livingstone, c o trio tornou-sc coda 
vez mais envolvido com a culture rastafari c a 
sua divulgaçâo. Criando a sua editora, lançaram 
"Bend Down Low". 
Em 1968, juntaram-se ao produtor Danny Sims, 
com quern voltaram a gravar inumeros temas, e 
no ano seguinte começaram a trabalhar com o 
lenddrio Lee "Scratch" Perry. Apoiados pelos 
Upsetters, a banda de estüdio de Lee Perry, os 
novos Wailers gravaram uma série de novos 
temas que cstabcleceriam o padrao para a 
müsica iamaicana nos anos seguintes, 
combinando harmonies vocais poderosas, ritmos 
inventives e produçao arrojada. O baixista 
Aston "Family Man" Barrett e o seu irmao 
Carlton, baterista, juntaram-sc 
permanentemente à banda de Marley, e cm 1971 
fundaram uma nova editora independente, a 
Tuff Gong. 
Um ano dcpois, eram contratados pela Island 
Records de Chris Blackwell, a primeira editora 
jamaicana a explorer o mcrcado britSnico 
mostrando uma visao déterminante para a 
exportaçSo de artistes como Marley. Depois de 
uma décade de trabalho duro, os dividendes 
estavam à vista. Em 1973, "Catch A Fire", o 
primeiro album pela Island, foi lançado c o 
mundo passou a conhecer Bob Marley A The 
Wailers. Seguiu-se "Burnin"', que incluia o tema 
"I Shot The Sheriff", cuja versao feita por 
Eric Clapton chegaria ao Top-10 americano, em 
1974. Mas logo quando tudo parccia bem, Tosh 
e Livingstone deixaram o grupo para procurer 
carreiras a solo. Bob Marley chamou entao as I- 
Threes, as vocalistas Rita Marley (esposa de 
Bob), Marcia Griffiths c Julia Mowatt. 
Seguiu-se uma digressao mundial corn este 
alinhamento, mesmo antes do lançamento de 
"Natty Dread", album de 1975 que 
definitivamente furou o mercado. A digressao 
motivou 0 lançamento de "Live!", e no ano 
seguinte, 1976, "Rastaman Vibration" chegou ao 
Top-10 de vendes de dibuns americano, 
provando que a müsica jamaicana havia 
conquistado o seu canto no mercado. 
No entanto, enquanto a sua fame crescia c o 
povo jamaicano o elevava à categoria de 
profeta. Bob Marley era visto como um perigo 
por algumas autoridades jamaicanas, e a 3 de 
Dezembro de 1976 ficou ferido numa tentative 
de homicidio falhada. Marley ausentou-sc da 
Jamaica por um ano, mas a sua fame nâo parou 

de crcsccr. "Exodus", de 1977, foi o scu maior 
sucesso até entao, graças a cançoes como 
"Jamming", "Waiting In Vain" ou "One Love/ 
People Get Ready". O album seguinte "Kaya" 
também foi bem recebido, e foi seguido de 
outro cxcelente registo ao vivo, "Babylon By 
Bus", antes do novo album de 1979, "Survival". 
Quando, depois de uma décade too feliz, Marley 
parccia pronto para seguir c somar cxitos nos 
anos 80, tevc um colapso enquanto fazia jogging 
no Central Park dc Nova lorquc. Foi-Ihe 
diagnosticado um cancro, que dos pulmocs sc 
alastrou ao cérebro e figado. "Uprising" foi o 
ültimo album que lançou em vida, tendo faiccido 
a 11 de Maio de 1981 com 36 anos. Reediçôcs e 
compilaçoes do seu trabalho extenso, como 
"Legend", confirmam que o intéressé pela sua 
obra so aumentou com o tempo. 
Alguns dos scus filhos também seguiram uma 
carreira musical, caso de David, mais conhecido 
como Ziggy, lidcr dos Melody Makers (outros 
filhos de Marley - Cedelia, Stephen c Sharon, 
pcio que cram um grupo familiar), que 
conseguiram furar o Top-40 dc singles na 
américa, feito que nem Bob havia conseguido cm 
vida. Damian, Julian e Ky-Manian sao outros 
très descendentes de Bob Marley que 
perpetuam a sua memdria como müsicos. 

J 
DeUtna Alexandre 

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

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

212Vot(d»nS«. W. 
Brampton, ON i 
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Fernando Correia Marqnos 
dois dias de lesta 
No Ambiance Convention Centre 
houve farra da "grossa", nos passados 
Sâbado e Domingo. 
Nào estivemos présentes no Sâbado, 
mas segundo as informaçôes colhidas 
nào cabia uma agulha na sala de 
Testas. A sala a abarrotar de gente 
ansiosa de diversâo e alegria. 
Depois do saboroso jantar, os 
elementos do STARLIGHT foram os 
primeiros a responder à chamada do 
Manuel Gonçalves e, corn a facilidade 
conhecida, puseram a sala em 
polvorosa, corn as suas cantigas 
bonitas, ritmadas e apropriadas para 
dançar. 
A "batida" continuou corn o E^-Joey 
e, para fechar em grande, o 
FERNANDO CORREIA MARQUES, 

Fernando, Veloso e Eddy nos estüdios da ClRV. 

corn o seu habituai charme e boa 
disposiçâo, dando cantigas para todos 
os gostos, românticas, ritmadas, 
graciosas e, até, algumas corn aquela 
malicia q.b., em que o Fernando é 
mestre. 
No Domingo, estivemos présentes no 
Ambiance Hall, na companhia amiga 
da Chiquita e do marido Adérito 
Mota, do Paulo Cabral e mulher 
Adelaide, Eddy e Teresa e do Manuel 
Gonçalves. Em grande. 
As peripécias dos jogos FC Porto- 
Benfica e do Gil Vicente-Sporting 
foram "euforia e azedume" para o 
almoço clubistico, dissecado pelo 
Manuel Gonçalves. 
Para esquecer as "mâgoas 
futebolisticas", a rapaziada dos 

STARLIGHT subiu ao palco e 
encheu de müsica e ritmo a tarde de 
festa. Muita müsica e pista cheia, 
deram uma animaçào especial ao 
recinto e mais ninguém se lembrou 
do futebol. 
Depois de um espaço musical corn o 
DJ-Joey, voltou ao palco Fernando 
Correia Marques que, corn toda a sua 
expressividade, profissionalismo e 
graça, deu mais ritmo ainda à tarde 
romântico-carnavalesca. O püblico 
rendeu-se à sua vivacidade e rendeu- 
Ihe o aplauso devido. Fernando 
Correia Marques e sua mulher Isabel, 
regressam a Portugal felizes e corn o 
sentimento do dever cumprido. 
Vitor Couto fica de parabéns. 

JMC 

Adelaide Cabral, Isabel e Fernando Correia Marques, Chiquita e Adérito Mota no camarim. 

Fernando Correia Marques no meio dos foliôes. 

A équipa Starlight desta vez corn o teclista Cosmo e uma flor ao centra. 

SALT LRKC2002 

Jornalista canadiano apanhado nu em corredor de hotel 
Um jornalista canadiano 
converteu-se na "anedota" dos 
Jogos Olimpicos de Inverno, ao 
ficar fechado no corredor do hotel 
completamente nu, protegido 
apenas por um jornal, que, para 
sua felicidade, nâo era tablôide. 
François Gagnon, enviado a Sait 
Lake City do jornal "Le Soleil", do 
Quebeque, saiu do quarto para ir 

buscar o jornal, mas a porta 
fechou-se, deixando o jornalista 
no corredor do hotel, sem 
qualquer roupa vestida, apenas 
corn a protecçâo do precioso 
ôrgâo de informaçâo. 
"A minha sorte é que nâo era um 
tablôide", tentou ironizar o 
jornalista, depois de solicitar 
ajuda ao gerente do hotel, mas 

este revelou-se inflexivel corn o 
infortùnio de Gagnon, ordenando- 
Ihe que fizesse as malas e 
abandonasse - devidamente 
vestido - a unidade hoteleira. 
"A culpa foi minha, mas acho que 
exageraram. Este incidente teria 
sido resolvido em 35 segundos no 
Quebeque. O gerente teria aberto 
a porta corn uma gargalhada". 

lamentou o jornalista. 
Gagnon, que reconhece ter-se 
convertido na "anedota do Jogos", 
estâ agora instalado noutro hotel, 
a poucos quilômetros do "local do 
crime", à espera de reaver o 
dinheiro pela estadia que nào vai 
usufruir, porque, como ele 
prôprio alega, nào tem "nada a 
esconder". 
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SAUDE EM SUA CASA 

0 RIM FONTE DE VIDA E MORTE 
Os dois rins: ôrgâos 

abdominais em forma de feijâo 
gigante, embora possam ter pequenas 
variaçôes, sâo semelhantes na forma e 
no tamanho, e simétricos na sua 
posiçâo. Executam a limpeza do 
sangue e, por isso, estâo integrados na 
circulaçâo. 

As artérias renais trazem o 
sangue directamente da artéria aorta, 
e dividem-se, dentro do rim, em 
numerosas ramificaçôes até atingir 
tamanhos microscôpicos para 
formarem novelos de arteriolas 
chamados glomérulos. O sangue que 
entra nos rins é filtrado nos 
glomérulos, e os produtos inüteis, 
provenientes da utilizaçâo dos 
alimentos, ou de drogas, passam 
diluidos em âgua através de 
membranas de filtraçâo. Depuis de 
filtrado o liquido passa a ser urina 
que circula nos canais colectores até 
aos calices donde é lançada no 
bacinete: o funil que escorre para o 
uréter estreito e comprido que leva a 
urina do rim à bexiga. O sangue, 
depois de ser filtrado nos glomérulos,- 
volta para as veias, e sai pela veia 
renal que o leva de volta ao coraçâo. 

A unidade funcional do rim é 
composta por um glomérulo e a sua 
membrana de filtraçâo: a membrana 
basal, entre a arteriola e o o 
canaliculo urinârio colector. Cada 
rim tem biliôes dessas unidades, e a 
sua destruiçâo pode vir a 
comptometer a filtraçâo e limpeza do 
sangue. Se nâo houver 
funcionamento adequado dos rins, ou 
em caso de falha renal sem o 
tratamento corn filtraçâo artificial, os 
produtos tôxicos vâo-se acumulando 
no sangue, e o corpo pode morrer 
intoxicado. Felizmente a réserva da 
funçâo renal é enorme, e o corpo 
pode viver perfeitamente sadio sô 
corn um rim, ou até mesmo sô corn 
uma porçâo desse ünico rim a 
funcionar. 

Algumas doenças sô atingem 
um dos rins e nâo pôem em perigo a 
funçâo renal. As infecçôes 
bacterianas, na maioria das vezes 
résultantes de infecçôes da bexiga que 
nâo foram tratadas adequadamente, 
podem ascender até um dos rins, e 
causarem-lhe uma infecçâo 
generalizada: a pielonefrite. Os 
abscessos renais sâo infecçôes 
purulentas localizadas, hoje bastante 
taras, causadas por bactérias trazidas 
pelo sangue. Quando o rim fica 
irremediavelmente infectado, ou 
inütil, deve ser removido, para evitar 
por em perigo o outro rim. Os 
tumores renais sâo crescimentos 
unilaterais que, muitas vezes, podem 
ser malignos e bastante perigosos; o 
seu ünico possivel tratamento é a 
extracçâo do rim doente, feito a 
tempo. Os Quistos sâo cavidades corn 
liquido, ou substância gelatinosa, no 
seu interior; sâo extremamente 
frequentes e geralmente sem 
importância clinica. Uma grande 

parte da populaçâo pode vir 
a ter um quisto num dos 
rins, e os quistos mültiplos 
sâo também bastante 
frequentes. Sô muito 
raramente, quando os 
quistos sâo tâo numerosos 
que ocupam quase toda a 
massa de ambos os rins, 
pode haver compressâo 
extensiva, suficiente para 
causar falha renal. 

Para que os rins 
deixem de funcionar, e 
ponham em risco a vida, a 
doença tem de ser extensiva e 
bilateral. Uma doença frequente, que 
aparece subitamente e é capaz de 
causar falha renal aguda, é a 
obstruçâo urinaria na prôstata ou na 
bexiga; o seu tratamento é fâcil, mas 
tem de ser urgente. Entre as doenças 
menos frequentes que atingem 
simultaneantente ambos os rins estâo 
as nefroses, ou nefrites de origem 
autoimunolôgica. Nas 
glomerulonefrites, os glomérulos sâo 
atacados por produtos das reacçôes 
inflamatôrias, muitas vezes corn 
destruiçâo compléta, e, quando os 
glomérulos jâ nâo sâo suficientes 
para sustentarem a funçâo de 
filtraçâo, aparece a insuficiência 
renal. 

Embora as nefrites sejam 
doenças relativamente raras, a tensâo 
arterial elevada e a diabetes sâo 
doenças extremamente vulgares que 
podem acabar em falha renal com 
bastante frequência. Estas duas 
doenças juntas acabam por afectar 
uma grande parte da populaçâo, e as 
estatlsticas mostram que essa 
frequência esta a aumentar. Sâo 
doenças que atacam todo o corpo, 
incluindo as arteriolas dos 
glomérulos renais, dos olhos, ou de 
outros ôrgâos vitais, podendo causar 
a morte ou a cegueira; embora nâo se 
possam curar, podem-se controlar, e 
evitar os sens efeitos mortais. 

O exame periôdico da urina 
é extremamente simples, barato, e 
informativo. Para além de sangue 
invisivel, o que pode ser indicaçâo de 
pedra renal ou duma nefrite, pode 
detectar a presença de proteina 
microscôpica: nâo sô o primeiro sinal 
de doença renal, mas também uma 
indicaçâo de que os rins, e 
provavelmente outros ôrgâos vitais, 
estâo a ser afectados pela diabetes. 
Quando a albumina, mesmo em 
quantidades minimas aparece na 
urina, nâo deve haver falhas no 
controlo escrupuloso da tensâo ou da 
diabetes. Se isso nâo for feito, o 
resultado pode ser os rins deixarem 
de funcionar. 

Quando ambos os rins 
deixam de funcionar o corpo começa 
a ser intoxicado coin os produtos que 
nâo podem ser eliminados do sangue. 
A ureia e a creatinina, résultantes do 
metabolismo das proteinas, sâo os 
produtos mais abondantes que, em 

altas concentraçôes, se 
podem tornar tôxicos. 
Tudo aquilo que se 
ingéré, incluindo drogas 
e medicamentos, se nâo 
forem adequadamente 
eliminado pelos rins, 
podem atingir doses 
tôxicas. A concentraçâo 
no sangue de minerais 
corporais, incluindo o 
fôsforo, câlcio, sôdio, 
potâssio, e o magnésio, 
pode ficar desequilibrada 
e criar alteraçôes 

funcionais, incluindo arritmias 
cardiacas fatais. Antes que a morte 
seja uma ameaça, o doente em falha 
renal deve ser tratado corn diâlise: a 
técnica do rim artificial. Na diâlise, 
os produtos tôxicos no sangue, como 
nâo podem ser filtrados pelo rim, sâo 
filtrados através de membranas, que 
podem ser do prôprio corpo como 
acontece na diâlise peritoneal, ou em 
mâquinas exteriores por onde passa 
todo o sangue do doente. A diâlise é 
uma técnica bastante desconfortâvel 
que tem de ser periôdica e 
permanente para manter a vida, e 
que sô tem uma outra alternativa: o 
transplante renal. 

O rim foi o primeiro ôrgâo 
vital que conseguiu resistir â rejeiçâo 

de transplantes: um problema dificil 
de resolver, e que, muitas vezes, pode 
fracassar. Milhares de pessoas têm 
sido salvas corn o transplante de rins 
de outras pessoas. A doaçâo dum 
ôrgâo a outro ser humano, 
condenado â morte por doença, é 
uma das mais nobres de todas as 
ofertas, e todos nôs, 
independentemente do estado social, 
podemos fazer essa oferta sublime! 
Mas, infelizmente, nem tudo é nobre 
e sublime assim: Os rins humanos 
também podem ser negôcio! Embora 
na essência da doença e morte nâo 
haja distinçâo de classes, os ricos e 
poderosos conseguem, cada vez mais 
e corn maior facilidade, um ôrgâo ou 
um rim. 

Hâ sitios, neste Globo de 
altruismos e desumanidades em 
contraste, onde, para que um rim 
possa ser comprado e tran§plantado 
corn mais sorte, alguém foi 
cobardemente assassinado. O 
dinheiro corn poder de compra e 
venda sem limites, até da vida e 
morte, tem de ter um fim! Mas esse 
fim nâo é possivel se continuar a sua 
incontestâvel liberdade; ou a 
democracia que aceita essa falsidade; 
ou a vida e saüde como coisa 
mercantil, sem ter a felicidade, de 
toda a humanidade, como fim. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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A lESTE DO PARAISO 
O Semanârio “Expresso” de 

12 de Janeiro ultimo publicou a 
seguinte notlcia: “Russos têm 3° 
Jornal”. Note-se que se trata de um 
jornal publicado em Portugal. Ora, esta 
é uma nova realidade no nosso pais: 
tradicionalmente, um pais de 
emigraçâo, vê-se agora confrontado, 
pela primeira vez, corn grandes fluxos 
migratôrios provenientes dos paises de 
leste, desde que os ventos da Histôria 
fizeram cair o Muro de Berlim e se deu 
a desintegraçâo das chamadas 
Repüblicas Soviéticas. Os ültimos 
dados demogrâficos revelam, 
inclusivamente, que a populaçâo 
aumentou nâo por força de um 
crescimento da taxa de natalidade, mas 
pelo contributo dado por este e outros 
movimentos imigratôrios. 

Quando, hâ uns anos, um 
primeiro ministre proclamou ser o 
nosso pais um oasis, nem todos 
acreditaram e continuaram a preferir 
as margens do lado de câ. Agora que 
um outre primeiro ministre 
abandonou o oasis para o deixar num 
pântano, este revela-se, afinal, um 
paralso para quem deixa atrâs de si 
esquifes talhados de miséria. 

E certo que desde a queda do 
Império Colonial, em 1975, Portugal 
recebeu cerca de um milhâo de pessoas 
provenientes das ex-colônias 
portuguesas, designados por 
retornados. A palavra, na época, até 
tinha uma conotaçâo bastante negativa 
e ainda hoje hâ quem se retira a este 
grupo corn um certo desdém, mau 
grade terem passade vinte e sete anos. 
Nessa leva, nem todos seriam 
retornados, se atendermos ao 
significado da prôpria palavra. Sô 
retorna quem sai e, muitos deles, jâ 
pertenciam à segunda, terceira e até 
quarta geraçào, nascida nos trôpicos. 
Outros, sem qualquer ascendência 
portuguesa, nunca tinham poste os pés 
na cabeça do império, mas sentiam-se 
igualmente portugueses - assim rezava 
o Bilhete de Identidade - mercê de uma 
politica plurirracial e multicontinental 
do Estado Novo, que defendia um 
mapa de provindas do Minho a Timor. 
Mas, nessa altura, nunca se falou em 
imigraçào, mas tâo sô de politica de 

acolhimento num rectângulo reduzido 
ao relvado de um campo de futebol, 
recolhidas que estavam as vêlas 
enfunadas do Império. Considerou-se 
tudo farinha do mesmo saco, sem 
distinguir variedades mais escuras, 
trituradas ao som do pilâo do batuque 
em movimentos fâlicos, por mâes 
negras de crianças às costas, envoltas 
em capulanas de ternura. Nos 
aéroportés, misturavam-se tanto os que 
vinham em busca de raizes ressequidas 
pelo tempo, como os que sô conheciam 
o cheiro da terra molhada, onde o sol 
se punha em gomos alaranjados de 
outras linguas. Ninguém entendeu 
nada. Era como se fosse um fenômeno 
migratôrio, ou seja, assim um pouco à 
laia do que acontecia no prôprio pais, 
quando os ratinhos, provenientes das 
regiôes montanhosas das Beiras, todos 
os anos se deslocavam para fazer as 
ceifas no Alentejo. O Ministério da 
Educaçâo (salvo algumas excepçôes 
nos anos 90) nâo tomou medidas nem 
definiu politicas que permitissem 
integrar crianças que, contrariamente 
ao que o poder instituido pensava, nâo 
sabiam conjugar future e esperança na 
mesma lingua. Depressa abandonaram 
as escolas e passaram, quase todas, a 
ter que amassar as palavras da nova 
gramâtica na argamassa do 
vocabulârio da construçâo civil. A 
noite, regressavam aos guetos 
periféricos - que entretanto se tinham 
formado - unidos por côdigos comuns 
de calores de fogueiras e crioulos 
salpicados de morabeza. Pouco a 
pouco, muito lentamente, a integraçâo 
foi-se fazendo, longe ainda de ser a 
ideal. 

Desta vez, o pais despertou 
mais cedo e mais atento. Hâ uma 
consciência da inversâo do processo 
histôrico e da necessidade de criar 
respostas râpidas para um novo 
fenômeno, tende em conta a força 
enriquecedora dos caminhos da 
imigraçào. Os responsâveis politicos 
agiram corn maior celeridade. Jâ hâ 
cursos de Português, â noite, para 
adultes; aulas extra-curriculares de 
lingua para os alunos das escolas; 
foram impresses e distribuidos vârios 
livres para a aprendizagem do 

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

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

Confie 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estima^ivas gratia 

Joe Manuel C416) 533-2439 
Raül (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAve., 
Building #24 Toronto, Ont. 

M6H4G9 

português e constituiram-se 
associaçôes para dar apoio a 
estas novas minorias, â 
semelhança do que 
aconteceu no Canadâ. 

Prôximos que 
estâmes de celebrar o 
cinquentenârio da 
emigraçâo oficial 
portuguesa para o Canadâ, 
ocorre-me estabelecer 
paralelismos entre a 
situaçâo nos dois paises, 
apenas corn a diferença que 
este leva jâ um longo caminho 
percorrido, enquanto Portugal estâ a 
encetar os primeiros passes. Por isso 
retive a noticia do nascimento de mais 
este Jornal dirigido para uma 
populaçâo imigrante, à semelhança do 
que os diverses grupos étnicos 
(portugueses incluidos) aqui fizeram. 
O “Nasha Gazeta” estâ nas bancas à 

sexta-feira, corn uma tiragem de 20000 
exemplares, ao preço de 150$00 cada. 
A maioria destes novos imigrantes 
trabalha na construçâo civil; as 
mulheres em limpezas ou como 
empregadas domésticas; mandam 
dinheiro para a familia, subtraido a um 
conforte por enquanto desconhecido. 
No entante, compram o jornal porque 
este, ao mantê-los informados, 
représenta o ùnico elo de ligaçâo entre 
todos. Em suma, enquanto outros 
elementos nâo vierem ao de cima, a 
lingua continuarâ a ser o elemento 
aglutinador de qualquer comunidade. 
Serâo estes jornais que, daqui a 
cinquenta anos, constituirâo a grande 
fonte de pesquisa para os estudos que 
se fizerem sobre uma comunidade, 
ainda emergente, mas, devidamente 
sedimentada quando perfizer o meio 

século de existência. Uma 
parte talvez persiga o sonho 
de voltar à sua terra, depuis 
de acumular os euros 
necessârios para o 
passaporte do bem-estar. 
Outros, ficarâo presos aos 
aromas da nossa maresia e 
deixarâo o desejo de 
regressar morrer num pôr- 
do-sol engolido pelo 
Atlântico. A verdade, 
porém, é sô uma; Portugal 
jamais ficarâ na mesma. Tal 

como a descolonizaçâo trouxe os 
novos sabores de Africa e encheu as 
noites de Lisboa de ritmos de 
merengues, marrabentas, morna^s e 
funanâs, em breve teremos manchas 
destas novas culturas espalhadas pelo 
pais. Assim saibamos valorizar a 
diferença, fazer delà uma mais valia e 
incorporâ-la na nossa cultura, sem que 
se produzam embates culturais. 
Esqueçamos os idos anos de uma 
politica de assimilaçâo. Assimilar é o 
mesmo que enterrar memôrias e, 
estas, sâo avessas âs- pazadas dos 
torrôes que promovem o 
esquecimento. Manter a tradiçâo é a 
ünica forma de preservar uma cultura 
e de marcar uma identidade prôpria, 
quaisquer que sejam as fronteiras 
escolhidas para dedilhar os paus dos 
bilros de um futuro por tecer. 

Em Novembro de 1874, Eça de 
Queirôs escreveu: “o Russo, a nâo ser 
conduzido pelo seu senhor, nâo podia 
dispor da sua pessoa nem sair do pais; 
nâo era um homem, era um bem de 
raiz.” 
Passados estes anos, “Eça”, nâo é jâ a 

realidade e, afinal, muita coisa mudou 
nos paises a Leste do Paratso. 

Festival 
Internacional 
de TUNAS'2002 
o jâ tradicional FITCa 2002 - Festival Internacional de TUNAS 
no Canadâ, 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 

j mista) e, também, a Tuna Universitâria de Bardos de Porto Rico. 
Claro, também a nossa Luso-Can Tuna! 

j Para informaçôes contactem: 
Ana Bailâo, 416 546-6138, ou Verônica Marques, 416 569-6981. 

< Bilhetes à venda para o espectâculo final, no Convocation Hall, 
\ por apenas $20. dôlares, nos seguintes locais: 
j CIRV-fm; ACAPO; Papelaria Portugal e Portuguese Book Store. 

i SinTUNA-se para a grande festa dos estudantes universitâriosü! 
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CLASSIFICADOS 

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

Carpinteiros de acabamentos. 
Contactar José. 
Tel.;416-569-4217. 

Cantora experîente em müsica 
portuguesa e inglesa para banda 
profissîonal. Se realmente 
estiver interessada contactar 
Jimmy. Tel.:416-651-3332. 

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

Carpinteiros para casas novas. 
Contactar Joaquim Emidio. 
Tel.: 416-832-7574. 

Pessoal para companhia de 
escavaçôes. 
Tel.:905-738-6655. 

Empregada de balcâo para loja 
de pronto a vestir. 
Tel.:416-654-4424. 

Empregado/a corn 
conhecimento de contabilidade, 
para a agência de viagens, 
fluente em Inglês. 
Tel.:416-243-2666. 

Mecânico corn ou sem 
experiência em bate-chapas. 
Tel.:416-703-0788. 

Bricklayers. Tel.:416-937-6508. 

AMERICO ALVES 
7/05/1937 - 2/02/2002 
A mulher Geogina Alves, e os filhos Maria e George, genro, nora 
e netos, assim como restantes familiares, vêm por este meio 
manifestar o seu agradecimento profundo a todos os que se 
dignaram a prestar a sua ultima homenagem ao seu ente querido, 
Américo Alves, quer na casa funerâria, quer no funeral. 

A todos a eterna gratidâo e o desejo para que Deus os acompanhe. 

RecadinhosdeAmor 
Poituguês, divorciado, de 43 anos, sem 

filhos, emprego estàvel, desportista nato, 
nâo fuma nem bebe, procura senhora entre 

os 27 e os 35 anos, sem filhos e que nâo 
fiune, honesta e corn o desejo de establizar 
a vida. Resposta ao semanario O Milénio. 

ALUGA-SE 
Fiat na Dufferin/Dupont 
corn 2 quartos, 1 cozinha, 

1 casa de banho 
4^e-S33-B7eS 

Vénde-se 
1 mâquina de lavar, 

1 màquina de secar roupa, 
como novas 

416-565-1007 

Vende-se 
Equipamento complete de 

limpeza incluindo màquina para 
o châo. Contacte Manuel 
Fernandes pelo telefone: 
510-0S7-5B31 

FERNANDO MARKHING a CONSUITING 
Apoio a todos os niveis de pequenos e médios negôcios. 

Anâlises Comerciais, Planeamento do seu 
Negôcio, Financiamentos, Representaçôes, 

Distribuiçâo, Produçâo e Seguros. 
Ponha o negôcio mais produtivo e eficiente resolvendo 
os seus problemas corn a nossa équipa de profissionais 

corn mais de 15 anos de experiência. 

Para a sua consulta confidencial lig^e para 

FERNANDO MARTINS: 416 420-7545 

In CREDltnTQS: 
7 coelho bravo 

* 2 dl de caldo de came 
'^fatias de pâo de forma fritas 
* banha 1 coUier de sopa 
* manteiga 1 colher de sopa 
* 2 colheres de sopa de azeite 

3 dl de vinho branco 
* 2 dentes de alho 

7 cebola grande 
7 raminho de salsa 

* pimenta q.b. 
sal q.b. 
toucinho +- 5 fatias finas (fac.) 
azeitonas 

COMEECCflO: 
Corta-se o ccx^lho em pedaços e pôose num tacho corn o 
vinho branco, a cebola picada, o alho esborrachado, e o 
raminho de salsa picada. 
Deixa-se nesta marinada durante +- 3 horas. ^ 
Passado este tempo pôe-se o azeite, a banha e as fatias de 
toucinho +- .5, sal e pimenta 
Leva-se a lume brando, e de vez em quando vào-se deitando 
colhes de caldo de carrte, até estar bem coz,ido e apurado. 
Colocam-se as fatias de pâo frito no fundo de um tacho de 
barro. 
A hora de servir despeja-se em cima do pâo. 
Dccora-se corn salsa picada e azeitonas prêtas. 
Serve-se imediatamente. 

Sobremesa: 

B0I0I23 
InCREDIEniES: 

* 7 châvena margarina 
* 2 chàvenas açücar 

3 chàvenas de farinha 
3 ovos 
7 châvena de leite 

* 7 colher (sopa) de fermenta em pô 
* Raspa da casca de um limâo 

(OnEECCflO: 
Bâter a margarina corn o açücar, juntar os ovos e 
alternadamente a farinha peneirada corn o fermento, o 
leite, e por fim a raspa da casca do limâo. 
Vai a cozer em forno médio. 

*Obs.: Este bolo pode ser feito numa forma corn buraco 
no meio ou em forma redonda podendo ser recheado a 
gosto. 
Fica bom corn qualquer recheio. 
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É verdade. No passado dia 30 
de Janeiro, no Cataplana 
Restaurant, Carlos Teixeira e 
David McMunn receberam 
pricipescamente amigos e 
clientes num "ajuste de 
contas" entre gente que se 
estima e respeita. 
D.S.Teixeira & Associates, 
uma das firmas luso- 
canadianas corn maior 

expansâo e sucesso em 
Toronto, promoveu o 
encontro para, em amena 
cavaqueira e levantamento de 
histôrias de um passado 
recente, agradecer a todos os 
amigos e clientes ■ que 
quiseram participar no 
convivio. 
Todos falaram um pouco de 
tudo. Negôcios, serviços. 

empréstimos, poupanças nos 
serviços prestados, 
actualizaçâo de meios de 
trabalho, formas de 
melhoramento no serviço e no 
convivio corn os clientes, 
taxas, RRSP e RESP, enfim, 
aquela teia de mécanismes 
técnicos que nos envolvem 
dia-a-dia nesta cidade, 
provincia e pais, e que poucos 

conhecem. E, para poupar e 
vencer, é necessârio ter ao 
lado uma firma corn 
estruturas sôlidas e pessoal 
conhecedor e eficiente. Como 
é exemple, a D.S.Teixeira & 
Associates. Façam uma visita 
à pagina da internet da firma 
para uma melhor 
compreensào de todos os 
serviços; 
www.helpingbusinesses.com 
Esta firma de Contabilidade, 
fundada em 1973, por David 
Sousa Teixeira, tem tido por 
parte do filho, Carlos Teixeira, 
a continuidade e expansâo 
dévidas. 
Carlos Teixeira chamou a si a 
responsabilidade de agradecer 
a todos, inclusive alguns 
ausentes, e de apresentar os 

seus colaboradores e salientar 
O crescimento da firma em 
todos os sentidos. Estiveram 
présentés muitos amigos e 
clientes, como Mario Silva e 
Joe Pantalone, Luis Santos e 
Brito Fialho, Rui Gomes, 
entre muitos outros homens e 
mulheres de negôcios. 
Foi uma noite apreciada por 
ambas as partes. 
Um convivio muito 
importante paia todos. Carlos 
Teixeira e McMunn estâo de 
parabéns pela iniciativa e, 
também, pelas magnificas 
instalaçôes que possuem 
actualmente, no 637 da 
College, esquina corn a Grace, 
em Toronto. 
Obrigado, pelo convite que 
nos enviaram. r^.r 

TaM Problems? 

*Cofpotate îàttd P^rsottal Taxaiiott *ComputcFs 
‘Objections & Appeals •Training 
•Paralegal Services •Advisory Services 
•Human Resources •Financing Loans 

•Client Accounting & Bookkeeping 

637 (.à>1scgç Sïrcct, Suisï; 202 

Ibmnto. ON ,M6G lIG 
(Acit)SS fttHti ihe CHIN biuklingj 

E-mail: Teixeira@R.ot^ersxom 

C s s o A S 

Tax Accotiatants * Computer Consultants • Business Advisors 
.... 'VC •.•AÏ.. ■ 

Os soctos 

David 
McMunn e 
Carlos Teixeira 
eomemorando 

10 anos de 
sociedade. 

D.S.Teixeira a Associates ‘lez contas” 
com amigos e ciientes 
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Mesa redonna coin candidates 
ao Gfrcnio fora da Enropa 
A RDP Internacional realizou uma mesa 
redonda corn représentantes de todos os 
partidos politicos que se candidatam pelo 
Circulo Fora da Europa (ou Resto do Mundo), 
nas eleiçôes de 17 de Março. 
O diàlogo internacional foi moderado na 
RDPi pela jornalista Rosârio Lira e, em 
Toronto, estiveram présentes nos estüdios da 
CIRV-fm, a Dra. Manuela Aguiar (PSD) e 
Paulo Cabrita (MPT). 
Corn Manuela Aguiar esteve présente, mas 
sem participât, Laurentino Esteves (PSD- 
Toronto), que faz parte da lista de candidates 
do PSD. 
Todos os candidates em acçâo na mesa 
redonda -Canada, Brasil, USA, Venezuela, 
etc...-, apresentaram as linhas partidârias para 
esclarecimento de quantos os escutaram pelo 
mundo fora. 
Paulo Cabrita, apresentou uma série de pontos 
especificos relacionados corn os portugueses 
no Canada e corn a necessidade de apoios 
sociais e culturais de Portugal aos imigrantes, 
que obtiveram a anuència de Manuela Aguiar. 
Manela Aguiar, mais universalista, anunciou a 

A Dra. Manuela Aguiar, "amadrinha" o candidato do 
PSD-Toronto, Laurentino Esteves. 

sua intençâo de conseguir a reaquisiçâo da 
cidadania portuguesa aos cidadâos que a 
perderam desde 1983. Divagou sobre varias 
problemas sociais que sâo necessârios debelar, 
particularmente, na Venezuela e Africa do Sul. 
Naturalmente que, dos outres pontos do 
mundo, outres candidates -como Ofélia 
Guerreiro (PS), no Brasil- se debruçaram sobre 
os problemas sociais e culturais e, segimdo a 
nossa opiniào, da Africa do Sul, "uma voz" 
abalançou-se corn a diferenciaçâo (para nâo 
dizer pior...) entre negros e brancos, para falar 
dos assassinates dos portugaieses que, nem 
corn boa vontade, saiu a propôsito neste 
diàlogo aberto. 
Um diàlogo intéressante, bem dirigido por 
Rosàrio Lira, e melhor interpretado pelos 
participantes de todos os partidos e ideais, 
excepçào apenas para a "esquerdista" da Africa 
do Sul. 
Foi corn satisfaçào que a CIRV-fm acedeu a 
contribuir para o êxito desta mesa redonda 
pelos candidates pelo Circulo Fora da Europa. 

(AMADEUVAZl 
20/10/1928 - 8/02/2002 

Amadeu Vaz, natural da Nazaré, 
figura destacada da comunidade 
portuguesa, faleceu no passade dia 
8 de Fevereiro. Amadeu Vaz, um 
dos primeiros empresàrios 
artisticos de vulto, trouxe até ao 
Canadà os mais importantes 
artistas portugueses e brasileiros. 
Sua mulher Maria Albertina Vaz, 
as filhas Jùlia e Elizabeth, o irmào 
Luis Vaz, e restantes familiares, 
agradecem sensibilizados a 
presença de tantes amigos no 
ultimo adeus a Amadeu Vaz. 
A Missa do 7o. dia, terà lugar 
Sàbado, dia 16, às 18h30, na Igreja 
de Santa Inès, em Toronto. 
Paz à sua aima. 

F EST Z VAL PORTUGUÊS CANALI 

84 HORAS POR DIA 

Panasonic RK-D13 
«leo.""* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.'"’* 

80 00’ 

General Electric 
$5500* 

S ! C:': 

lliillil 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."'’* 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:es radios estâo à [Al®© 0®©©[ 
*Plus GST & PST 

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) 45.5-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-01(i5 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

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

fvel 

logos 
Vince Carter vai faltar, pelo 
menos, aos cinco prôximos 
compromissos dos Toronto 
Raptors na Liga Norte- 
americana de Basquetebol 
Profissional (NBA), devido à 
lesâo numa perna que 
também o afastou do 'Jogo 
das Estrelas". 
Carter, que totaliza uma 
média de 25,5 pontos por 
jogo, agravou a lesâo no 
quadricepe esquerdo no 
encontro frente aos San 
Antonio Spurs, realizado 
quinta-feira, e foi colocado 
pela sua équipa na lista de 
indisponiveis. 
O agravamento da lesâo terâ 
acontecido num choque corn 
Tim Duncan, situaçâo que o 
levou a ser examinado num 
hospital de Toronto, Canadâ, 
e que o obrigarâ a estar 
ausente até 20 de Fevereiro. 

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

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BBQ a GBILLV CHURBftSQUEIIUl 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

0AS «Ci «tCILSM 

BACAIHAU ASSADO NA BRASA 
BACALHAU A COMES SA 
BACAIHAU COM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA. 

CALINHA, RIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

E TAMBÉM PRATOS VARIADOS TODOS OS DIAS 
COM 05 MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDADE 

Faleceu José Travassos 
José Travassos, um dos «cinco 
violinos» do Sporting, faleceu terça- 
feira, no Algarve, apôs prolongada 
doença. O futebol português esta de 
luto corn a perda de um dos seus 
melhores jogadores de todos os 
tempos. 
José Travassos, à beira de completar 
76 anos (a 22 de Fevereiro), estava jâ 

algum tempo doente e apôs a morte 
da esposa o seu estado de saüde 
agravou-se. 
O avançado sportinguista foi um dos 
intégrantes dos magnificos «cinco 
violinos» - juntamente com Peyroteo, 
Albano (também jâ falecidos). 
Vasques e Jesus Correia - e era 
conhecido como o Zé da Europa, por 
ter sido o primeiro português a 
integrar uma selecçâo europeia. Foi 
oito vezes campeâo ao serviço do 
Sporting, venceu duas Taças de 
Portugal e foi 35 vezes internacional. 
O corpo de José Travassos esteve na 
igreja de Sâo Joâo de Brito, de onde 
saiu para o funeral, ontem corn 
destino ao cemitério do Lumiar. 

Bolôni Ghama sete 
Jogadores da équipa B 
Laszlo Bolôni, treinador 
do Sporting, chamou 
sete jogadores da équipa 
B para colmatar as 
ausências da formaçâo 
principal. 
Além do brasileiro 
Jardel, que continua a 
trabalhar no ginâsio, 
estiveram ausentes do 
treino do Sporting Pedro 
Barbosa, Joâo Pinto, 

Beto, Hugo Viana, Rui 
Jorge, Paulo Bento e 
Quiroga (ao serviço das 
selecçôes nacionais) e os 
lesionados Sâ Pinto e 
Niculae. 
Laszlo Bolôni optou, 
entâo, por chamar 
Alemâo, Santamaria, 
Paito, Gisvi, Afonso 
Martins, Custôdio e Joâo 
Paiva. 

Madafl nâo quer dar 
0 Euro aos ospantiôis 
«Portugal tem que ter 
dignidade nacional e nâo 
précisa dos espanhôis para 
organizar o Euro 2004», 
afirmou no Palâcio de 
Congresses de Barcelona o 
présidente da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF) 
Gilberto Madail. 
«Nâo é sô o futebol português 
que esta em causa, mas o 
rosto do Governo que 
représenta um Estado 
soberano e também um povo que 
na altura se manifestou 
maioritariamente a favor da 
organizaçâo do Euro.» 
Em declaraçôes à Antena 1, 
Gilberto Madail manifestou grande 
preocupaçâo pelo facto de a prova 

poder nâo se realizar em Portugal, 
por falta de verbas: «Quando vejo 
ou ouço certas coisas na 
comunicaçào social, sinto-me 
naturalmente preocupado nâo sô 
quanto à organizaçâo do evento 
como relativamente ao 
cumprimento dos prazos.» 
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Ricardo bate recorde pessoal José Mouiinho vê o 
V. Setiibal-FC Porto 
no iibancoH 

José Mourinho vai sentar-se no 
«banco» do FC Porto quando os 
«dragôes» jogarem na prôxima 
jornada no Bonfim, frente ao Vitôria 
de Setübal. O treinador foi expulso no 
«clâssico» com o Benfica, mas a Liga 
nâo o suspendeu porque o processo 
ainda esta em curso. 
José Pereira, présidente da Associaçâo 

Nacional de Treinadores de Futebol 
(ANTF) defende que a decisâo da 
Comissâo Disciplinâr (CD) da Liga 
«esta certa, dado que Mourinho 
deverâ ser ouvido antes de ser 
castigado, o que ainda nâo aconteceu». 
«Estamos perante uma medida 
exemplar da Comissâo Disciplinâr da 
Liga», considéra José Pereira. 

A atravessar excelente momento de 
forma, o guarda-redes axadrezado 
acaba de bâter o recorde pessoal no 
Campeonato, onde nâo sofre golos hâ 
489 minutos. A sua melhor marca foi 
alcançada na ultima temporada, 
quando ficou 486 minutos sem ser 
batido. 
O setubalense Hélio foi o ultimo 
jogador a violar as suas redes, sendo 
que a partir dai, nâo obstante os 
desafios complicados que se 
seguiram, Ricardo nâo voltou a ser 
superado. 
O guardiâo axadrezado participou 
em 18 dos 22 encontros que o 

Boavista realizou no Campeonato, 
tendo sofrido uma dezena de golos e 
visto somente um cartâo amarelo. 

Yannick garante nâo ter side contactado pelo BcnfiCa 
o guarda-redes francês do Alverca 
Yannick mostrou-se surpreendido 
corn as noticias que o davam como o 
substituto de Robert Enke no 
Benfica. 
«Nâo sei de nada. Fiquei 
verdadeiramente surpreendido, esta 
manhâ, quando me preparava para o 

treino e fui chamado à atençâo para a 
noticia que vinha nos jornais. 
Ninguém do Benfica falou comigo», 
garantiu Yannick. 
O guarda-redes francês do Alverca, 
de 31 anos, mostrou-se contudo, 
receptivo à ideia de «vir a representar 
um grande clube português». 

«Lamento que nâo seja verdade, mas 
a verdade é que ninguém do Benfica 
nem de qualquer outro clube falou 
comigo sobre uma possivel 
transferência. A sair do Alverca, 
estou receptivo a representar em 
Portugal Benfica ou Sporting ou, em 
alternativa, um clube de Espanha», 

afirmou o guardiâo. | 
Yannick é considerado um dos mais | 
categorizados guarda-redes que | 
militàm actualmente no futebol | 
português, estando a sua j 
permanência em Alverca dependente I 
do facto do clube ribatejano se j 
manter ou nâo na I Liga. | 

nOTORtS: 

Tiago Monteiro Gonfirmado na 
Formula 3000 Internacional 
O português Tiago Monteiro foi 
esta terça-feira confirmado na 
SuperNova, a Junior Team da 
Renault na Formula 3000, sendo 
ainda integrado no programa de 
desenvolvimento de pilotos da 
marca francesa, o que lhe permitirâ 
testar um Formula 1 em 2002. 
O piloto português, que conta 
apenas corn quatro anos de 
experiência nos monolugares, 
assinou um contrato de dois anos 
corn a SuperNova, uma das 
melhores équipas do plantel. 
A qualidade da équipa decerto vai 

proporcionar a Monteiro uma boa 
estreia no competitivo Campeonato 
Internacional de Formula 3000, 
embora o principal objective nesta 
altura seja ganhar experiência. 
Embora este seja um pas so 
importante para o piloto português, 
que até entâo militou no 
Campeonato Francês de Formula 3, 
mais positive ainda é o ingresso nas 
fileiras da Renault, que lhe vai 
proporcionar a familiarizaçâo corn 
a Formula 1 e possivelmente a 
subida a esta disciplina nos 
prôximos anos. 

Basauetebol: Dennis Rodman em tribunal 
acusado de violaçâo 

o ex-basquetebolista norte- 
americano Dennis Rodman 
continua a gerar polémica mesmo 
depois de ter abandonado a 
competiçâo e agora vai ter de 
responder em tribunal à acusaçâo 
de ter violado uma "playmate" em 
1999. 
A modelo da Playboy Tina New 
acusa o antigo "rei dos ressaltos" da 
Liga Norte-americana de 
Basquetebol (NBA) de a ter 
drogado e violado, exigindo uma 
indemnizaçâo de 10 milhôes de 
dôlares (cerca de 11 milhôes de 

euros). 
O tribunal chegou a tentar negociar 
um acordo extra-judicial na ordem 
dos 22,5.000 dôlares, mas Rodman, 
por conselho do seu advogado, 
Christopher Branch, recusou pagar 
a verba. 
"Estou zangada. Pensa que se safa 
sô por ser quem é", afirmou a 
modelo, que em 1997 foi 
testemunha de acusaçâo no 
julgamento do seu ex-namorado 
Eric Bechler, condenado a prisâo 
perpétua por ter assassinado a 
mulher. 

Sporting 
nuer 
contratar 
Yannick 

o Sporting estâ interessado na 
contrataçâo do guarda-redes do 
Alverca Yannick. 
O club'e «leonino» aguarda 
apenas a eventual renovaçâo de 
Tiago para tentar garantir a 
transferência do jogador 
francês. 
A SAD do Sporting pretende 
acautelar o futuro e quer 
consumar rapidamente a 
renovaçâo de Tiago. Quando o 
acordo corn o actual guarda- 
redes titular estiver garantido, 
os «leôes» pretendem abordar 
Yannick, que também jâ 
despertou o interesse do 
Benfica. Laszlo Bôlôni, 
treinador do clube de Alvalade, 
mostrou-se «impressionado» 
corn as excelentes exibiçôes do 
guardiâo francês nos jogos da I 
Liga. 
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dAassi(^icaçâû 
Equipas 

IBSAVISTA 
2 SPORTING 
3 EG PORTO 
4BENFICA 
5U1EIRIA 
6 GUIMARAES 
7BEUNENSES 
0 MARITIMO 
9 SANTA CLARA 
10 BRAGA 
11P.FERREIRA 
12GiLWICENTE 
13BEIRA-MAR 
14SALGUEIR0S 
15SETIBAL 
16FARENSE 
17ALVERCA 
10VARZIM 

I V E 0 M S P 

22 15 
22 14 
22 13 
22 10 
22 10 
22 10 
22 10 
22 10 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

Resultados 
(22^ jornada) 

V. Guimaràes - Santa Clara. 1-0 
Belenenses-Varzim.3-2 
Uverca-Maritinio,0-2 

Beira-Mar-V.Setûlial.1-0 
Sp. Braga - Salgueiros. 0-0 
Uniâo leiria - Boavista, 0-1 
Farense - P. de Ferreira, 1-1 

FC Porto-Benfica, 3-2 
Gil Vicente-Sporting, VI 

3 
5 

4 
3 

38 
50 

3 6 37 
3 
5 
7 
0 

40 
37 
27 
31 

0 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
3 

10 20 
8 22 
7 27 
7 28 

11 25 
10 34 
12 19 

8 11 23 
5 12 18 
4 13 25 
5 14 17 

13 48 
18 47 
21 42 
26 39 
23 37 
21 35 
32 34 
25 32 
26 30 
20 29 
32 29 
37 25 
38 24 
44 22 
26 21 
35 20 
44 19 
45 14 

LL tiL 
PORTUCUCSa DE fUTEbOL 

PROEISSIOnflL 

m 

Prôxima iornada 
(23‘* jornada) 

Boavista-GH Vicente 
Vitdria Setünal - FC Porto 

Vaizim-Alverca 
Saigueiros-Beira-Mar 

P Ferreira-V. Guimaràes 
Santa Ciara-Sp. Braga 

Sporting - Farense 
Benfica-Beienense 

Maritime - üniào leiria 

.. ^ ’t 

Mario JARDEL (Sporting) 

116 golos 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

12 goUos 
FARY Faye (Beira-Mar) 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 

Elpidio SILVA (Boavista) 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

Joào Menezes "BARATA" (Braga) 

Carlos FANGUEIRO (Guimaràes) 

HUGO HENRIQUE (Setübal) 

Marius NICULAE (Sporting) 

JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

O MILENIO 

LLU 
♦ 
0 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 
 f, 

dJtassii^icaçào T^^suùtadûs 
Equipas 

lACADEMiCA 22 43 
2NACI0NAL 22 42 
3M0REiREHSE 22 38 
4CAMP0MAI0REN22 37 
5 CHAVES 22 37 
6P0RTIM0NENSE 22 36 
7ESTJUIAOORA 22 32 
8 HNIAO LAMAS 22 31 
9AVES 22 29 
10 NAVAL 22 27 
11LECA 21 27 
12MAIA 22 26 
13ESPiNH0 22 25 
140VARENSE 22 25 
15 Rio AVE 21 23 
16 OLIVEIRENSE 22 20 
17FELG9EIRAS 20 19 
18 PENAFIEL 22 17 

Ovarense-Feigueiras.1-3 
Oiiveirense - Moreirense, 1-3 

BioAve-Sp.Espinlio.0-0 
U.Lamas-LAmadora.1-0 

Portimonense - Nacionai, 2r0 
Campomaior. - Académica, 2-2 

Maia-Desp.Aves,l-3 
leça - Besp. Chaves, 2-0 

Penaiiei - Navai 1° Maie, 0-0 

zoxuna P ̂otnada 

LAmadora-Penaiiei 
Naval 1° Maie - Ovarense 
Felgueiras-Oiiveirense 

Moreirense - Portimonense 
Académica - Maia 

Oesportivo Aves-leça 
Desp. Chaves-Rio Ave 

Spo. Espinho - Uniâo Lamas 
Nacionai - Campomaiorense 

Série Açores 

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\^sultados 
Esta semana nâo houve logos. t 

X 

fDtôxinia '^i3Zna2a 
A primeira iornada da 

segunda fase reaiiza-se a 
17 de Fevereiro 

Jf>rnal 
Miléni<S> 

.O seu semanârio , 

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

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

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

tŸaoe.Ue.Ÿs   

Ao FIM DE 10 ANOS, A 

FERNANDA E A CRISTINA 

CONTINUAM A SERVIR OS 
SEUS CLIENTES COM O 

MESMO CARINHO COMO SE 

FOSSEM AINDA OS 

PRIMEIROS. 

Visite-as na Galeria 
Shopping Centre, 

na Dufferin e Dupont 
em Toronto 

HDPPV 
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Mundial-2002 vai custar o 
previsto. diz Blaner 
Joseph Blatter disse que o Mundial- 
2002 «vai custar duas vezes mais do 
que o previsto». A organizaçâo 
conjunta e a quebra do contrato de 
direitos comerciais obrigaram a FIFA 
a muitas despesas que nâo estavam 
previstas, disse ainda o présidente da 
Federaçào Internacional de Futebol, 
em entrevista ao jornal francês La 
Tribune. 
«Temos as receitas de um Mundial e 
os gastos de dois», disse Blatter, a 
propôsito da divisào da organizaçâo 

entre o Japâo e a Coreia do Sul. O 
suiço admitiu ainda que o lucro 
inicialmente previsto, de 166 milhôes 
de euros, «provavelmente» jâ nâo sera 
atingido. 
«A quebra da ISL obrigou-nos a 
financiar nos mesmos o sistema 
informâtico, o que nos’custarâ mais 
102 milhôes de euros», acrescentou o 
présidente da FIFA, revelando ainda 
que foram transferidos 230 milhôes 
de euros para os comités de 
organizaçâo e que a FIFA se vai 

dobro do 

encarregar dos gastos corn as 32 
selecçôes présentes e dos prémios de 
participaçâo. 

Torneio Internacional do Algarve 
m m ^ m-.m 

Portugal venceu esta semana a XXV 
ediçâo do Torneio Internacional do 
Algarve para selecçôes de futebol da 
categoria Sub-17, apesar de ter 
empatado 0-0 corn a Holanda em 
Portimâo, corn uma exibiçâo 
descolorida. 
Os portugueses entraram em campo 
corn a certeza de que o empâte lhes 
bastava para vencerem a prova, pois 
no primeiro jogo da terceira e ùltima 
jornada, também disputado no 
Estâdio do Portimonense, a 
Dinamarca tinha derrotado por 3-0 a 
Itâlia, que à entrada para o ùltimo dia 
repartia o comando corn Portugal, 
ambos corn quatro pontos. 

Portugal nâo entrou bem no jogo e 
durante os primeiros 15 minutos a 
selecçâo holandesa exerceu claro 
domlnio, sem, no entanto, constituir 
perigo para a baliza lusa. 
Mas a selecçâo das "quinas" 
conseguiu equilibrar a partida, 
assistindo-se entâo a um Jogo 
disputado a meio-campo, corn as 
defesas a superiorizarem-se aos 
ataques. 
A ünica oportunidade de golo do 
primeiro tempo surgiu apenas ao 
minuto 30: o benfiquista Vilela 
isolou-se apôs tabelinha corn Fâbio, 
mas nâo teve arte nem engenho para 
bâter o guarda-redes Daemen. 

A Holanda, que terminou o torneio 
na ùltima posiçâo, corn dois empâtes 
e uma derrota, tomou conta do jogo 
no segundo tempo e perdeu duas 
oportunidades para resolver a partida 
a seu favor, por John, aos 56 minutos, 
e Rooien, aos 70. 
Portugal raramente chegou â baliza 
contraria ao longo de toda a segunda 
parte e nas raras vezes que o 
conseguiu foi sempre em lances de 
bola parada. 
O holandês John, jogador do FC 
Twente, foi distinguido corn o prémio 
destinado ao melhor jogador do 
torneio, enquanto a Dinamarca 
recebeu o prémio Fair-Play. 

Ranking 
da FIFA 
Portugal mantém a quarta 
posiçâo 
Portugal mantém o quarto lugar 
na classificaçâo mundial da 
Fedreraçâo Internacional de 
Futebol (FIFA), divulgada esta 
manhâ em Paris, que continua a 
ser liderada pela França. Em 
relaçâo a Janeiro, nâo se 
verificam alteraçôes substanciais 
e a Espanha, que joga esta noite 
corn a selecçâo lusa, ocupa a 
sétima posiçâo. 

Eis a tabela: 
1. ° França, 809 pontos. 
2. ° Argentina, 799. 
3. ° Brasil, 791. 
4. ° PORTUGAL, 738. 
5. ° Colômbia, 737. 
6. ° Itâlia, 731. 
7. ° Espanha, 727. 
8. ° Holanda e México, 720. 
10. ° Inglaterra, 709. 
11. ° Jugoslavia, 707. 
12. ° Alemanha, 704. 
13. ° Estados Unidos, 696. 
14. ° Paraguai, 689. 
15. ° Repüblica Checa, 686. 
16. ° Roménia, 684. 
17. ° Suécia, 679. 
18. ° Camarôes, 673. 
19. ° Dinamarca e Eire, 670. 

Enke diz que 
ainda nâo sabe 
onde vai jogar na 
proxima época 

I Robert Enke continua corn o seu 
futuro por decidir e revelou a «O 

I Jogo» que ainda nâo decidiu onde vai 
I jogar na prôxima temporada. 
I Apesar das recentes noticias que 
I apontam Yannick como o sucessor de 
I Enke na Baliza do Benfica, o guarda- 
I redes alemâo afirma que ainda nâo 
I sabe se vai abandonar a Luz na 
I prôxima época. Enke afirmou ainda 
I que nâo recebeu algum contacte do 
j Werder Bremen e que neste momento 
I nâo se verificam negociaçôes entre o 
\ seu empresârio e o Benfica. 

nunPiQ 2002 

Portugai e Espanha empatam particuiar de Barceiona 
Jogo particular de preparaçâo de Montjuic, em Barcelona, Espanha, Ao intervalo: 1-1 
ambas as selecçôes para o Portugal empatou corn a Espanha Marcadores: 
Mundial de futebol de 2002, (1-1)- 0-1, Jorge Costa, 29 minutos 
disputado no Estâdio Olimpico de 1-1, Fernando Morientes, 41 

Marcio, o Boavista e o tituio: «Se Jardei parasse...» 
No futebol, a simples pronüncia do 
nome Gil Vicente, que nâo o do 
dramaturgo do século XVI, pode 
provocar os mais variados efeitos. 
Muitos, possivelmente a maioria, 
reagirâo corn indiferença. Jâ Bôlôni, 
por exemplo, sentirâ um intenso 
calafrio. Pelo menos, enquanto se 
lembrar do empâte que devolveu o 
primeiro lugar ao Boavista. Mârcio 
Santos, pelo contrario, sorrirâ 
demoradamente sempre que lhe 
falarem da équipa de Barcelos. Tâo 
cedo nâo esquecerâ aquela noite de 
Setembro, em que ganhou o jogo 
sozinho. 

Mârcio sentava-se e sabia ao que ia. 
O sorriso acompanhava cada 
recordaçâo daquele jogo, mas desfez- 
se na sugestâo da ideia de que o 
proximo adversârio a pisar o relvado 
do Bessa, o mesmo Gil Vicente, possa 
ser um talismâ para o brasileiro. 
«Nâo penso assim, nem posso fazê-lo, 
porque o Boavista s6 joga duas vezes 
por ano corn o Gil Vicente». 
Silva é o problema, que, para o caso, 
é sinônimo de titular. «E um grande 
atacante», admite. «Estamos a travar 
uma briga boa, mas eu estou a correr 
por fora». Talvez por causa do 
desperdicio de Paranhos, lembrou 

alguém entre a plateia de jornalistas. 
Nâo lhe parece, porque, defende-se, 
nâo é o ünico: «O Romârio falha no 
Brasil, o Jardei falha em Portugal, o 
Vieri falha em Itâlia... Nos jogos que 
fiz, acho que fui bem». 
Todos falham, concluiu. Mas um 
menos do que os outros. «O Jardei é 
um cara fora-de-série», disse. 
«Quando toda a gente pensa que ele 
nâo marca mais, ele vai la e faz dois 
golos em cinco minutos». Por isso 
ficaria mais descansado se o amigo 
do Sporting nâo pudesse jogar por 
uns tempos. «Com ele de fora séria 
mais fâcil», admitiu. 

Sub-21 / Portugal-Repûblica Cbeca 
Très inadmissiveis erros defensives 
custaram a Portugal uma amarga 
derrota (3-1) frente â Repüblica 
Checa, num jogo de preparaçâo 
para o Europeu de futebol de Sub- 
21, disputado em Paços de Ferreira. 

A selecçâo lusa revelou-se ainda 
muito verde perante um dos 
possiveis adversaries no Europeu, a 
disputar em Maio na Suiça, que se 
mostrou um conjunto mais sôbrio, 
frio e rigoroso. 

Portugal teve alguns bons 
mementos de futebol, mas falhou na 
defesa e foi impotente para vencer 
um conjunto mais maduro, 
possante, rapide e com boa técnica 
individual. 
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O BOAVISTA, com um pouco de sorte 
à mistura -a sorte protege os campeôes, 
dizem!-, desembaraçou-se da Uniâo de 
Leiria, em Leiria, por 1-0, corn uma 
"martelada" inesperada no ultimo 
minuto. 
Os "axadrezados" arrebataram os 3 
pontos da ordem e, corn o empâte 
"leonino" frente ao Gil Vicente, 
ultrapassaram o Sporting e estâo agora 
na frente corn um ponto a mais que os 
"verde-e-brancos" de Lisboa. O Gil 
Vicente "estragon" a festa ao Sporting, 
com o empâte caseiro. Este 1-1 nào 
estava nas contas dos "leôes"... 
Uma I LIGA corn altos-e-baixos 
inesperados, tal como mandam as 

regras da bola. 
Nas Antas, um bom jogo entre duas 
équipas que nào podiam perder. Venceu 
a da casa, o FC Porto, por 3-2. Golos 
bonitos e corn fartura! 
FC Porto e Benfica souberam ser dignos 
um do outro, mesmo nos momentos de 
alguma polémica que sempre surgem. O 
FC Porto aproximou-se um ponto do 1". 
classificado e o Benfica atrasou-se mais 
3 pontos! 
Guimarâes e Belenenses (quebrou o 
enguiço no Restelo), corn as vitôrias 
tangenciais sobre o Santa Clara e o 
Varzim, respectivamente e, em especial, 
o Maritime, que foi ao Ribatejo bâter o 
Alyerca, por 2-0, subiram e 

solidificaram a sua classificaçâo na zona 
tranquila da tabela. 
No fundo da tabela classificativa as 
afliçôes persistem, corn o Varzim cada 
vez mais ultimo, e o Farense e o Alverca 
a moverem-se em areias movediças 
muito perigosas. 
A vigésima terceira jornada tem inicio 
Sâbado, dia 16, com dois jogos: 
Boavista-Gil Vicente, às 13H30, corn 
transmissâo na SporTV e às 16h00, o V. 
Setübal-FC Porto, corn transmissâo na 
RTPi. 
No Domingo, mais 6 jogos: 
Às lOhOO, Varzim-Alverca. Às llhOO, 
Salgueiros-Beira Mar, Paços de Ferreira- 

V. Guimarâes e ao meio-dia, Santa 
Clara-S. Braga. 
Às 13h()0, Sporting-Farense, coin 
imagens na SporTV; Benfica- 
Belenenses, às 15h30, corn transmissâo 
na SporTV. 
Na Segunda-Feira, dia 18, o Maritimo-U. 
Leiria, às 15h30, COOK transmissâo 
televisiva na SporTV. 
À primeira vista, em teoria, os 
primeiros da tabela nào terào 
problemas de maior a resolver. Mas 
como hâ uma grande distâneia entre a 
teoria e a prâtica, continuâmes a nào 
pôr as mâos no fogo por nenhum deles... 

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 
*1 M/MC' l^U thrwmp C<> 


