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O jà tradicional 
FITCa 2002 - 
Festival 
Internacional 
de TUNAS no 
Canada, vai ter 
lugar de 27 de 
Fevereiro a 2 de 
Março, uma 
organizaçâo da 
Luso-Can Tuna 
com o apoio da 
Canada Pure. 
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Duarte Mandes apoia a 
campanha PSD, em Toronto 
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Espero sinceramente que aquilo que li nào 
passe de especulaçào ou sensacionalismo barato 
de jornalistas (?) que ganham a vida a vender 
seja o que for sem o minimo pudor ou ética. 
Li e pasmei. No Afeganistao vendem crianças a 
24 Euros!? 
Digo-vos que voltei a 1er a noticia para 
confirmar se tinha lido com a atençâo dévida o 
que estava escrito. 
Era verdade. Nio me enganei. 
La estava, bem saliente, entre outras coisas, que 
vendiam crianças a 24 Euros cada uma! 
Meu Deus, que tristeza. Sera possivel? Nâo hâ 
preço que pague uma criança mas, por 24 
Euros, é de uma baixeza répugnante. 
Infelizmente, a sociedade de consumo em que 
vivemos obriga à prostituiçâo das consciências 
mas tâo baixo preço também nâo! 
Bem vemos pelas imagens que nos chegam na 
televisào, jornais e revistas, a miséria Humana 
em que se encontra o Afeganistào, a total ruina 
da terra e das gentes, mas por favor nâo 

vendam as crianças. Sâo elas que vâo um dia 
recuperar o pais. 
As crianças, mesmo passando fome e tragédias 
de toda a ordem, sâo quem mais tarde irâo 
fazer corn que os vindouros nâo sofram o que 
agora sentem. As vicissitudes de hoje vâo 
caldeâ-las de modo a cumprirem uma missâo 
de recuperaçâo Humana e territorial dificil de 
imaginar para quem tanto sofreu tâo 
inocentemente. 
Crianças no "mercado" a 24 Euros, cada uma? 
Sâo tâo criminosos os que as vendem como os 
que as compram. 
Tal como os revendedores. Depois, quem, 
finalmente, as adquire. 
Entre tanta miséria Humana que ao menos 
algumas delas sejam albergadas em lares 
decentes de modo a que a sua caminhada na 
vida seja a menos dolorosa possivel... 
24 Euros? "Força miséria", como dizem os 
italianos. 

JMC 

Tu CÛ Tu Lfl com os leitores 

Hélio Meneses com Valber e Vanille na FPtv. 

Olâ, meus amigos! 

Nova incursâo pelos acontecimentos mais 
importantes da comunidade, na expectativa de 
temperaturas sofriveis, algum Sol e nada de neve... 
Depois de noites de namorados e de Carnaval, 
surgem agora outros tipos de festas e encontros que 
vâo corn certeza agradar a uns e outros. 

Em Mississauga, o PORTUGUESE CULTURAL 
CENTRE realizou a eleiçâo e tomada de posse dos 
novos Corpos Gerentes para 2002. 
Grande parte dos anteriores elementos continuam 
na geréncia-2002. Ainda bem, para que a 
continuidade seja uma realidade. Por intermédio 
dos présidentes da Assembleia Gérai, Conselho 
Fiscal e Direcçâo, Raimundo Favas, Vitor Vieira e 
Gilberto Moniz, respectivamente, enviamos a todos 
os restantes dirigentes um abraço de solidariedade 
e desejos de sucesso. 
Jâ agora, nâo faltem Sâbado ao DIA DO SOCIO e, 
dia 2 de Março, à abertura oficial da nova sede, 
corn jantar comemorativo. Parabéns! 

A CASA DO ALENTEJO, em Toronto, estâ de 
parabéns este fim-de-semana. Sâo as comemoraçôes 
do XIX Aniversârio. Sexta-Feira, dia 22, um jantar 
de convivio e variedades corn o Grupo de Mùsica 
Popular Arco Iris, vindo de Vale de Vargo, 
Alentejo. 
No Sâbado, jantar e baile de aniversârio corn o 
conjunto 'Jovem Império". Domingo, almoço de 
Gala e espectâculo corn o Grupo Arco Iris e os 
grupos da Casa do Alentejo. Info: 416 537-7766. 

A dupla VALBER & VANILLE, depois do 
êxito no Clube Português de Mississauga, 
apresentam no Ambiance Banquet Hall, 
Sâbado, dia 23, o seu novo trabalho 
gravado, intitulado "E tudo ou nada". 
Jantar, pelas 19H00. O espectâculo terâ 
inicio a seguir, corn a abertura a cargo dos 
colegas Rebeca, Emily Melo e Kara & Mimi. 
Para fechar, os manos Valber & Vanille, corn 
cançôes novas e a inclusâo dos sens grandes 
êxitos anteriores. Info: 416 766-3246. 

O Grupo Raizes do CONSELHO DE 
LOURINHÀ E AMIGOS realizam, 
Sâbado, dia 23, um jantar-convivio no salâo da 
Local 183, para angariaçâo de fundos a favor da 
construçâo do edificio para os déficientes de 
Toronto. 
Sâo convidados da festa, o conservador do Museu 
da Lourinhâ, Arqueôlogo Horâcio 
Mateus, o Padre Joaquim Batalha e o 
Coronel Antonio H. Rebelo. Haverâ 
variedades, baile e surpresas. Info: Jack: 
905 278-7800, ou Luisa: 416 653-0991. 

REBECA BAGARRAO, conhecida artista 
local, deixou por algum tempo os temas 
quentes e ritmados de Africa para nos 
oferecer um trabalho de fado, chamado 
"Rebeca cambém é Fado". 
O novo projecto de Rebeca sera 
apresentado ao püblico, dia 20 de Abril, 
no Dundas Banquet Place, em Toronto. 
Felicidades, Rebeca. 

O OASIS C. CENTRE, em Mississauga, vai 
apresentar nos dias 2 e 3 de Março, um grande 
espectâculo, um ENCONTRO de CONJUNTOS 
MUSICAIS de 1970, tais como. Os Campinos, Boa 
Esperança, Os Rebeldes, Capas Negras, Os 

Panteras, Golden Star, Zip-Zip e 
Piranha. Vai ser um desfilar de 
velhas recordaçôes no palco do 
Oasis C. Centre, Sâbado, dia 2, 
corn inicio às 17H00 e, Domingo, 
dia 3, às 13H00. Tempo de 
divertimento, tempo para 
recordar. 
Info: 905 891-7777. 

Recordar é viver, diz o Povo. 
Acreditamos, piamente. 

JMC 
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EM DESTAQUE 

BARREIRO: Recrutas na instrucao militar dos Fuzileiros. FOTO MANUEL MOURA/LUSA 

Os CORPOS ERAM PURA i SIMPLESMENTE EMPilHADOS IABAHDONADOS 

Pelo menos 200 corpos 
encontrados em Georgia, EüA 
As autoridades do estado norte-americano da Georgia 
afirmaram na terça-feira que poderâo ser descobertos 
pelo menos 200 cadâveres nos terrenos anexos ao 
crematôrio "Tri-State", em Noble, cujo responsàvel, por 
razôes desconhecidas, hâ vârios meses nâo realizava 
cremaçôes. 
Esta é a conclusâo preliminar alcançada no segundo dia 
apôs a denüncia anônima da situaçâo ter levado à 
descoberta imediata de mais de 80 corpos nas 
instalaçôes. O médico chefe dos serviços de investigaçâo 
criminal da Georgia, Kris Sperry, afirmou que cada uma 
das cinco criptas funerârias anexas ao crematôrio deve 
conter pelo menos 30 corpos, aos quais hâ a adicionar 
"quatro ou cinco" outras criptas improvisadas e 
descobertas nos bosques prôximos. "No total, 
diria que temos jâ conhecimento de cerca de 
200 cadâveres", afirmou, revelando que apenas 
16 deles foram identificados até ao momento. 
Sperry diz-se incapaz de entender a motivaçào 
do suspeito e salienta que muito estâ por 
desvendar, pois havia pelo menos 25 funerârias 
que hâ vârios anos enviavam regularmente 
cadâveres para o crematôrio. "Os corpos eram 
pura e simplesmente empilhados e 
abandonados", afirmou, salientando que alguns 
tinham chegado hâ poucos dias, tendo ainda as 
étiquetas de identificaçâo nos dedos dos pés, 
mas outros estavam em urnas enferrujadas ou 
simplesmente abandonados, alguns em 
adiantado estado de decomposiçâo. 
Ninguém consegue explicar os actos de Ray 
Brent Marsh, de 28 anos, filho dos proprietârios 
do crematôrio e ünico responsàvel desde hâ 
cerca de 10 anos pelo seu funcionamento. 
Marsh foi detido no sâbado e acusado de roubo 
e fraude, por receber o pagamento de 
cremaçôes que nâo realizou. Como ünica 
justificaçâo para o macabro desleixo, Marsh 
afirmou que o incinerador estava avariado. A 
populaçâo da pequena cidade de Noble, situada 

...como ùnica justificaçâo 

para o macabro desleixo, 

Marsh afirmou que o 

incinerador estava avariado 

no extremo noroeste da Georgia, estâ revoltada corn a 
demora das autoridades em desvendar o caso, e espera 
uma puniçâo râpida do culpado. Mas é necessârio antes 
identificar os cadâveres e vislumbrar os motivos de um 
homem que pode, em ultima instância, ser declarado 
doente mental. 

Portugal 
e Grécia 
têm as 
estradas mais 
PERI60SAS 
da Europa 
Portugal e a Grécia sâo os paises 
europeus que têm as estradas mais 
perigosas, indica um estudo 
conjunto divulgado esta segunda- 
feira por vârios clubes automôveis 
europeus que integram o European 
Road Assessment Programme. As 
hipôteses da ocorrência de um 
acidente de viaçâo mortal nestes 
paises sâo très vezes superiores às 
do Reino Unido, Suécia e Holanda, 
os paises corn maior segurança 
rodoviâria. 
Os dados foram obtidos corn base 
no numéro de vitimas mortais por 
cem mil habitantes. O estudo 
indica igualmente que Portugal 
tem o pior nivel de segurança nas 
auto-estradas pagas, as vias 
consideradas como as mais 
seguras. Ao nosso pais seguem-se a 
Itâlia e Austria. As auto-estradas 
pagas que apresentam maior 
segurança sâo as do Reino Unido, 
Suécia e Holanda. 
O European Road Assessment 
Programme - um consôrcio 
formado por 14 clubes automôveis 
europeus - faz ainda avaliaçôes 
detalhadas às estradas de quatro 
paises: Reino Unido, Holanda, 
Espanha e Suécia. 
Segundo o documento divulgado, o 
objectivo desta avaliaçâo é dar aos 
responsâveis europeus uma 
ferramenta que possibilité 
comparar as ligaçôes rodoviârias 
nos vârios paises, corn o objectivo 
de diminuir os riscos de acidente. 

Transplantes corn érgâos de perce 
clenade possiveis a curta praze 
Nos prôximos cinco a sete anos, os doentesjâ vâp , para o transplante humano. 
poder receber ôrgâos a partir de porcos clonados. Estes animais têm o gene 
aptos para o transplante humano, O anùncio fpi gaiactpsiltransferasa, cuja presença 
dadp esta segunda-feira durante a reuniâo anuai rejeiçâo do sistema imunolôgico 
da Associaçâo Americana para o Progresso da humanos, inactive. 
Ciência (AAAS), embora alguns dos especialistas 
tenham preferido manifestar uma certa réserva 
ern relaçâo 

alfa 1,3 
provoca a 
nos seres 

a esta questâo, 
questionado principalmente a 
ética desta técnica. 
No mês passade, duas 
companhias -, a Immerge 
BioTherapeutics e PPL 
Therapeutics, a mesma 
responsàvel pela clonagem da 
ovelha Dolly - anunciaram ter 
obtido porcos clonados corn 
caracteristicas genéticas que 
tornam os seus ôrgâos aptos 

Segundo David Cooper, do Hospital Gérai de 
Massachusetts, o proximo passo r* que terâ inicio 

nos prôximos dois meses - é 
fazer corn que os porcos 
«fabricados» se reproduzam. 
Porém, o especialista advertiu 
que apenas um em cada 
quatro descendentes jrâo 
nascer sem a copia deste 
gene. 
Posteriormente, hâ que 
provar esta 
implantando os ôrgâos de 
suino noutros animais. 
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Tropa alicia 
jovens com 
contratos 
O Dia da Inspecçâo Militar 
Obrigatoria vai ser substituido, a partir 
de Junho de 2003, pelo "Dia da Defesa 
Nacional", com o intuito de incentivar 
os mancebos a, voluntariamente, 
estabelecerem um contrato com as 
Forças Armadas. 
Este dia procura ainda divulgar o papel 
das Forças Armadas e estimular o 
interesse dos jovens pela temâtica da 
Defesa Nacional. A tradiçâo castrense 
jâ nâo é o que era: o dia das "sortes" que 
levava os jovens portugueses, através de 
inspecçôes médicas, a ingressar, 
obrigatoriamente, como recrutas, num 
dos ramos das Forças Armadas, vai 
transformar-se numa jornada em que 
esses mesmos jovens recenseados terào 
de se deslocar a um quartel ou escola 
para "serem aliciados a entrarem 
voluntariamente" na tropa. Esta 
mudança dâ-se porque, a partir de 
2004, o Serviço Militar Obrigatôrio 
(SMO) sera substituido pelo 
voluntariado em que o mancebo 
recenseado poderâ assinar um 
contrato, por sua livre vontade, por um 
periodo minimo de dois anos que pode 

prolongar-se até seis anos (convém 
referir que o recenseamento militar 
ainda é voluntârio para as mulheres). 
Ao entrar na instituiçâo militar, o 
jovem receberâ uma instruçâo bâsica 
de cinco semanas, corn um vencimento 
de ‘25 contos, comuns aos recrutas que 
serâo soldados, sargentos e oficiais, a 
que seguirâ a instruçâo complementar 
corn duraçâo variâvel conforme as 
especialidades, chegando mesmo a um 
periodo de cerca de um ano. 
Para o vencimento mensal do soldado 
profissional, no inicio da carreira, a 
estrutura dirigente das Forças 
Armadas pretende que ele seja 
minimo de 563,64 euros (113 mil 
escudos iliquidos, incluindo todos os 
subsidios), mas terâ de ser o Governo a 
dar o assentimento a esta proposta. 
Claro que o regime de voluntariado 
nas Forças Armadas, em quantidade e 
qualidade, sera enquadrado também 
por um conjunto de incentives 
aplicados de acordo corn principios de 
flexibilidade, diversidade e de 
progressividade, tendo em conta a 
natureza do serviço militar prestado. 

Sessôes Pûblicas Sobre a 
Cobertura que o WSIB Oferece 
O Workplace Safety and lasurattee Board (WSIB) esta a efectuar 

sessôes pûblicas com o fim de analisar o cerna relativo a cobertura, 
incluindo quem e quais as indûstrias que estào cobertas e os 
regulamentos téciricos de cobertura de acordo corn a Ld sobre 

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

métodos alternativos de seguro contra os acidentes de trabalho 
utilizados correntemente. 

As audiêiicias pûblicas serâo efectuadas nos centros mais 
importantes através do Ontario em Fevereiro e Março de 2002, 

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

audiências devem telefonar para o nûmero 
1-800-465-5606, e registarem-se. 

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

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

A cobertura do WSIB oferece aos trabalhadores um seguro de 
incapacidade contra as lesôes e doenças protissionais e protège os 
empresârios contra processos legais, devido a ser um sistema de 
seguro sem culpabilidade. De acordo corn a ici sobre prevençào e 

segurança contra os addentes de trabalho (Workplace Safety and 
Insurance Act), œnca de 30% de trabalhadores no Ontario nâo 

têm cobertura. 

V\/S1B 
ONTARIO 

C3V3C0 SilV3 consciente de 
"estar a carrer riscos". corn 

o ex- primeiro-ministro Anibal 
Cavaco Silva considerou hoje na 
Figueira da Foz, no lançamento da 
sua "autobiografia politica", estar 
"consciente de estar a correr riscos". 
"Estou consciente de estar a inovar e, 
portante, a correr riscos", sublinhou 
Cavaco Silva, justificando esta 
posiçâo dado nâo baver em Portugal 
"tradiçâo daqueles que ocupam 
cargos de governo em escrever livres", 
disse. 
O primeiro volume das autobiografia 
politica de Cavaco Silva passa em 
revista todo o periodo até à conquista 
pelo PSD da primeira maioria 
absoluta, em Julho de 1987, e a 
primeira fase da "coabitaçâo" corn 
Mario Soares, no primeiro mandate 
deste como Présidente da Repüblica. 
"Nâo é a histôria dos governos a que 
presidi, isso fica para os especialistas", 
explicou Cavaco Silva, adiantando 
que o livre conta o que se passou 
acerca da sua "intervençào pessoal 
directa": "Conta o que se passou 
comigo, as atitudes que tomei, os 
sentimentos que me atravessaram", 
disse. 
Sublinhando ser "dificil evitar algum 
subjectivisme", Cavaco Silva acredita 
que o relate da sua experiência 
pessoal possa ser "ùtil" para aqueles 
que queiram fazer "corn seriedade" a 
histôria sobre o Século XX. 
"Tomei consciência de ter sido um 
espectador e um protagonista 
privilegiado das mudanças em 
Portugal e no mundo", afirmou, sobre 
as razôes que o levaram a escrever a 
obra. 
Outra das razôes disse respeito ao 
facto de ter verificado "que muita 
coisa que se escrevia e dizia" sobre si 
e os seus governos "nâo correspondia 
à verdade", sublinhou Cavaco Silva, 
apontando o papel da sua mulher: 
"(ela) muito me pressionou para 
escrever", disse. 

De volta ao Casino da Figueira da 
Foz, onde em 1985 foi eleito lider do 
PSD, Cavaco Silva recordou os 
acontecimentos de Maio desse ano, 
quando regressou a Lisboa; nâo corn 
a alegria das vitôrias, pelo contrario 
cheio de preocupaçôes sobre o que ia 
acontecer à minha vida". 
Recordando vârios episôdios do 
periodo que mediou entre 1985 e 
1997, Cavaco Silva salientou que, 
quando saiu da Figueira da Foz lider 
do PSD, estava "convencido que o 
Coverno do Bloco Central iria 
continuar". 
"Sô depuis da terceira reuniâo (corn 
Mârio Soares) é que me convenci que 
nâo", revelou. 
Sobre o facto da data de lançamento 
do livro "cair" em plena pré- 
campanha para as eleiçôes legislativas 
de Março proximo, Cavaco Silva 
disse tratar-se de "mera coincidência". 
"Entreguei um manuscrito em 
Outubro do ano passado e desde logo 
ficou apontado para Fevereiro de 
2002 o lançamento do livro", afirmou, 
adiantando que "nâo ia alterar esta 
apresentaçâo pelo facto de estarmos 
em campanha eleitoral". 
Recusando-se a tecer "qualquer 
comentârio" sobre a actual vida 
politica partidâria portuguesa, 
Cavaco Silva afirmou estar afastado 
da cena politica e nâo ter "neste 
momento nenhuma intençâo de 
voltar â vida politico- partidâria". 
"Tal como nâo tive intençâo de ser 
eleito (hâ 17 anos) lider do PSD", 
sublinhou. 
Cavaco Silva revelou que esta a 
preparar o segundo volume da sua 
"autobiografia politica", a lançar 
"certamente antes de 2006", que ira 
debruçar-se sobre os anos de poder 
em maioria absoluta e a segunda fase 
de coabitaçâo corn Mârio Soares, 
"bem menos tranquila que a 
primeira", concluiu. 
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Kursk fera naufragado devido 
à explosâo de um torpedo a borde 
O naufrâgio do submarino nuclear russo Kursk 
poderâ ter sido causado pela explosâo do 
combustîvel de um torpedo, anunciou na segunda- 
feira o chefe da marinha russa, almirante \dadimir 
Kouroïedov, em Murmansk. 
«A confiança que os cientistas, os construtores e o 
comando da marinha russa colocava no 
combustivel utilizado neste género de torpedo nào 
era justificada», disse Kouroïedov, em conferência 
de imprensa. 
«Este tipo de torpedo, com um combustivel que 
contém perôxido de hidrogénio, foi colocado fora 
de serviço» depois da catâstrofe, garantiu o mesmo 
almirante. 
Estes torpédos eram utilizados pela marinha russa 
desde 1957, precisou o chefe da marinha, 
acrescentando que «o mundo inteiro renunciou à 

Pastor acusado 
de ter assassinado 
mais de 20 pessoas 
Um pastor da Igreja Protestante da Hungria, 
Andras Pandy, vai comparecer perante um*tribunal 
belga sob a acusaçâo de ter assassinado seis 
membros da sua prôpria familia. Além dos seus 
familiares, Andras Pandy poderâ estar envolvido 
em mais 16 casos de assassinio, isto de acordo corn 
a Policia belga. No banco dos réus, deverâ sentar-se 
igualmente uma das filhas do pastor, Agnes Pandy, 
acusada pelas autoridades de ter participado corn o 
pai na autoria de cinco das seis mortes de membros 
da sua familia, incluindo o assassinato da sua 
prôpria mâe, Ilona Sores, a primeira mulher de 
Andras. Pandy, que afirma estar inocente, é 
acusado de ter morto a sangue frio duas das suas 
esposas - Ilona e Edit Fintor - dois filhos e duas 
enteadas, embora os seus corpus nunca tenham 
sido encontrados apesar das buscas minuciosas 
efectuadas pelas autoridades. 
O facto de os corpus das vitimas nunca terem sido 
encontrados deve-se, ainda de acordo corn a 
Policia, ao método utilizado pelo assassino para 

esconder as provas do 
crime: ao que tudo 
indica, Andras Pandy 
terâ esquartejado as suas 
vitimas e, corn a ajuda de 
âcido e soda câustica, 
destruido a maior parte 
dos vestigios. Quanto às 
partes dos corpus que 
nâo "desapareceram" as 
autoridades avançam 
corn a hipôtese de estas 
terem sido enterradas ou 
despejados nos 
contentores corn restos de 
cadâveres de animais de 
um matadouro prôximo 
da sua residência. A filha 
mais velha de Andras, 
Agnes, poderâ ter um 
papel importante no 
esclarecimento de alguns 
pormenores do caso pois, 
como foi referido, ela 
prôpria assume a co- 
autoria de cinco dos seis 
crimes atribuidos ao pai. 

Agnes, uma das filhas de 
Andras Pandy, poderâ estar 

implicada em cinco dos seis 
crimes cometidos pelo pai, 
um dos quais a morte da sua 

prôpria mâe. Além disso, 
Agnes é uma das principals 

testemunhas de um caso que 

tem chocado a Bélgica 

sua utilizaçâo depois da explosâo do submarino 
britânico Sidon em 1955». 
No entanto «a comissâo de inquérito continua a 
examinar as très hipôteses da catâstrofe», indicou o 
responsâvel. 
As causas possiveis antes apresentadas pela 
comissâo diziam respeito à explosâo de um 
torpedo, à colisâo corn um submarino estrangeiro 
ou à explosâo de uma mina da Segunda Guerra 
Mundial. 
O procurador gérai Vladimir Oustinov rejeitou 
definitivamente a hipôtese de uma colisâo do 
Kursk com um submarino estrangeiro. «Durante o 
seu trabalho em Rosliakovo, os investigadores 

encontraram os restos do diârio dos especialistas 
em hidroacüstica que define claramente a 
localizaçâo de todos os navios e submarinos na 
zona de manobras», adiantou. 
«A anâlise do conteüdo desse diârio demonstra a 
ausência de factos que testemunhem uma presença 
perto do Kursk de navios ou submarinos que 
podessem ter colidido corn ele», assegurou o 
procurador. 

Toronto 

1106 Dundas St. W. 
Tel: 416 588 8597 

Toronto Brampton 

1502 Dupont St. 135 Main St. N. 

Tel; 416 533 7686 Tel; 905 457 9090 

Hamilton 

281 Barton St.£. 
Tel: 905 521 5635 
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Pequenas histôrias de |\JC grande 
A César o que é de César. 
César Alberto Nunes de Morals, 
nasceu na cidade da Horta, Faial, 
Açores, no dia 1 de Fevereiro de 1942. 
Entre outras iniciativas. César de 
Morals fol o prlmelro português no 
Canada a exercer o cargo de Gerente 
de um Banco canadlano, o CIBC da 
Dundas e Osslngton, em Toronto, de 
1974 a 78. Fol o prlmelro luso- 
canadlano empossado como Julz de 
Imlgraçâo, de 1986 a 1992, prlmelro 
no Immigration Appeal Board 
1986/88) e, depols, no Immigration 
and Refugee Board (1989/92). 
Também fol o prlmelro luso- 
canadlano a assumlr o cargo de Julz 
de Paz no Canada, em 2001, 
mantendo-se nessa poslçâo na Old 
City Hall, em Toronto. 
César Alberto Nunes de Morals teve 
uma Infâncla fellz na cidade da 
Horta. Ao termlnar o 4o. ano no 
Llceu Naclonal da Horta, fol 
voluntàrlo para a Força Aérea 
Portuguesa, tendo sldo Pollcla da 
Força Aérea, na Base Aérea #1, em 
Slntra. Depols do servlço mllltar. 
César de Morals, como qualquer 
outro sonhador, partlu em 1965 para 
a Amérlca do Norte, como turlsta, 
para conhecer a California. Na volta 
passou por Toronto, cidade pela quai 
se apalxonou e vlslonou o seu futuro. 
Chegou a Toronto em 28 de 

Dezembro de 1965. Pedlu a sua 
resldêncla aos servlços de Imlgraçâo 
do Canada e flcou. 
Alugou um quarto em casa de uma 
senhora Hüngara que o enslnou a 
procurar trabalho. Como sabla falar 
Inglês, nâo encontrou as dlflculades 
corn que outros compatrlotas se 
debateram. 
Entrou para o banco CIBC, na 
Egllnton e Yarrow, em 31 de Janeiro 
de 1966, corn o salârlo de $3.600. 
dôlares por ano. Flcou no CIBC 
durante 3 anos, tendo chegado a 
Asslstente de Contablllsta. 
A convlte do seu amlgo Fernando 
Silva, natural de Llsboa, fol trabalhar 
para uma companhla de Seguros, 
entre 1969 e 70. 
Nâo sentlndo a mesma atracçâo pelos 
Seguros que tlnha pelos servlços 
bancârlos, voltou ao CIBC, onde 
esteve até 1974, como Manager 
Training Period, salndo para Gerente 
Gérai do CIBC na Dundas e 
Osslngton, de 1974 a 78. 
Paralelamente, em 1972, César de 
Morals acumula o cargo de Asslstente 
Social e Conselhelro Familiar para a 
Comunldade Portuguesa na Family 
Services Association of the 
Metropolitan of Toronto (1972). César 
de Morals ajudava na Integraçào dos 
Imlgrantes portugueses nos clrcultos 
de trabalho e na socledade canadlana. 

Nesses tempos, alguns portugueses 
recém-chegados acabavam por sofrer 
problemas do foro pslqulco, e outros, 
devldo âs multas dlflculdades que 
enfrentavam... 
Por sugestâo de César de Morals, a 
United Way crlou o Ethnie Speakers 
Bureau, um departamento com 
elementos de varias etnlas que 
falavam as llnguas Inglesa e francesa 
para, nas grandes fâbrlcas, falarem 
aos Imlgrantes trabalhadores e lhes 
expllcarem na llngua-mâe as lels, 
dlreltos e obrlgaçôes. 

De 1973 a 1978, César de Morals fez 
vârlos cursos na Unlversldade de 
Toronto: Institute Of Canadian 
Bankers; Fellow Of Institute Of 
Canadians Bankers; Associate Of The 
Institute Of Canadian Bankers e 
Letter Of Accomplishment from The 
Institute Of Canadian Bankers. 
Também partlclpou em multos 
encontros e semlnarlos llgados à 
Banca, à Justlça e à Imlgraçâo. 
Em 1978, César de Morals delxou o 
banco CIBC e entrou para a Gerêncla 
do National Bank, em vârlas 

Domingos Meat Packers Ltd 
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Português do 
Mississauga 

O ûnico matadouro português 
de sumos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
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com o conjunto 

PANTERAS 
'ottunges 

INFO: 905-286-1311 
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dependências, até que estabilizou no 
National Bank do Miracle Center, na 
College e Crawford, onde esteve até 
1986, devido a ter aceite o cargo de 
Juiz de Imigraçâo. 
Em 1992, César de Morais foi 
convidado para Présidente e CEO do 
Sottomayor Bank do Canada, tendo 
exercido o cargo até 1996. Nesse 
mesmo ano, passou a trabalhar como 
Consultor da "Ketchum Canada", 
uma firma de estudos de mercado e 
viabilidade de empresas, até assumir 
a posiçâo de Juiz de Paz. 
César Augusto Nunes de Morais 
casou em 18 de Dezembro de 1971, 
corn Débora Maria Cabrai da Mota 
Raposo, natural de Sào Miguel, na 
Capela da Catedral da Jarvis e 
Queen, em Toronto. O casai 
divorciou-se em 28 de Setembro de 
1990. 
Em Toronto, nasceram os filhos de 
Débora e César; o César Manuel, no 
dia 27 de Novembre de 1974. Devido 
a doença, o César Manuel faleceu a 

O ComendadoT César de Morais na camp 
de entâo Consul Gérai e mulher, director 
de Banco Totta e Açores e mulher e da 
présidente do First Portuguese e o casai 
Cardoso. 

27 de Fevereiro de 1997. O Richard de 
Morais, nasceu a 23 de Junho de 
1982. É estudante. 
César de Morais dividiu-se em muitas 
actividades da. comunidade e da 
sociedade civil canadiana. 
De 1981 a 1984, César de Morais foi 
Présidente do Conselho das 
Comunidades Portuguesas do 
Ontario e Manitoba. Foi Présidente 
do Sport Club Angrense de Toronto 
de 1984 a 1986. Em 1983, fez parte do 
Portuguese Relief Fund que angariou 
$137,241 dôlares, que foram entregues 
à Thè Canadian Red Cross. César de 

0 Embaixaâor 
ItaUano Alerta 
Brigante entrega a 
medalha de Mérite 
da Càmara do 
Comércio halo- 
canadiana. 

Service of Canada, Canadian 
Institute of Administration of Justice, 
The Canadian Bar Association, 
Italian Chamber of Commerce of 
Toronto e Pounding Committee for 
Cross-Cultural Centre of Toronto. 
César de Morais, recebeu varias 
condecoraçôes, com destaque para 
"Canada's Birthday Achievment 
Award"(1983); a "Ordem do Infante 

em 1986; Diploma de 
Reconhecimento Publico, da 
F.P.C.B.P. e "Certificate of 
Recognition", do Canadian 
Multiculturalism Council", de 1985 a 
1987. 
No campo politico, César de Morais é 
director do Progressive Conservative 
Business Association, desde 1979. Foi 
candidate em 1980 a Conselheiro 

Escolar-"Separate School 
IB Trustee"-, na Ward 4. César de 

Morais organizou vârios 
III acontecimentos comunitarios, 
p| festivais, conferências, jam ares 
III com Primeiro Ministres, 

Ministres, Présidentes 
il|| Provinciais, Bispos e oulros 

dignatarios. 
Apoiou a angariaçâo de fundos 
para as campanhas de Larry 
Grossman 
e do Mayor Arthur C. 

, Eggleton. É ainda membre do 
'* P.C. Metro Policy Committee e 

Vice-Presidente da Policy in the 
III Progressive Trinity Riding 

Association. 
Em resume, César Alberto Nunes de 
Morais, um homem que sempre se 
dedicou à comunidade portuguesa e 
ao pais que o acolheu. 
A comunidade e o pais souberam 
compensa-lo. 
A César o que é de César! 

JMC 

Morais foi eleito Delegado 
da International 
Conferences of Portuguese 
Immigrants Throughout the 
World, em Portugal, em 
representaçâo do Ontario e 
Manitoba, de 1981 a 1983. 
Em harmonia com o Father 
Nick di Angelis (hoje Bispo) 
e o Padre Pires, da Igreja de 
Sào Sebastiâo, em Toronto, 
pediram à Direcçâo Escolar Catôlica 
o apoio para que a lingua portuguesa 
fosse ensinada em Toronto, o que veio 
a acontecer, corn inicio no First 
Portuguese. 
Também, corn o Tony Valerio, 
procurou fundar a Câmara do 
Comércio Portugal/Canadâ mas, na 
altura, nâo havia comércio local que 
justificasse a iniciativa. Assim, em 
conversa corn o Dr. Fernando Costa, 
acabou por nascer a Federaçâo Luso- 
Canadiana de Homens de Negôcios. 
Em 20 de Janeiro de 1982, nasceu a 
actual F.P.C.B.P., fundada por Laura 
Bulger, Fernando Costa, Vasco 
D'Avillez, César de Morais, Germano 
Gonçalves, Tina Gabriel, Delkar 
Maia, Alberto Pereira, Octavio 
Sampaio, Joâo Santos, Armindo C. 
Silva e Joâo Gomes. No dia 2 de 
Fevereiro do mesmo ano, reuniram-se 
para eleger o executivo: Presidente- 
Armindo Silva; Vice-Presidente-César 
de Morais; Secretârio-Vasco D'Avillez 
e Fernando Costa-Tesoureiro. 
César de Morais é membro de varias 
associaçôes, tais como; Association of 
Professional Executives of Public 

D. Henrique-o Navegador", em 1984; 
a Comenda "Canadian Red Cross", 
em 1985; "Volunteer Services Award" 
do Minister of Citizenship and 
Culture, em 1985; "Golden Mercury 
Award" e "Honour Diploma", do 
Embaixador de Italia/Italian 
Chamber of Commerce of Toronto, 

Embaixador 
Euis Navega 
na entrega da 

Comenda a 
César de 
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Projecto He Museu Jurâssico na lourinhâ 
Tivemos o grato prazer de receber na 
nossa Redacçâo um Arqueôlogo 
português, cujo trabalho desenvolvido é 
digno de registo, particnlarmente no que 
respeita ao importante projecto de 
erguer um Museu Jurâssico, na 
Lourinhâ. 
Horâcio Mateus, arqueôlogo e 
conservador do museu da Lourinhâ, 
encontra-se em Toronto para participar 
numa festa a realizar no proximo 
Sâbado, dia 23, organizada pelo grupo 
Raizes do Concelho da Lourinhâ e 
amigos. 
JMC - Como surgiu este interesse pela 
arqueologia, um campo tao dificil e por 
vezes decepcionante? 
ILM. - E por vezes decepcionante e até 
um trabalho ârduo. Fazemos um 
trabalho em vârias etapas que vai desde 

o trabalho de campo até ao trabalho de 
laboratôrio, mas acho que isso é o que 
mais me fascina. 
JMC - O que sente quando descobre 
algum vestigio historien novo? 
HM. - Quando se encontra algo de 
histôrico na arqueologia, passa por 
imaginar como séria o homem que fez 
aquela peça, que a sentiu e qual o uso 
que Ihe deu. Por isso, centra-se na 
interpretaçâo do homem através do 
objecto. Isto é o que se passa em pré- 
histôria. No caso da paleontologia, é 
muito mais dificil. Trabalhamos em 
milhôes de anos e leva-nos sempre a 
comparar toda uma série de coisas. Por 
exemplo, ao descobrir um dinossauro na 
Lourinhâ, tenho que automaticamente 
me sentir nos Estados Unidos porque a 
divisâo e afastamento dos continentes 
ocorreu nesta altura, em pleno Jurâssico 
superior, durante o mesosoico. 
JMC - O novo museu da Lourinhâ é 
baseado precisamente no periodo 
Jurâssico... 
HM. - Exacto. A regiao da Lourinhâ 
correspondia a um pleno Delta do rio 
com âguas calmas e mornas. Portante, 
possulmos toda uma série de 
dinossauros em tudo muito idênticos aos 
que se encontram nos Estados Unidos, o 
que prova o afastamento dos continentes 
nessa altura. 
JMC - Segundo fui informado, o 
Horâcio Mateus tem um ovo ünico desta 
época. 
HM - Fizemos uma escavaçâo durante 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

ici lo I 
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Tito da Sibia^x 

Horâcio MateUi^ 

e Vitor da Silva 

na redacçâo do 

Milénio. 

dois anos. Ovos de dinossauro eram 
conhecidos no deserto de Gôbina, 
Mongolia. No Utah, também eram 
conhecidas algumas cascas de ovos. Na 
Lourinhâ, houve uma zona de 
nidificaçâo - aqui nâo falamos de um 
ninho porque nâo sabemos se é uma 
fêmea ou se sâo diversas fêmeas a 
utilizarem o mesmo ninho - e o célébré 
ovo numéro dez dâ-nos um embriâo 
praticamente inteiro de um animal 
terôpede, o que foi confirmado pela 
primeira vez em Portugal. Mais tarde, e 
corn um pouco de sorte, publicâmos na 
Academia de Ciências de Lisboa o 
“Lourinhanosaurus antunesi” que é um 
alosaurus corn caracteristicas ùnicas e 
que, no fundo, podemos dizer é o pai dos 
ovos. Quer isto dizer que o mesmo 

museu possui um embriâo ünico, que se 
encontra no ovo n° 10 e resultado de 
todas as escavaçôes feitas e de todas as 
toneladas de sedimentos que foram 
retiradas da parte de cima, foram 
encontradas centenas de peças, inclusive 
uma que ainda estâ inédita e que é a 
mandibula inteira de um dinossauro 
embriâo, o que corresponde a très ou 
quatro milimetros. 
jMC - Tem recebido a visita de vârios 
arqueôlogos interessados nesta 
descoberta? 
HM. - Sim, sâo imensos. Como referi, 
trabalhamos imenso corn o Museu de 
Histôria Natural de Paris, corn o Collège 
de France e corn o Museu Argentino de 
Buenos Aires. Sendo a Lourinhâ uma 
pequena regiâo, nâo estâ de modo 

nenhum isolada do mundo 
da paleotologia. 

ï| JMC - Ora se a Lourinhâ Jâ 
? era uma zona rica, agora 

■ ainda mais rica ficou. 
’ HM - Sim, podemos dizer 
^ isso sem düvida nenhuma. A 

Lourinhâ é, de facto, a capital 
^ dos dinossauros em Portugal. 

JMC - Dai que a regiâo se 
' tornou num paraiso para^ 

Maqueta do futuro museu 

jurâssico: em cima aspecto 

exterior vista do topo. Em 

baixo interior de um dos 

salôes corn o aspecto de 

esqueleto de dinossauro. 
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► as crianças... 
H.M. - E um paraîso para as crianças 
e para os cientistas. 
JMC - Como vai despertar o intéressé 
das pessoas que vâo estar présentes na 
festa do dia 23, no Sindicato Local 183? 
H^. - Vou passar alguns slides 
simples do tamanho de um embriâo 
para que as pessoas vejam mais ou 
menos do que falamos. Toda a 
construçâo do novo museu vai ser 
bioclimâtico que pensamos poder 
atrair à Lourinhâ cerca de 150.000 
visitantes por ano. Neste projecto, 
vamos combinar duas coisas: a riqueza 
da paleontologia e a riqueza do 
prôprio edificio bioclimâtico que sô 
por si é ponto de referêneia. 
Acabâmos agora a fase de estudo, jâ 
entrâmos em contacto corn os 
deputados da Assembleia da 
Repüblica e todas as autoridades 
interessadas também de Bruxelas. 
Começamos, pois, este pressing corn o 
Canada para podermos transmitir a 
ideia aos nossos imigrantes. 
Esperamos que a mensagem de 
Horâcio Mateus passe e movimente 
interesses. Tratar do patrimônio da 
humanidade é um assunto demasiado 
importante para deixar no fundo de 
uma gaveta. 
Desejamos as maiores felicidades ao 
conhecedor Arqueôlogo Horâcio 
Mateus e ficamos ao dispor. 

JMC-Ana Fernandes 

Em cima as “ossadas” do embriâo descobt 
na regiâo da Lourinhâ. Em baixo o 

mostrando o embriâo e o traçado desenh 
pelos especialistas do dinossai 

Homem 
I encontrado | 
I mono no 
Eurotünel I 

I I 
I o corpo de um homem, ao que tudo | 
I indica um imigrante ilegal, foi | 
I encontrado na segunda-feira a meio \ 
I do tünel que liga a França ao Reino | 
I Unido, revelou um responsâvel da | 
I empresa exploradora. | 1^ Funcionârios da manutençâo | 

descobriram o corpo a cerca de 20 | 
quilômetros da entrada do lado I 
francês do tünel Sul, usado pelos I 
comboios que fazem a ligaçâo entre | 
França e o Reino Unido. | 
O porta-voz da empresa Eurotünel I 
adiantou que o homem nâo é | Ifuncionârio da empresa e que a | 
descoberta do corpo nâo obrigou à I 
interrupçâo do serviço de 
comboios. A identidade e a causa da 
morte da vitima nâo foram ainda 
determinadas, tendo 0 corpo sido 
levado para a morgue de Calais (em 
França). ITodos os anos vârias centenas dê 
imigrantes ilegais tentam chegar ao 
Reino Unido através daquele tünel, 
motivados por uma lei de imigraçâo 
mais flexivel do que a existente em 
França. 

Grande campanha. 
IMao perça esta oferta especial e os nossos 

J 

CSValiBr 2001 a portas, demonstraçâo 

(venda a dinheiro) 
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As opinioes expressas por Mateus Machado ndo reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 

quL asctdoo au. 

Morreu Fernando Gnsmao 

• • 

Ausente de palcos e ecrâs nos 
liltimos anos, Fernando 
Gusmào actor e encenador 

morreu no passado domingo com 83 
anos vitima de prolongada doença, 
foi a enterrar no cemitério de 
Carnaxide em Lisboa. 

Levado em criança para Cabo Verde, 
onde frequentou o liceu e participou 
em movimentos literarios (em 1993, 
publicou o livro, A Fala da Memoria 
mas todo rente à prâtica teatral) 
começou pelo teatro amador, e 
profissionalmente foi do Nacional ao 
Vasco Morgado comercial, do teatro 
universitario aos grupos 
independentes, dos quais ficou como 
um dos pioneiros: com Antonio 
Pedro, n'Os Companheiros do Patio 
das Comédias e no Teatro 
Experimental do Porto (TEC); com 
Rogério Paulo, Carmen Dolores e 
outros, no Teatro Moderno de 
Lisboa, no inicio dos anos 60 e para o 

final da década, com os 
fundadores do Crupo 4, origem do 
Novo Crupo/Teatro Aberto, Joâo 
Lourenço, Morals e Castro, Irene 
Cruz e Rui Mendes. Sindicalista 
também (foi o primeiro présidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
do Espectaculo apos Abril de 74), 
em 1978-80, decepcionado com a 
politica cultural vigente, esteve 
como coopérante na Cuiné-Bissau. 
Em 1965, num inquérito da revista 
Vértice, no V Centenario do 
nascimento de Cil Vicente, Fernando 
Cusmao definia o teatro como "uma 
festa pùblica em que os homens vao 
ouvir outros homens falar de coisas 
que a todos interessam, procurando- 
Ihes um sentido". Em 1977, em 
entrevista a o diario, subscrevia a 
definiçâo, clarificando: "Como diz 
Brecht, teatro é uma actividade para 
dividir as pessoas ou os espectadores. 
(...) Um convite a que se fique alerta, 
encarando o espectaculo critica e 

dialecticamente." Brecht foi dos 
autores que encenou, para o Crupo 
de Campolide (hoje Teatro de 
Almada) e para o TEUC. 
A encenaçâo d'O Render dos Herois, 
de Cardoso Pires, para o Teatro 
Moderno de Lisboa, séria um dos 
marcos no percurso de Fernando 
Cusmao, tanto como na "apagada e 
vil tristeza" da vida teatral lisboeta de 
entâo, onde essa companhia de 
actores era uma lufada de ar fresco, 
com os seus espectaculos no Cinema 

Império de tâo gratas 
memôrias, desde logo cinéfilas, 
hoje caido no Reino de Deus. 
Iniciado como amador na 
temporada de 1946-47, corn Os 
Companheiros do Patio das 
Comédias, grupo fundado por 
Antonio Pedro antes de rumar a 
Norte e criar o TEP, a 
trajectôria de Fernando 
Cusmâo foi caracterizada por 
sucessivas experiências 

alternativas ao institucionalizado e 
academizado Teatro Nacional D. 
Maria II, ou seja, à Companhia de 
Amélia Rey Colaço/Robles 
Monteiro, onde se estreara como 
profissional em 1949, na Curva 
Perigosa, de J. B. Priestley, uma das 
ousadias de D. Amélia, que 
costumavam tropeçar na Censura, 
esta pagina deseja a este grande 
pioneiro da Africa lusôfona a Paz 
necessâria de sua aima em Cristo 
Jesus. 

ERVAN/IRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Mtmjue mmi entrevista com o Naturbtn Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ coin inuitos a/ios de cxperiêcia, 
que o poderd aiiidur mi soluçîio dos sens problenuis. 

UUE congela 
conta de Mugabe 
A Uniâo Europeia vai congelar os 
bens de dirigentes do Zimbabwe, 
incluindo o Présidente Robert 
Mugabe, e retirar os seus 
observadores às eleiçôes de Março 
apôs a expulsâo do chefe deste 
grupo, Pierre Schori. 
A decisâo foi tomada ontem em 
Bruxelas pelos ministres dos 
Négociés Estrangeiros dos Quinze 
por constatarem a continuaçâo de 
violêneia politica, violaçôes dos 
direitos humanos e restriçôes à 
comunicaçâo social enquanto se 
preparam as eleiçôes marcadas para 
9 e 10 de Março. 
Além de Mugabe, o congelamento 
de bens abrange mais 19 figuras do 
pais vistas como responsâveis pela 
violêneia, violaçâo dos direitos 
humanos e impedimento da 
realizaçâo de eleiçôes livres. Estes 
dirigentes também deixarào de 
poder viajar na UE. Sera ainda 
imposte um embargo ao 
fornecimento de armas e 
equipamento capaz de ser usado 
para a repressâo interna no 
Zimbabwe, assim como formas de 
assistência ligadas à actividade 
militar. 
Os ministres nâo esconderam a sua 

indignaçâo pela expulsâo de Schori 
corn justificaçôes que consideraram 
inaceitâveis. Perante esta situaçào, 
concluiram que a presença dos 
observadores deixava de ter sentido. 
A decisâo constitui um corte no 
diâlogo que a UE procurava manter 
corn o Zimbabwe, embora sem 
grandes resultados. 
No conselho, Portugal defendeu 
inicialmente um agravamento 
graduai das reacçôes da UE para 
nâo dar âs autoridades do 
Zimbabwe argumentaçâo politica 
capaz de deteriorar ainda mais o 
ambiente eleitoral. Desta forma, as 
medidas mais vigorosas apenas 
seriam impostas apôs as eleiçôes. 
Porém, durante o debate, acabou 
por se gerar o consenso quanto a 
uma resposta mais dura de 
imediato. 
Perante a eventualidade de 
retaliaçôes no Zimbabwe contra 
cidadâos europeus, o ministro dos 
Negôcios Estrangeiros, Jaime Cama, 
respondeu: "A Uniâo Europeia esta 
consciente de todas as implicaçôes 
da decisâo que tomou e estâ 
preparada para gerir essa situaçào". 

MM 
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laragata pianeada para lisbea 
O futuro Governo da Repùblica, 
résultante da composiçâo da Assembleia 
da Repùblica a partir de Abril proximo, 
em relaçào à Madeira terâ pela frente, 
entre outras, varias questôes importantes 
e prioritârias. 
Trata-se da revisâo constitucional, da 
revisâo da Lei de Finanças Regionais, 
das transferências de competências para 
a Regiâo em diversas areas, da defesa da 
Ultraperiferia nos termos do Tratado da 
Uniâo Europeia, da concretizaçâo dos 
compromissos jâ assumidos pelo Estado 
face à Regiâo Autônoma, da melhoria 
dos Serviços do Estado nào 
regionalizados, etc. 
Sâo “dossiers” de alguma difîculdade, 
seja quai for o Governo em Lisboa, mas 
que certamente continuarào por resolver 
se for um Governo socialista, o que é 
comprovado pelas posiçôes que até 
agora o PS vem assumindo. 
E estando tudo isto em causa, nâo deixa 
de ser anedôtico o partido da rua do 
surdo, num descaramento que jâ atinge 
a provocaçâo ao Povo Madeirense, se 
atrever a pretender passar a ideia de uma 
hipotética “bondade” de um Governo 
socialista para o futuro da Madeira. 
Costumo transmitir a seguinte imagem à 
populaçâo. 
O Partido Socialista é o grande 
adversârio de uma maior Autonomia 
Politica para a Madeira. Disse-o. 

O Partido Socialista, nas soluçôes que 
propos para a Lei das Finanças 
Regionais, mereceu a reprovaçâo 
insular, incluso do Governo socialista 
dos Açores. 
O Partido Socialista nâo transferiu as 
competências légitima e fundadamente 
propostas pela Madeira. 
Quando da presidência portuguesa da 
Uniâo Europeia, o Governo socialista 
nâo aproveitou para a necessâria 
regulamentaçâo do artigo 299° do 
Tratado, referente às Ultraperiferias. 
O Governo socialista nâo honrou uma 
série de compromissos assumidos corn o 
nosso arquipélago. 
O Governo do Partido Socialista tem os 
Serviços do Estado, na Regiâo, na 
deterioraçâo, insuficiência ou 
contestaçâo local que todos conhecem. 
O Partido Socialista é assim um 
adversârio. 
É uma mentira provocatôria apresentâ- 
lo como “bondoso” para a Madeira. 
Trata-se de despudorada propaganda 
eleitoral. 
Quando qualquer um de nos tem de 
fazer qualquer viagem e é acompanhado 
por todos os da casa, obviamente que 
deixamos a chave da residência, nâo a 
pessoas que estâo contra nos, mas 
àqueles, familiares ou nâo, que sâo 
nossos amigos, em quem temos 
confiança. 

E a familia politica do 
Governo eleito pelo Povo 
Madeirense, por este 
mandatado para enfrentar os 
problemas que se colocam, a 
familia politica é o Partido 
Social Democrata. 
Sugerir que se eleja, em 
Lisboa, um Governo adverso às 
pretensôes légitimas e inabdicâveis da 
Madeira, em vez do connosco solidârios, 
nada mais é do que um absurdo! 
E este absurdo ainda mais absurdo é, 
quando se quer pôr a representar a 
Madeira, na Assembleia da Repùblica, o 
conhecido “padre” Martins, màos dadas 

corn o “menino” arruaceiro da 

JS. 
Este partido da rua do surdo, 
que é o Partido de Lisboa - 
sempre ao lado dos de lâ, 
contra nos, e opondose a que 
os de Lisboa façam acordos 
connosco - este Partido de 

Lisboa nâo tem candidates pela Madeira. 
Tem candidates de Lisboa, para a 
Madeira. 
Mais. O estilo de candidaturas zaragateiras 
que a rua do surdo quer em Lisboa, é para, 
lâ, organizar campanhas caluniosas e 
injuriosas contra a vida pùblica da nossa 
terra. Ao que isto chegou!... 

AÇORES: À procura das rai'zes 
o Consulado Gérai de Portugal em 
Toronto, informa que a Direcçâo 
Regional das Comunidades levarâ 
a efeito , de 1 a 11 de Julho, 
inclusive, do corrente ano, nas 
Ilhas de Santa Maria e Sâo Miguel 
a 6a. Ediçâo do Curso "AÇOI&S: 
À DESCOBERTA DAS RAIZES". 
Este curso distinado, 
preferencialmente, a professores de 
Histôria, Lingua e Cultura 
Portuguesas e a Animadores 
Culturais em efectividade de 

funçôes, hà pelo menos très anos 
consecutives, tem como objectives 
o contacte directe dos sens 
participantes corn a Regiâo 
Autônoma dos Açores. 
O période de inscrîçâo dos 
candidates termina a 1 de Março 
de 2002. 
Para informaçôes detalhadas, e 
regulamento, entrem em contacte 
corn Dolores Leite, pelo telefone; 
416 217 0966, Ext. 227, no 
Consulado Gérai de Portugal. 
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Sexta-feira, dia SS | 
-Festa carnavalesca no restaurante Sereno Lounge. Presença de 1 
müsicos brasileiros e Fernando Tavares. I 

Sabado, dia S3 | 
-Apresentaçâo da gravaçâo de Steve Medeiros, no Oasis Convention | 
Centre, em Mississauga, com jantar e variedades. | 

I -Baile do Sôcio, no PCCM, corn o coryunto Os Panteras. | 
I -Baile semanal na sede do Angrense, corn o E^Klasis Productions. | 
I Jantar do Sôcio, no Oshawa Portuguese Club, e baile corn o conjunto | 
I Sonhos de Portugal. Entrada grâtis aos sôcios. | 
I -Baile no Lusitania de Toronto, com o conjunto "Oh Lâ Lâ". I 
I -Baile na Casa do Benfica, animado pelo conjunto Ritz. | 
I -Testa de Serrabulho à Portuguesa no Dundas Banquet Place, | 
I organizado pela Associaçâo de Barcelos. Exibiçâo do Rancho \ 
I Folclôrico da A.M. Barcelos. | 
i -Valber & Vanille, apresentam a nova gravaçâo no Ambiance Banquet | 

Flall, corn o jantar a ser servido pelas 20h00. j 
I -Baile no Graciosa C. Centre, corn o coiyunto Sequêneia. j 
I -Baile de aniversârio do Asas do Atlântico, corn o Conjunto Português | 
I Suave. Parabéns. j 
î -Baile de Carnaval no Sereno Lounge Restaurant, corn Banda i I brasileira e Fernando Tavares. J 
^ i Sabado, dia S de Março 

-Encontro de Conjuntos Musicais'1970 (Sâbado e Domingo), I 
realizaçâo da Dismusica, no Oasis C. Centre, em Mississauga. I 
Info: 905 891-7777. J 

I -Baile do Sôcio e aniversârio do Rancho Folclôrico do Amor da Pâtria \ 
I C. Centre, na Igreja de Santa Helena, em Toronto. i 
I -Eleiçâo da Rainha da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo | 

do Ontârio, no Clube Português de Cambridge. | 

I Sâbado, dia S | 
I -Festa de 3o. Aniversârio do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 1 
I Portugal e Festival de Folclore, no salâo da Igreja do Santo Cristo, em I 
I Mississauga. I 

COMUNICADOS 
A direcçâo do Portuguese Canadian Democratic Community Centre, 
promove, Domingo, dia 3 de Março, pelas 16h00, na sede-social, um DEBATE 
PÛBLICO com a participaçâo dos seguintes représentantes: Laurentino 
Esteves (PSD); Ana Bailâo (PS); Julio Rosado (CDU) e Paulo Cabrita (MPT), 
com moderaçâo do Dr. Tomâs Ferreira. 
Info; 416 543-3451, ou 745-3477. 

A ACAPO vai realizar o "I Festival Internacional de Folclore", dia 24 de 
Março, no Ursula Franklin Academy Auditorium. Info: 416 536-5961. 

First Portuguese Seniors' Centre estâ a comemorar o 22o. Aniversârio. 
Parabéns. Sâbado, dia 23 de Fevereiro, buffett às 13h00, seguindo-se convivio, 
bingo, sorteios e baile. 

No Oriental Sports Club Inc., o IMPÉRIO DAS CRIANÇAS leva a efeito a 
tradicional "Matança do Porco", dia 16 de Março. 
Feijoada, morcela, torresmos, chouriço, batata doce, etc. 
Fecho com serâo dançante. Info: 1-519-623-2020. 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9'Xi 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razâo a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendas! 

Francisco Santos 
o português que 
Ihe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

Grande gama de carros 
usados com garantia 

12000 Eglinton Ave, East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
=a®' 
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HOUVE FESTA RIIA ENTRE NéS FOR OCBSlil DAS TESTAS REIACIONADAS CM 0 OlA DE SÂO WfilENTH E COM 0 CARNAVAI 

Da alegria dos encontros à Msteza das despedidas 
Visitaram-nos os popularissimos 

artistas vindos de Portugal e do 
Brasil, Fernando Correia Marques, 
Chiquita e Carmen Silva, 
respectivamente. Mas, é claro, 
outras festas tiveram lugar com 
artistas locals, como por exemplo, 
no Renaissance C. Centre, onde 
ditaram leis, Liz Rodrigues, Sarah 
Pacheco e o conjunto Português 
Suave. Isto para além das sempre 
animadas festas nos clubes e 
associaçôes, particularmente, com 
as danças carnavalescas à moda da 
Terceira. 
Foi uma grande alegria o 
reencontro com os artistas 
convidados e, naturalmente, uma 
tristeza as despedidas. Por simpatia 

dos empresarios Paulo Cabral e 
Victor Couto, estivémos nos 
almoços de adeus que Ihes 
realizaram, convivio alegre -com 
Chiquita e Fernando Correia 
Marques, nào hâ hipôteses de tédio- 
, cheia de "bocas", histôrias e 
esperanças de regressos, para além 
da boa comida à portuguesa. 
Fernando Correia Marques, autor, 
compositor e intérprete, continua a 
fazer cantigas à sua maneira para si 
e para outros artistas portugueses, 
estando muito interessado em 
lançar em Portugal a jovem luso- 
americana Catarina Avelar, uma 
jovem que conquistou um lugar no 
passado Verâo no continente 
português, e que ele considéra uma 

das melhores vozes que jâ ouviu. 
Por sua vez, Chiquita quer dar uma 
volta ao seu repertôrio, "saltar" das 
cantigas populares brejeiras, para a 
verdadeira mùsica popular 
portuguesa, a mùsica 
corn raizes, aquela que 
o português canta e 
sente. Deixou-nos uma 
"amostra" da 
gravaçâo, ainda por 
editar, a quai 
agradecemos. E por câ 
ficamos à espera dos 
novos trabalhos, quer 
para a radio, quer para 
a FPtv. 
Carmen Silva, deixou- 
nos também o seu 

novo trabalho gravado, dedicado a 
Jesus Cristo, de quem é veneradora. 
Foi uma baforada de ritmo e boa 
disposiçào, a actuaçâo de Carmen 
Silva, Fernando Correia Marques e 

Chiquita, nas ultimas 
festas de Sâo Valentim e de 
Carnaval'2002. 
Foi tâo bem aceite o 
convivio como foi triste a 
despedida, na expectativa 
de novos espectâculos num 
prazo razoâvel de espera. 
Este vai-e-vem é saudâvel 
para todos! 

JMC 

Carmen Silva e Hernâni Raposo 
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Quando o SPORTING 
ganha hà mais 
apatite 
Na sede-social do Sporting Clube 
Português de Toronto, decorreu um 
jantar-convivio entre homens de 
negôcios e responsâveis dos 
"sportinguistas" locais. 
Os "sôcios" Augusto Pires e José da 
Costa, "verdascos" de nascença, 
combinaram um Bacalhau à maneira 
no Sporting, que decorreu às mil 
maravilhas. A ünica coisa encarnada 
permitida no jantar... foi o vinho 
tinto! Ah, e o fotôgrafo, claro! 

O présidente Antonio Oliveira e os 
cozinheiros -têm dedo para a cozinha, 
sim senhor!-, aproveitaram a ocasiâo 
para agradecer o patrocinio do 
Augusto Pires ao departamento de 
futebol amador e, o José da Costa, 
deixau no ar a ideia de que podem 
contar corn ele. 
Foi um jantar bem passado e, por 
acaso, nem de futebol se falou, por 
incrivel que pareça. 

JMC 

Casa do AlenteJo, novas 
Corpos Gerentes 
Houve eleiçôes na Casa do AlenteJo, SIC onde falaram sobre a Casa do 
em Toronto. AlenteJo, suas pretensôes e do XIX 
A Coordenadora Cultural da Casa do Aniversârio que terâ lugar este fim- 
Alentejo, Bia Raposo, acompanhada de-semana, dias 22, 23 e 24. 
da nova présidente de Direcçâo, Parabéns! As maiores felicidades para 
Maria J. Costa, estiveram na FPtv- todos. 

IN/luisic: Gb 'N/'ideo 
Queres o melhor da müsica moderna portuguesa 

neste lado do Atlântico, em CD ou K77 

riTm-n-; i-! n i j-rn 11 

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

Iid Ui'ÎA 1)D£ 

A®DKITrŒ(EaM[EMM)S^ 

Me Joe da Costa, 
représentante português da 
ÀddisononBay,esaibaporque 
é que mais de 10000 clientes 
preferemosseusserviços 

Joe da Costa apoia o mestre 

Antônio Tabiço na Romaria em 

S. Miguel. Os Romeiros de Toronto 

enviam noticias diàrias dos Açores 

com 0 patrocinio de José da Costa. 

832 Bay Street, em Torento 
(a aorte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Duane Mendes apoia a campanha PSD, em Toronto 
O Professor Duarte Mendes foi 
durante 20 anos o Director da 
Emigraçâo das Comunidades da 
Regiao Autonoma dos Açores. Um 
homem simpatico, conhecedor da 
matéria, cumpridor e sem 
preocupaçôes de cores, embora nunca 
negando a sua filiaçâo PPD/PSD. 
Ja aposentado, disse presente ao 
convite que Ihe foi dirigido para dar o 
seu aval ao candidato do PSD- 
Toronto, Laurentino Esteves, e 
principalmente à cabeça de lista do 
PSD, pelo circulo Fora da Europa, 
Dra. Manuel Aguiar. Com alguma 
saudade, falou-se um pouco de tudo... 

JMC - Quai o motivo que o traz a 
Toronto? 
Prof. Duarte Mendes - Passe! 
praticamente vinte anos ligado às 
comunidades portuguesas, 
especificamente às açorianas, 
espalhadas por todo o mundo, como 
director do gabinete da emigraçâo e 
apoio às comunidades açorianas. Hâ 
alguns anos deixei esse posto e neste 
momento voltei à minha vida 
“normal” de professor. Encontro-me 
agora na situaçào de aposentado, 
embora bastante activo noutras 
actividades de carâter social. Esta 
minha viagem é diferente: como 
muitos sabem jâ nào é a primeira vez 
que venho ao Canada, mesmo depois 
de ter saido do cargo de director da 
emigraçâo. Desta vez, a situaçào é 
diferente; eu trabalhei vinte anos para 
as comunidades e embora tivesse o 
partido que me identificava - era e 
sou do PSD -, sempre tive contacto 
corn as comunidades, 
independentemente da politica. 
Recentemente, estava nos Açores, 
quando recebi um telefonema de 
amigos de Toronto e da Dra. Manuela 
Aguiar a desafiar-me a vir a Toronto, 
corn uma breve passagem pelos 
Estados Unidos. Antes de tomar a 
minha decisâo quis consultar as 
propostas do partido, ver se me 
agradavam e os candidatos. Se me 
agradasse, estava disposto a prestar 
todo o apoio possivel. Como tive 
acesso às propostas do partido para a 
area da emigraçâo, tive acesso à lista 
de candidatos liderada pela Dra. 

Manuela Aguiar - aliâs tive o prazer 
de verificar que nessa mesma lista 
constam nomes da prôpria emigraçâo 
como é o caso de Toronto, corn o 
candidato Laurentino Esteves -, para 
além da muita confiaça que a Dra. 
Manuela Aguiar me inspira por achar 
que é a pessoa mais bem preparada 
para lidar corn as questôes da 
emigraçâo e para diminuir as 
dificuldades que vâo surgindo nessa 
mesma area, resolvi aceitar o desafio 
para dialogar corn as pessoas. O 
assunto que mais me preocupa é a 
questâo do recenseamento: para 
quem tanto reinvindicou o direito à 
participaçào nas eleiçôes, o numéro 
de recenseados é muito baixo. 
JMC - A questâo do recenseamento é 
um dos paradoxos: reclama-se pelo 
direito enquanto se nâo o tem; uma 
vez adquirido, ninguém o aproveita. 
D.M. - Esta é uma das prioridades e 

que faz parte de uma das prioridades 
da lista do PSD. Esta é uma das 
principais razôes que me traz aqui 
porque me diz respeito como 
português, como açoriano e como 

pessoa que muito se bateu por este 
direito. Nos estatutos politico- 
representativos da Regiâo dos Açores 
consta desde o inicio o ciclo para a 
emigraçâo por se tratar de uma 
reinvindicaçâo antiga das Regiôes 
Autônomas. Nunca foi conseguido 
sempre devido à argumentaçâo de 
impossibilidade devido à 
constituiçào. O PSD compromete-se, 
como um dos seus objectivos, 
empenhar-se para que sejam 
levantados os obstâculos que ainda 
existem ao voto para as assembleias 
legislativas regionais nos Açores e na 
Madeira e até para as autarquias 
locais. Ai cumprir-se-ia a tal 
cidadania plena de que “todos somos 
Portugal”. 
JMC - Esta deslocaçâo também é 
para si “uma romaria de saudade”? 
D.M. - E, sem düvida nenhuma. E 
preciso nâo esquecer que este factor 
também me pesou imenso na minha 
vinda. Apesar de jâ estar hâ 
praticamente sete anos fora desse 
contacto corn as comunidades, na 
realidade nunca perdi o contacto. 
Vou acompanhando as noticias, 
recebo inümeras cartas e e-mails das 
comunidades e agora tenho mais 
tempo para me dedicar à actualizaçâo 
dessa correspondência. Perante esta 
situaçào e apesar de o meu trabalho 

que foi feito no seu tempo, corn 
muitas limitaçôes, sinto que o meu 
trabalho foi apreciado. Valeu a pena 
JMC - Quando vamos ver esta 
histôria sobre o “Valeu a pena”? 
D.M - Jâ vârias pessoas que fizeram 
esta pergunta. Nunca me dispus a 
fazer esse trabalho, considéré! que 
talvez nâo fosse oportuno e nâo 
iniciei, embora tenha feito a recolha 
de alguns documentos. Nào estâ fora 
de causa, mas existem fases. Eu 
desempenhei o melhor que pude e 
soube o meu papel, agora outros 
continuam esse trabalho. E 
importante que o que se faz hoje seja 
mais importante do que foi feito 
ontem e o que se faça amanhâ seja 
ainda melhor do que estâ a ser feito 
hoje. 

Foi um enorme prazer ver e ouvir o 
amigo e Professor Duarte Mendes. 
Recordamos bons velhos tempos. 
Por câ ficamos sempre ao dispor. 
A lista de candidatos do PSD pelo 
circulo Fora da Europa, encabeçada 
por Manuela Aguiar, tem ainda os 
nomes, segundo a prôpria nos 
informou: Eduardo Moreira e 
Gonçalo Nuno dos Santos. 
As eleiçôes terâo lugar dia 17 de 
Março. 

JMC/Ana Fernandes 

3iûv ostia S Martial Arts 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 
1356 Dundas St. W. • Oufferin/Lisgar 

SiNix-SESEggio. 
EM BOA FOBHA FISICA E MEMTAI. 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Alugamos o nosso salâo 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversàrios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416*534>5497 
416-656-5554 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

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

CARDA GéRAI PARA 

TDDD 0 PORTUGU 
RECEBEND0Ait16 DE MARçO 

VlAGENS 
- EXCURSAO AO SANTS CnSTO E FüTHHA 

- VlAGEHS PARA PORTOGAL 

- OUTROS DESTINOS 

ESPECIAI DA SEMAIUI 
- CUBA 

Tudo incluido desde $1110“ + Tax 
So aviâo *520.“-(-Tax 

Ontario Registration number Ü422î)76l 
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A Escola, 0 Sistema a os Nossos Anseios 
Educaçâo Fi'sica e Saùde 
Este artigo tem como objective esclarecer alguns 
pontos exigidos pelo curriculo elementar em 
relaçâo à disciplina de Educaçâo Fisica e Saùde nas 
escolas. Hâ dias, uma mâe contactou-me 
preocupadissima corn a filha. Achava esta mâe que 
“a ginâstica nâo contribui em nada para a educaçâo 
da filha”. Em primeiro lugar, convem esclarecer 
que as crianças nâo estào simplesmente a praticar 
ginâstica. A disciplina que requer exercicio fisico é 
Educaçâo Fisica (Physical Education) corn uma 
componente em saùde (Health). Esta mâe 
représenta apenas um dos muitos encarregados de 
educaçâo que nâo conhece bem os objectives 
delineados pelo curriculo do Ontârio sobre as 
disciplinas que se ensinam na escola. 
E sabido que o ser humane para ser saudâvel deve 
optar por actividades fisicas e por um estilo de vida 
apropriado ao seu métabolisme. Torna-se 
importante para os alunos começarem a 
desenvolver desde crianças um conhecimento 
bâsico adquirido sobre as questôes de saùde. E 
necessârio que o aluno compreenda que as acçôes e 
as decisôes que se tomam na vida afectam a nossa 
saùde e o bem-estar pessoal. Dai que terâ que haver 
uma preparaçâo que os ajude a tomar decisôes 
positivas e saudâveis em todas as fases do 
desenvolvimento humane. 
Através do curriculo para Saùde e Educaçâo Fisica, 
os estudantes desenvolverâo: 
• um conhecimento sobre a importâneia do bem- 

estar fisico, saùde e os factores que 
contribuem para que nos sintamos bem 
no dia-a-dia; 
• um compromisse pessoal diârio para 
desenvolver actividades e 
comportamentos saudâveis positives; 
• a forma adequada de se envolver em 
actividades fisicas; 
O sucesso obtido pelos alunos nesta area 
contribuirâ para que se forme uma 
sociedade de cidadâos saudâveis e bem 
preparados para as azâfamas de cada dia, para 
além de aprenderem a prévenir determinados 
riscos que hoje em dia afectam a sociedade, 
sobretudo do Norte América, tais como a 
obesidade e doenças cardiovasculares. Esta secçâo 
do curriculo estâ escrita - aliâs como todo o 
curriculo - de maneira a colocar ênfase nas 
responsabilidades que os pais, os amigos, as 
escolas, os sistemas de saùde, o governo, os meios 
de comunicaçâo social e uma variedade de outras 
instituiçôes têm no tocante a assuntos ligados à 
saùde. 
Assim sendo, as âreas de estudo mais importantes 
deste programa de Educaçâo Fisica e Saùde 
baseiam-se em très categorias: 
• Viver saudavelmente, o que inclui hâbitos 
alimentares, desenvolvimento fisico, segurança 
pessoal e a prevençâo do uso de drogas e outras 
substâneias. 

• Os movimentos fundamentals do 
corpo humano que passam por 
locomoçâo e estabilidade fisica. 
• Participaçâo activa, o que inclui 
exercicio fisico, modos de vida e 
segurança. 
Estas categorias combinam as bases 
pelas quais o ser humano se deve reger e 
que incluem: desenvolvimento pessoal, 
interpessoal, comunicaçâo, resoluçâo de 
conflitos, organizaçâo, tomar decisôes... 

Cabe à escola certificar-se se os alunos tem as 
condiçôes necessârias de segurança e de 
desenvolvimento intelectual. 
Nestas escolas, os alunos: 
• seguirâo rotinas ensinadas pelo professor de 
acordo corn as normas estabelecidas pelo curriculo 
e pelo documento de segurança das escolas; 
• utilizarâo os equipamentos necessârios a esta 
disciplina - fatos de treino, ténis...; 
• seguirâo as instruçôes adiantadas pelo professor 
e que se baseiam na forma correcta de praticar uma 
determinada actividade fisica; 
Este é apenas um resumo do documento sobre a 
disciplina de Educaçâo Fisica e Saùde. Se por 
acaso ainda houver mais alguma dùvida, é sô enviâ- 
la para o jornal O Milénio; info@omilenio.com. 
Para a semana abordaremos a semana da educaçâo 
e alguns assuntos que estâo actualmente a ser 
noticia no Ontârio. 

Bibliotecas pûblicas corn ceatros de informàtica gratuites 
As bibliotecas pûblicas e 
arquivo das cidades açorianas 
de Ponta Delgada, Angra do 
Heroismo e Horta dispoem 
desde esta semana de centres 
de informàtica corn acesso 
g^ratuito, instalados pelo 
executivo regional. 

Num investimento de cerca de 45 mil jornais, para evitar a deterioraçâo de açoriano destacou a importâneia da 
euros (9.000 contos), os novos centre documentes pela sua constante instalaçâo destes centres de 
permitem navegar na ''Internet" e utilizaçâo. informàtica para promover a inclusâo 
aceder a informaçâo da totalidade dos Os 15 computadores instalados em em força dos Açores na sociedade de 
livres aos documentos do espôlio das cada uma das bibliotecas pela informaçâo. 
très bibliotecas. Direcçâo Regional da Ciência e No entender de Garlos Gésar, o 
No futuro, segundo informaçôes Tecnologia, incluem também suporte desenvolvimento da Regiâo Autônoma 
governamentais, estas bibliotecas lùdico destinado aos utüizadores mais "dépende da capacidade de gerar, gerir 
pretendem digitalizax toda a jovens. e difundir" de forma generalizada o 
documentaçâo em arquivo, incluindo Na ocasiâo, o chefe do executivo conhecimento a todos os açorianos. 

A Rogers Cable recebeu os novos produtores 
Os responsâveis da Rogers Digital 
Gable promoveram um encontro corn 
todos os novos produtores de 
televisâo, nas suas instalaçôes em 

Toronto. Na origem do encontro, o 
interesse da Rogers Digital Gable em 
agradecer aos grupos étnicos e nâo sô, 
que iniciaram a grande caminhada 
digital na rede da Rogers, corn tanto 
sucesso. 
Sâo 16 os novos produtores de 
televisâo, onde se inclui a FPtv-SIG. 
Frank Alvarez, o empresârio-produtor 
da FPtv-SIG esteve naturalmente 
présenté no encontro, que serviu 
também para um conhecimento 
mùtuo dos produtores e dos 
responsâveis da Rogers Digital Gable. 
Guriosamente, quando foram 
passadas imagens de cada um dos 
novos programas de televisâo na rede 
digital da Rogers, o segmente 
portuguès (FPtv-SlG) foi o que durou 
mais porque estava a passar um 
desafio de futebol e, nisto de futebol, 
nâo hâ lingua que résista... Toda a 

gente gosta, é como o amor. 
Foi um acontecimento importante 
para todos. 

É sempre bom que as pessoas 
responsâveis se conbeçam e possam 
trocar conhecimentos e experiéneias. 
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(a vida nem seirpre 
da peira rir, estar 
ccan FPTV-SIC é 
indispensavel para 
manter o bcm humor) 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

\ 

j 1 
V 

Contacte 
ROGERS CABLE 

e peça a 
Caixa Digital. 
Mande activer 
a novo Canal 

Festival Portugnâs 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS' 

Dighai Cable 

Acompanhe 
FPTV-SIC. 

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

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

j EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO i 

; "O TOP DOS TOPS i 
I ESTÂ NO FPTV-SIC" j 

Sabado 

06.00- FPtvlornal 
07,20-Zip Zap 
00,00-Sic i°iomai 
09.00- CanUgasdaRna 
10.00- CnrtoCIrcuito 
1245-Nâoseesqueçada 

escovade dentes 
14.15- Ganâncla 

, I5,00-Sic2<’iomal 
^ 16,00-HoltesMarclanas 

10.15- FPtvlornal 
1945-Ganâncla 
21.00- Cantigasda Rua 
22.00- Sic2°iornal 
23.00- HoltesMarclanas 
01.15- Nâo se esqueçada 

escovade dentes 
02.15- Ganâncla 

! 03,00-HoltesMarclanas 
05.00- Portugal Radical 

□omingo Feira 

06.00- FPtvlornal 
07.30- ap Zap ij 
00,00-Sic i°lomai || 
09.00- Malucos do Rise || 
09.30- Trapalhâes il 
10.30- Cuite Circulto | 
13.15- Forade série | 
14.00- Big Show Sic I 
16.00- lomaidaHoite | 
17.00- Trapalhâes 
10.00- FPtvlornal 
19.30- LinhadaFrente ' 
20.30- Ganâncla 
21.15- Slc2°lomal 
22.15- Herman Sic || 
00,15-CnrtoCIrcuito 
01.15- Fora de série 
02.15- Ganâncla 
03.00- Herman Sic | 
04.30- OsConquistadores l 

il 

06.00- FPtvlornal 
07.30- Sic 10 floras I 
08.00- Sic l°lomal li 

09.15- As Duas por Très 
UOO-Récoltas do Dia 
tL30-ODireltodeHascer 
12.30- Médico de Famflla 
13.30- lomal de Desperto 
14.00- SofàVermelho 
14.15- Ganâncla 
15.00- Sic2°lnrnal 
16.00- As Duas por Très 
10.00- Juiz Decide 
18.30- Café do Surdo 
19.00- FPtvlornal ' 
20,20-ODireito de Hascer x 
21.15- SofàVermelho J 
21.30- Ganância- 
22.15- Sic 2* lomal 
23.15- LinhadaFreme 
00,15-HoltesMarclanas 
02.15- As Duas por Très 
04.00- Calé do Surdo 
04.30- Sic 10 Horas 

3" Feira 

06.00- FPtvlornal j| 
07.20- Sic 10 Horas 
06.00- Sic l°lornal 
09.15- As Duas por Très 
noo-ReceitasdoDia 
11,30 - Direito de Hascer ® 
12.30- Médico de FamiTia 
13.30- lomal de Desporto 
14.00- SofàVermelho 
14.15- Ganâncla 
15.00- Sic 2’lomal 
16.00- As Duas por Très 
17.30- Debate Ferro 
Rodrigues/Durâo Barroso 
19.00- FPtvlornal 
20.20- ODireito de 

Hascer 
21,15 -Ganâncla 
22.00- Slc2<’lnrnal 
23.00- Debate Ferro 
Rodrigues/Durâo Barroso 
00,30-Aborto 

Clandestino 
01.00- Exit 
01,40-As Duas por Très 
03.15- Café do Surdo 
0345-Ganâncla 
04.30- Sic 10 Horas 

4^ Feira 

06.00- FPtvlornal 
07.20- Sic 10 Horas 
08.00- sic 1° lomal 
09.15- As Duas por Très 
11.00- Receitas do Dia 
11.30- Direlto de Hascer® 
12.30- Médico de Familla 
13.30- lomal de Desporto 
1400-SofàVermelho 
1415- Ganâncla 
15.00- Sic 2° lomal 
16.00- As Duas por Très 
16.00- Receitas do Dia 
18.30- Café do Surdo 
19.00- FPtvlornal 
20.20- ODireito de 

Hascer 
21,15 - Ganâncla 
22.00- Sic 2* lomal 
23.00- Conversa daTreta 
23.30- Querido Professor 
00,30-Mar Portuguez 
01.00- Médico de Familla 
02.00- As Duas por Très 
03.15- Café do Surdo 
0345- Ganâncla 
04.30- Sic 10 Horas 

5^ Feira 

06.00- FPtvlornal 
07.20- Sic 10 Horas 
08.00- Sic l°lornal 
09.15- As Duas por Très 
11.00- Receitasdo Dia 
11.30- Direito de Hascer® 
12.30- Médico de Familla 
13.30- lomal de Oesporto 
14.00- SofàVermelho 
14.15- Ganâncla 
15.00- Sic 2° lomal 
16.00- As Duas por Très 
16.00- Receitas do Dia 
18.30- 0 Café do Surdo 
19.00- FPtvlornal 
20.20- ODireito de Hascer 
21.15- Ganâncla 
22.00- Sic2‘lornal 
23.00- SDS Sic 
23.30- Conversa Afiada 
00,30-FicheIrosCllnicos 
01.00- Médico de Familla 
02.00- As Duas por Très 
03.15- 0 Café do Surdo 
04.15- Ganâncla 
05.00- Sic 10 Horas 

Feira 

06.00- FPtvlornal 
07,20-Sic 10 Horas 
08.00- 8101° lomal 
09.15- As Duas por Très 
UOO- Receitas do Dia 
U30-Direito de Hascer® 
12.30- Médico de Familla 
1340-lomal de Desporto 
1400-SofàVermelho 
1415-Ganâncla 
15.00- Sic 2° lomal 
16.00- As Duas por Très 
18.00- Receitas do Dia 
18.30- OCafé do Surdo 
19.00- FPtvlornal 
2040-ODireito de Hascer 
2tl5-SofàVermelho 
2140-Ganâncla 
22.15- Sic 2° lomal 
23.15- Cuidado corn as 

Aparencias 
2345-Ponto de Encontre 
0045-Médico ih! Familla 
0145-As Duas por Très 
03.15- MéiHco de Familla 
0415- Ganâncla 
0540-Portugal Radical 

ESTA GRELHA DE PROGRAMAçàO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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the 
dollar^event 

is back lower food prices 
Situado na Dufferin Mall (a norte da College) 

Estes preços estarâo em vigor até o dia 23 de Fevereiro, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

chicken 
wlwle 

hand! snacks 
selected varieties Irish soring 

originallP^r ^ 
iJHj wlMÜ 

whole^^f- 

S 1 smile. 

Entradas de leâo para a jovem e bonita Ana. 
Com produçâo, arranjos e misturas de Toy, a Vensil editou o album de Ana Leâo, 
"Tropical Amor", um album gravado nos estüdios Duplisom. Leonor Ferrao e Américo 
Machado, escreveram os temas "Nao sei porque te quero" e "Vem matar-me a saudade". As 
restantes cantigas sâo da autoria de Toy, tal como "Tropical Amor", "ABC do Amor", "E 
agora (o que vou fazer)", "Serei teu amor eterno", "Estou louca de paixâo", entre outras. 
Um album cheio de ritmo, temas românticos e de uma energia invejâvel. Adquira o 
trabalho de Ana Leâo para sentir as suas "garras" crescerem... 
Quer saber mais sobre a Ana Leâo? 
Entâo, tome nota do E-mail: vensil@netcabo.pt. Divirtam-se! 

STOKE' 

DOWNTOW 
G 

cc 
< en 
< 
en 
O 
H 

JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR POPTUGUëS O 
cr 

^Excepta: Viper, Prowler, Ram’s Town + û- 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertibie 

en 
lease price Is plus down payment, ireight, 1", sec, adm, pde & all applicable O 

Û ie nine fvoinht 3H1H pde 3|| applicable taxes. < 

FINANCING 

on selected 

2002 models 

GRANDE ESPECIAL 
Caravan, P'F Cruiser, Dakota, 
Durango, TJ, Gr. Cherokee. 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantàstico saldo 
nos carros usados 

95 Toyota Avalon 
Leather, power sunroof, 
P/W, P/L, cruise, tilt, A/C, 
fully loaded, low Km's 

Car must be seen 

New SOQS 
Concord LXI 

234 HP, 3.5L SOHC 24, Valve VG engine, 
feather, air conditioning, 17” chrome wheels, 
fog lamps, four wheel disc brakes with ABS, 

traction contiol, no charge sunroof. 

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

98 Jeao Grand Chsrokee 
sunroof, leather, heated 
seats, P/W, P/L, cruise, tilt, 
a/c, AM/FM/Cassette/CD, 
fully loaded lip
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PS CSMPINHA EIEITORU'2002 

Falar é fàciL 
fazer é connosco 
O PS Toronto lamenta profundamente o teor e a linguagem do 
comunicado do PSD a qual releva que este partido ainda pensa que as 
Comunidades Portuguesas culturalmente e civicamente estâo ao nivel de 
que o PSD com maiorias absolutas sempre as tratou. 

A absurda e inqualificada forma de anâlise ao trabalho desenvolvido pelo 
PS nas Comunidades Portuguesas nomeadamente junto dos Portugueses 
em maior dificuldade, esquecendo-se que no seu tempo desde o Zaire a 
outros paises onde os Portugueses até expulsos nunca tiveram uma 
palavra sequer de acompanhamento, é lamentâvel que o PSD diga o que 
diz tentando escamutiar a triste realidade dos designios das comunidades 
provando-se assim que a falta de respeito continua e que nâo merece da 
nossa parte mais qualquer tipo de comentârio. 

O PS de Toronto esta confiante de que os Portugueses e as Portuguesas 
continuarâo a perferir quem através dos actos tem sido positivo e nâo 
deixarâo de reconhecer que a campanha do PSD é exclusivamente 
baseada na negativa. PSD que ainda nem sequer reconheceu no caso 
concreto do Canada, que foi o PS que aboliu os vistos para o Norte da 
América e que no seu tempo de ma memôria até um bilhete de identidade 
demorava 4 anos para ser conseguido. 

O PSD parece o partido do anti. Anti tudo menos o anti mais ajustado que 
séria o anti - PSD corn 18 anos de governo à frente da Secretaria de 
Estado das Comunidades sem nada fazer que nos lembremos. Nos temos 
memôria e a histôria faz-se corn memôrias. 

Joào Dias 
Coordenador do PS Toronto 

Em qualquer época 

do auo procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 

Bom gosto 
BoriB preços 

1)L iJJJJ ÏUJ'MU 

416-53S-1133 

m/m CAMPANHA EIEITORAL'2002 

ALARIDO EIEITORAIISTA 
SEM SENTIflO E SEM NEXO 
Quando, nâo hâ muito, a candidata a 
deputada Dra. Manuela Aguiar, em 
declaraçôes à Lusa, considerou o PS 
"o partido mais anti-emigrante", 
levantou-se em certos arraias um 
alarido que nâo tem nem sentido nem 
nexo. E que, de facto, o PS tem 
demonstrado ao longo dos tempos 
que é mesmo (ou parece, o que em 
politica vem dar ao mesmo...) o 
partido mais anti-emigrante. 
Nos explicamos: 
-Foi o partido que derrotou a nossa 
proposta para a RESTITUIÇÀO DA 
NACIONALIDADE (automâtica e 
retroactiva) aos Portugueses 
naturalizados antes de 82. 
-E contra os plenos direitos dos 
Portugueses corn DUPLA 
CIDADANIA (mesmo o ASIC é 
recusado aos Portugueses que vivem 
em pobreza absoluta num pais -por 
exemple, a Venezuela- do quai 
também sâo cidadâos). O mesmo se 
diga no campo dos direitos politicos. 
Esta é a principal causa de 
desentendimento entre PSD e PS no 
que respeita à concessâo aberta e 
generalizada do VOTO PARA O 
PRESIDENTE DA REPÛBLICA 
(hoje limitado, como se sabe...). 
-Dificultou o RECENSEAMENTO, 
que esta em plena decadência. 
-Dificultou a actualizaçào das 
moradas para efeitos de 
recenseamento por apresentante (ao 
menos Fora da Éuropa). 
-Aumentou enormemente a 
BUROCRACIA nos consulados, 
nomeadamente para passaportes e 
bilhetes de identidade. 
-Relançou o CONSELHO DAS 
COMUNIDADES e logo procurou 
esvaziâ-lo de funçôes e desprestigiâ-lo, 
acabando por o deixar a meio de um 
processo eleitoral que foi incapaz de 
organizar. 

-Foi, durante anos, o ünico partido 
que se opôs à RECIPROCIDADE DE 
DIREITOS POLITICOS para os 
imigrantes brasileiros. 
-Usou e abusou da RTPi, corn a quai 
combateu as televisôes comunitârias 
em todo o mundo, 
instrumentalizando-a de uma forma 
terceiro-mundista, e barrando 
completamente o acesso â oposiçâo - 
nomeadamente aos deputados. 
-No campo cultural, falhou 
completamente o apoio ao Ensino 
(sobretudo Fora da Europa) e 
transformou o INSTITUTO 
CAMOES num organismo elitista e 
divorciado das comunidades 
portuguesas. 
No campo social, usou da mais 
descarada demagogia, lançando em 
plena campanha eleitoral de 1999 o 
ASIC (Apoio Social a Idosos 
Carenciados). apresentando-o 
publicamente como uma verdadeira 
pensâo social minima (da quai, repete- 
se, exclu! os binacionais) e em 2002 
reinventa (Apoio Social a Emigrantes 
Carenciados) que é um auxilio para 
SITUAÇÔES DE EMERGÊNCIA 
que José Lello jâ tinha anunciado hâ 2 
ou 3 anos! Foram incapazes de o pôr 
em prâtica enquanto Governo e é em 
plena campanha eleitoral que o 
anunciam como "bandeira" da sua 
solidariedade (eles que, por exemplo, 
na Africa do Sul, abandonaram por 
compléta as vitimas da violência e do 
crime durante 6 longos anos. 
Entende-se, assim, que o PS seja, de 
facto, o partido mais ant-emigrante do 
espectro partidârio português, nâo se 
compreendendo, de forma alguma, a 
serôdia indignaçâo da candidata 
socialista residente no Brasil, como 
reafirma o candidato pelo circulo Fora 
da Europa, Laurentino Esteves. 
Assina, Carlos Mondes, Co-Chair 

KIPTO: 

Centenas de mortos 
em comboio 
O numéro de vitimas do incêndio carbonizado as ûltimas sete das onze 
num comboio que fazia a ligaçâo carruagens da composiçâo. 
entre a capital do Egipto, o Cairo e a As équipas de resgate recuperaram 
cidade de Luxor nâo para de corpos completamente carbonizados 
aumentar. do interior das carruagens, alguns 
O balanço do acidente jâ ia em 373 dos quais se encontravam acocorados 
mortos (na altura do encerramento por debaixo dos bancos do comboio. 
do jornal), alguns dos quais 
morreram ao saltar do 
comboio, que durante sete 
quilômetros se manteve em 
andamento apesar do fogo. A 
policia suspeita que o incêndio - 
jâ considerado o pior da histôria 
ferroviâria do pais - fenha tido 
origem na explosâo de uma 
bilha de gâs no café do 
comboio, tendo o fogo 
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INTERNET 

AIzira da Silva prépara vinda v\/ v\/ W. 
de Carlos César SITES DA SEMANA 

TECNOLOGIA 
A Dra. AIzira da Silva, Directora das Comunidades 
do Governo Regional dos Açores, esteve entre nos 
para confirmar a visita do Présidente do Governo 
Rgional dos Açores, Carlos César, nos dias 7, 8 e 9 
de Junho, por ocasiâo da Semana de Portugal. 
O convite foi feito pelo Consulado Gérai de 
Portugal e a organizaçâo tem a colaboraçào da 
ACAPO e da Local 183, assim como de 
individualidades representativas de clubes e 
associaçôes, particularmente, de elementos ligados 
à comunidade açoriana local. 
O encontro foi realizado no salâo de conferências 
da Local 183, coin uma vintena de pessoas. 
Entre os présentes, destaque para Joe Eustâquio 
(ACAPO), Tony Dionisio (Local 183), Dr. Joâo 
Perestrello (Cônsul-Geral) e Monsenhor Eduardo 
Resendes. 
Ficou decidido que uma Comissâo ira dar 
continuidade à organizaçâo da estadia de Carlos 
César, em Toronto. Carlos César vai visitar 
também Montreal e, se possivel. Vancouver. 
Carlos César vai participar na Noite Cultural 
Portuguesa no SkyDome, na Parada da Semana de 
Portugal e farâ o discurso de encerramento das 
actividades do Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas. 
Carlos César presidirâ ao jantar de gala que terâ 
lugar no salâo de festas da Local 183. 

A Dra. AIzira da Silva deixou um forte abraço â 
comunidade. Chegou num dia e partiu no outro. O 
tempo nâo deu para mais. 

JMC 

www.projectseven.com 
Se quer contruir um site e colocâ-lo online e 
nâo sabe muito bem que ferramentas utilizar, 
entâo O melhor é mesmo consultât o 
Projectseven.com. O portai ensina-lhe como 
utilizar o programa Dreamweaver ao màximo 
e aproveitar todas as suas potencialidades. 

LIVRARIA 
http://learningnetwork.ebrary.corn 
Este portai faculta-lhe uma série de conteüdos. 
Nesta gigantesca biblioteca virtual o cibernauta 
vai poder aceder a todo e qualquer tipo de 
informaçâo. A grande novidade é que pode 
imprimir, ou guardar, apenas o que lhe for ütil. 
Caso deseje uma obra compléta, terâ de pagar 
os direitos de autor. 

ROTEIROS 
http://geo.sapo.pt 
Este é o portai de localizaçâo geogrâfica do 
Sapo. Aqui tem à sua disposiçâo uma 
quantidade de mapas, podendo, também, 
fazer uma pesquisa por ruas e avenidas. O 
GeoSapo disponibiliza ainda variados roteiros, 
desde as aldeias histôricas à rota dos vinhos, 
passando por algumas serras do Pais. 

AVIAÇÂO 
www.avioesonline.net 
O AvioesOnline.net é um site dedicado à 
aviaçâo comercial e a tudo o que esteja 
relacionado corn o tema. Noti'cias do sector, 
fotografias dos vârios modelos de aviôes, 
aéroportés, eventos e muito mais. A m'vel da 
interactividade, pode participar nos fôruns de 
discussâo.  

REDE 
www.clubeinternet.corn 

O Clube Internet, associado à revista Guia 
da Internet, é um espaço na Rede onde 
poderâ trocar impressôes corn outras 
pessoas sobre as questôes da Rede. 
Registe-se e tenha acesso às newsletters, 
aos comentârios dos outres cibernautas e 
leitores. Veja ainda aqui a Loja do Clube de 
Leitores. 

MISTÉRIOS 
www.cladosmisterios.com.br 

Encontre neste site o local ideal para 1er 
uma histôria de suspense e mistério. 
Conheça os mestres dos livres de 
espionagem e, porque nâo, seja também o 
protagonista das pesquisas e torne-se um 
verdadeiro detective. Na secçâo 
"imperdi'ves" estâo aquelas histôrias que nâo 
pode mesmo dispenser. 

CRIANÇAS 
www.goofydraft.hpg.ig.com.br 

Para os mais pequenos e nâo sô, este é um 
site dedicado ao Pateta. Os fâs encontram 
informaçâo sobre a Walt Disney, biografia, 
jogos, e-mail gratis e um livre de visitas. 
Aproveite ainda para ver alguns videos e 
ficar a saber tudo sobre filmes como Pateta - 
Radicalmente Pateta, e Pateta nas 
Olimpiadas. 

Sector livreiro renovado pela Net 

0 livre em mudança de 
papel ae écran 
Nos tempos que correm, quando um autor 
escreve um novo livro, um dos primeiros lugares 
onde pode ser visto é na Internet. Este é o local 
ideal para 1er o Capitulo I de futures best-sellers. 
Seja um thriller emocionante de Torn Clancy ou 
um livro de um ilustre desconhecido. a Web 
tornou-se o sitio mais indicado para o ajudar a 
decidir o que comprar. 
A publicaçâo dos excertos de algumas obras 
começou hâ cinco anos, quando revendedores de 
livres online como o www.amazon.com pediam 
aos sens autores para o fazer para os promover. 
"A Internet tem prioridade, jâ que apresenta os 
melhores mécanismes para obter excertos do 
livro, assim como entrevistas corn o seu autor", 
afirmou John Corcoran, um analista que segue a 
Net pelo CIBC World Markets in Boston. 
A acrescentar â apresentaçâo de capitules, a 
Amazon e os sens concorrentes "encheram" a 
Web corn links literârios acessiveis corn um 
simples clique no titulo ou no autor do livro no 
motor de busca www.google.com. Os links 
ajudam a conduzir os leitores até um mercado 
repleto de excertos, biografias ou entrevistas corn 
o autor. Isto marcou uma diferença drâstica 
desde a época em que muitos livres eram 
vendidos em livrarias. Os compradores de livres 
na Rede criaram um fosso ainda maior nesta 
indùstria. 
À medida que a Internet foi crescendo, a prâtica 
de publicar pequenos excertos de livres estendeu- 
se também aos editores e aos prôprios autores, 
que aproveitam para promover as suas obras em 
sites. Os editores chegam mesmo a colocar 

enviam aos excertos em newsletters que 
consumidores corn alguma regularidade. 
Hâ uns tempos, alguns autores receavam ver 
excertos das suas obras publicados na Internet, 
mas actualmente estâo ansiosos por vê-las 
rapidamente expostas na Amazon, ou no 
Barnes&icom;Noble.com, no www.bn.com ou o 
www.penguinputnam.com. 
"Eu diria que ambos, editores e autores, sentem 
que colocar uma percentagem do livro online 
para as pessoas lerem e lhe tomarem o gosto é 
uma boa promoçâo e ajuda-os a vendê-lo", 
explica Jessica Carter, uma executiva da editora 
norte-americana Alfred A. Knopf 
(www.aaknopf.com), encarregue de promover 
livros online. 
O que poderia tornar-se uma preocupaçâo para 
os editores, porque vêem os livros expostos na 
Internet, parece nâo os afligir, jâ que, segundo 
alguns afirmam, "as pessoas continuarâo a 
comprar os nossos livros, porque nâo se trata de 
e-books, e elas gostam de os 1er, nâo no 
computador, mas calmamente em sua casa". 
No entanto, hâ quem acredite que esta oferta 
gratuita na Web é quase o mesmo que vender e- 
books, e para algumas pessoas este pode ser o 
principio da mudança no mundo literârio. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Aproveite este momento para 1er um bom livro ou para 
dar um pequeno passeio que o ajude a descontrair. A sua 
intuiçâo, mais reforçada, pedir-lhe-â mais isolamento do 
que convivio corn os amigos. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Um momento de renascimento e renovaçâo. O contacto corn 
outras pessoas, diferentes em termos de educaçào ou 
personaÜdade, ou corn outras culturas poderào trazer-lhe 
experiências ricas e inovadoras, bem como uma maior amplitude 
de conhecimentos. 

=rr 
i 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 j±. 
o trabalho e os negôcios estarâo em foco. Este sera um 
momento oportuno para realizar, para concretizar uma ideia 
que tem vindo a amadurecer. A sua carreira, aquilo que faz, 
poderâ expandir-se e ganhar maior publicidade. 

CARANOLIEJO - 21/06 A 21/07 

Se o lar é o mar em que navega, fâ-lo agora em plena bonança. 
Talvez tenham ficado para trâs ondas alterosas, quiçâ 
tempestuosas. Mas é agora o momento de cedéndas mùtuas e 
de todos darem o seu contributo para um rumo certo, em que 
o leme nào seja conquistado, mas dividido. 

LEàO - 22/07 A 22/08 

Vai entrar niun momento em que nào deve estranhar que alguns 
problemas contrariem o seu ritmo normal de vida. Sentir-se-â 
perturbado corn tais acontecimentos; o seu intimo acusarà o 
toque muito subtümente. Momento positivo, no entanto, par a 
concretizar algo que nào queii a que dê nas vistas. 

 v-i 
ViROEM - 23/0» A 22/0»v 4^^ r i 

Sentir-se-â mais disponivel para exteriorizar os seus afectos e 
sentimentos e para verbalizar as suas emoçôes. Sabendo 
melhor como dizer, estarâ também mais apto para contornar 
situaçôes, para expor ou redimensionar de uma forma mais 
inovadora um projecto de ordem profissional. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Nesta altura, ira sentir uma enorme vontade de se dedicar a 
tudo aquilo que lhe dà prazer. Dê largas à sua criatividade e 
mostre até onde pode ir a sua capaddade de paixào, pois 
este é um momento fortemente positivo do ponto de vista 
amoroso. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Poderâ estar mais exubérante e mais atraido por tudo quanto 
lhe dâ prazer. A sua capaddade de atrair, de seduzir alguém 
para um projecto seu sera mais possivel nesta altura. Aproveite! 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Nesta altura poderâ ser o apoio de que nécessita alguém das suas 

relaçôes. Procure captar quaJquer apelo mudo que possivehnente 
lhe darào a entender, e corn a sua solidariedade {X)derâ obter 
milagres. 

,^;^CAPRIC6RNIO -22/12 A 20/01 ' /X M 
w 

Do ponto de vista familiar, sào aconseüiàveis nesta altiua algumas 
redistribuiçôes do espaço doméstico, quer reorganizando esse 
mesmo espaço, quer alterando a decoraçào e a localizaçâo de 
môveis e objectas. Igualmente, nesta altura, voce verâ aumentada 
a sua eloquência e a sua capaddade de comunicar corn os outros. 

ÀQUÀRIO - 21/01 A 19/02 

A Lua, em bom aspecto coin Mercüiio, vai tornai' maior o equilibrio 
enti-e o sentimento e a razào. Os seus pensamentos estar âo, pois, 
simultaneamente cheios de lôgica e de sensibilidade. 

PEIXES - 20/02lf 20/03 

Vénus em bom aspecto corn Jupiter nâo é o momento para 
passar despercebido. Nesta altura terâ maior capaddade de 
atrair ou seduzir os outros par a uma ideia ou um projecto seu. 
O seu lado romântico e apaixonado estar â também mais em 
evidência. 

123456789 10 
Horizontal: 
1 - DINHEIRO 
2 -OSSO DOBRAÇO; 
OFERIiCE 
3 - ELOGIO 
4- TRAÇ0S;PR1-:E.QUE 
DESIGNA TRES (INV.) 
5- SER;lMPLICAlJMA 
CONDIÇAO; ROMANOS 

6- VENDADEPEIXE 
(INV); BRISA; LETRA 
IX3BRADA 

7- TROÇAR;PIEDADE 
(INV.); MONARCA 
8 - COBRIR C(3M CROMIO 

(INV.) 
9 - SEMENTEIRA; MAGOA 
10 - CALAMIDADE 

Vertical: 
I 1 - PODE SER UMA ENERGfA (PL.) 2 - A UNIDADE; O CONTRARIO; 

PRECEDIAOREI 3 - LOUVAVEL 4 - ACUSADA )INV); QUASE VELA; 

ESTA NO RAPA 5 - CILINDRO; REZAR 6 - ESQUELETO 7 - ACUSADO; 

ERBIO (S. Q.) 8 - ROMANOS; PENEU 9 - AROMATICO 10 - ASTUCIA 

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

, ^1:, 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 1 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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I Sugëstdes, Comentdrios, Pedidos Musicais. 
I E-mail: musicajovem@ya,hoo..,com 
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MîJSICA T: CINéMA DT J0QO8 X CNTREVISTAS X N0TICIA8 J 

Enrique Iglesias 
mantém-se na liderança do top britânico de singles e âlbuns 
Enriauc Iglesias pcrmancce em destaque na do pais, graças ao cxcelente desempcnho do 
tabela de vendes no Reino Unido. O cantor album «Escape» e do single «Hero» 
espanhol lidera pela segunda semana Embora nos singles tanto os S Club 7 ou DB 
consecutive 0 top de dlbuns, sendo que nos Boulevard's nao parecem ser ameaça 
single aumentou para quatre 0 numéro de suficientemente forte, nos dlbuns a subida das 
semanas no primeiro posto. vendes do «best of» dos Boys II Men pode 
Corn estes resultados, Iglesias tornou-se no tirar, no entanto, Enrique da liderança na 
artiste pop espanhol corn mais êxito na historié prdxima semana. 

Cenaemque 
Britney Spears 
mostrava o peito fol 
cortada de 
«Crossroads» 
A cantora norte-americana Britney Spears 
fez a sua estreia no cinema hâ poucos dias 
em «Crossroads», mas a sua passagem 
pelo grande écrâ foi «censurada», uma vez 
que uma cena em que mostrava o peito foi 
cortada do filme. 
«Crossroads» estreou na ultima sexta-feira 
no Norte América. Apesar do êxito de 
bilheteira, Spears foi «arrasada» pela dura 
critica norte-americana. 
Na referida cena do filme que foi retirada 
quando da montagem final, Spears 
mostrou o peito junto com as actrizes 
Taryn Manning e Zoe Saldana. 
Segundo declarou Manning, o guionista e 
o realizador pediram que elas fizessem 
uma cena que représentasse a alegria 
depois de vencer um concurso de karaoke. 
«Perguntaram-nos quai séria a loucura que 

fariamos para celebrar a 
vitôria corn os amigos e 

nos dissemos: 
«Exibicionismo!» Por 

isso, levantâmos 
rapidamente a blusa 
na cena de 
comemoraçâo no 
hôtel», referiu 
Manning ao «Daily 
Telegraph», para 
logo esclarecer que 

«as cenas foram 
cortadas», 

ainda que 
sem 
adiantar os 

] motives 
para tal. 

«John Q.» 
corn Dcnzcl 

Washington 
no topo do box-office 

O filme «John Q.», de Nick Cassavetes 
ascendeu este fim-de-semana ao primeiro 
lugar do box-office norte-americano, na 
semana da sua estreia. O filme é 
protagonizado por Denzel Washington. 

W 

«John Q.» conta a 
histôria de um pai 
desesperado sem 
dinheiro para pagar 
um transplante de 
coraçâo para o seu 
filho doente e que 
toma como refém a 
sala de urgêneias de 
um hospital até que 
os médicos concordem em realizar a operaçâo. 
O filme de estreia da cantora Britney Spears, 
«Crossroads», entrou directamente para a 
segunda posiçâo da tabela dos filmes mais vistos, 
seguido de «Return To Never Land», a sequela 
de «Peter Pan», da Disney. 

Courtney 
Love 
arropendida de ter 
casado corn Kurt Cobain 

Quase oito anos apôs 
a trâgica morte do 
vocalista dos Nirvana, 
Kurt Cobain, a viùva 
Courtney Love 
admitiu estar 
arrependida de ter 
casado corn 0 lider da 
banda de Seattle. 
De acordo corn 
declaraçôes de Love 
quando das gravaçôes 
de «Conversations 
From The Edge With 
Carrie Fisher», esta 
terâ dito: «Quem me 

dera nunca ter casado corn ele. É «fixe» ter 
o ultimo nome dele, mas no outre dia estive 
corn a Eisa Marie Presley e pensei que isso 
séria um nojo». 
Este depoimento vem aumentar a polémica 
em redor da disputa legal corn os ex- 
membros dos Nirvana (Dave Grohl e Krist 
Novoselic) quanto ao controlo do catâlogo e 
direitos de autor da banda. 

No Doubt 
desafîam fâs a 

remisturar 
«Hey Baby» 

Os No Doubt lançaram um desafio aos fâs; 
efectuar uma remistura do tema «Hey Baby» e 

enviâ-la para a banda. 
O objective do grupo de Gwen Stéfani é 

escutar novas versôes do tema, o quai jâ foi alvo 
de uma «roupagem» diferente por parte dos 

Outkast. As versôes que mais agradarem 
deverâo ser utilizadas nos concertos da banda. 
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Festival Internacional de TUNAS’2002 
O jâ tradicional FITCa 2002 - 
Festival Internacional de TUNAS 
no Canada, 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 Saùde-Norte; Luz & 
Tuna da Universidade Lusiada de 
Lisboa; a Vicentuna da Tuna da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (Tuna 
mista) e, também, a Tuna 
Universitâria de Bardos de Porto 
Rico. Claro, também a nossa Luso- 
Can Tuna! 

Para informaçôes contactem Ana 
Bailâo: 416 546-6138. ou Veronica 
Marques: 416 569-6981. 
Bilhetes à venda para o espectâculo 
final, no Convocation Hall, por 
apenas $20. dôlares, nos seguintes 
locais: 
CIRV-fm; ACAPO; Papelaria 
Portugal e Portuguese Book Store. 
A LUSO-CAN TUNA agradece às 
organizaçôes que estâo a ajudar 
corn a alimentaçâo para os 
elementos das Tunas visitantes: 
Academia do Bacalhau, Casa das 
Beiras, Casa do Alentejo, Casa dos 
Açores, Casa dos Poveiros, 
Cervejaria Downtown, Farol 
Churrasqueira, First Portuguese, 
F.C. Porto de Toronto, Local 183, 
Clube Português de Mississauga, 

SCB-Arsenal do Minho e St. 
Matthew's BBQ. 

SinTUNA-se para a grande festa 
dos estudantes universitâriosü! 

Aumento de 
quase 11% qo 
DISEMPREGO 
em Portugal 
O numéro de desempregados 
em Portugal cresceu 10,9 por 
cento em 2001, atingindo os 216 
mil individuos. Isto traduz a 
desaceleraçâo econômica que 
se registou no ano. 

Preocupante é o facto de, parte da populaçào 
activa que ficou sem ocupaçâo, ser constituida 
por trabalhadores corn mais de 50 anos ou 
pouca qualificaçâo, corn problemas acrescidos 
na procura de um posto de trabalho. 
Por outro lado, a situaçâo agrava-se se 
tivermos em conta que, nalguns sectores, o 
aumento do emprego é justificado por uma 
maior rotatividade da mào-de-obra, enquanto 
noutros se deve ao aumento de actividades que 
os cidadâos procuram para complementarem 
os rendimentos. 
Também os trabalhos paralelos à economia 
aumentam a ocupaçâo dos portugueses e, 
apesar disso, nào deixam de ser situaçôes 
precârias. Segundo revelou o Institute 
Nacional de Estatistica (INE), a taxa de 
desemprego aumentou, no quarto trimestre de 
2001, em todas as vertentes, para 4,1 por cento: 
mais 0,3 pontos percentuais homôlogos (face 
ao final de 2000) e mais 0,1 pontos no que 
respeita ao desemprego médio anual e 
relativamente ao trimestre anterior. 
O aumento do desemprego começa a traduzir 
uma tendência evolutiva, dado que as taxas se 
foram agravando ao longo dos quatre 
trimestres do exercicio precedente. "L uma 
consequência do abrandamento econômico" 
que se começou a sentir, disse em declaraçôes 
Joào Proença, secretârio-geral da UGT (Uniâo 
Gérai de Trabalhadores), acrescentando que se 
o acréscimo do desemprego começa agora a 
ser reconhecido, se deve a que, em termos de 
numéro de empregados, às empresas 
responderem à evoluçâo da economia corn 
"um certo desfasamento no tempo" disse o 
dirigente sindical. 



SAÜDE EM SUA CASA 

URINAS ifMPIDAS CORRENTES E SEM FERRAS 



24  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 21 Fevereiro, 2002 
O MILéNIO 

PROIEM SINE MATRE CREATAM 
Começar uma crônica logo 

encimada por um titulo em latim dâ, 
de imediato, um cunho muito erudito 
a quem a escreve. Nâo se trata nada 
disso e passo a explicar. Esta frase 
que significa “filho criado sem mâe”, 
é atribuida a Montesquieu, escritor 
francês do século XVIII, e aplica-se a 
qualquer produçào original que nâo 
se tenha inspirado em nenhum 
modelo. Ora, isto em termos de 
escrita é cada vez mais dificil, dado 
que cada dia devoramos mais coisas. 
Éle sào os jornais diârios, os 
semanârios, os suplementos 
culturais, as revistas especializadas, 
os livros que temos de 1er ( para 
estarmos actualizados e nâo fazermos 
figura de parvos nas tertülias pseudo- 
intelectuais), as consultas 
obrigatôrias por força da profissâo e, 
ainda, aqueles atraentes “web-sites” 
que nos invadem todos os dias os 
écrans dos computadores. Quem hoje 
nâo tiver uma pâgina na internet, é o 
mesmo que aqui hâ uns anos nâo ter 
tido uma mâquina de escrever. E 
depois a gente consulta aquilo, tudo 
muito bonitinho, corn muitos “links” 
para clicar e fica também corn 
vontade de ter a sua, antegozando 
momentos de exposiçâo a milhares 
de olhares curiosos de cibernautas. 
Antes mostrava-se a casa, o carro, 
como sinal de sucesso, agora anuncia- 
se o web-site. Ainda bem, sai muito 
mais barato e traz outras vantagens: o 
acesso a toda a informaçâo sem sair 
de casa. Mas parece que me estou a 
desviar do caminho traçado e a 
deixar o filho a ser criado sem mâe. 
Vamos entâo retomâ-lo. Referi a 
escrita e a leitura porque, corn o 
leque de diversidades que temos à 
nossa volta, é quase impossivel 
conceber ideias originais. Quantas 
vezes estamos a 1er um artigo e 
dizemos para os nossos botôes: “era 
mesmo o que eu pensava, sô que este 
gajo antecipou-se”. 

É isto vem a propôsito de uma 
crônica, escrita hâ algum tempo, do 
nosso conhecido Onésimo Almeida 
designada “Onde é que eu jâ ouvi 
isto?” Debate-se ele corn o problema 
de, num fim de tarde a passear corn a 

Leonor, lhe ter dirigido a seguinte 
frase <Pena! Nâo vai dar para vermos 
anoitecer a cidade.> Cheio de 
pruridos interrogatives, sentiu que 
tinha roubado a frase a alguém, sem 
lhe descortinar a fonte. Quem 
conhece bem o Onésimo, jâ deve 
imaginar que aquilo lhe deve ter 
andado a moer os neurônios até 
encontrar o légitimé proprietârio. E 
assim foi. Afinal andara a 1er Os 
Esquemas de Eradique, do Fernando 
Venâncio e a Leonor, sempre atenta, 
lâ foi encontrar a frase sublinhada; 
“Olhei, pela janela, alguns telhados 
de Lisboa que anoitecera.” Desfeito o 
enigma, temos logo de seguida o 
Onésimo a decretar que “Nas sopas 
de letras, as letras de outrem vâo 
assinaladas”, que o mesmo é dizer 
que nunca se deve plagiar ninguém. 

Mas, 6 Onésimo, diz-me lâ 
como é que a gente resolve este 
imbroglio? Como é que a gente sabe 
que o que esta a escrever, nunca foi 
escrito por ninguém? E que eu 
também me debato corn este 
problema. Jâ me aconteceu ter escrito 
textos e, mais tarde, encontrar num 
livro qualquer, que nunca antes tinha 
lido, algo muito semelhante. E o 
contrario também jâ me aconteceu. 

Vou dar très exemples. 
Quando se deu o encontre de 
professores dos Estados Unidos e 
Canadâ, em Abril do ano passade, 
escrevi uma crônica corn o titulo 
“Encontros e Desencontros”. Deu-se, 
entretanto, o rapto dos portugueses 
em Cabinda e começa aquela ronda 
de negociaçôes, entre os movimentos 
prô-independência e as autoridades 
portuguesas, tudo num circuito 
muito enviesado, em que nâo se sabia 
muito bem quem era porta-voz de 
quem. Sai a reportagem na revista 
“Visâo” corn o mesmissimo titulo que 
eu tinha dado â minha crônica 
“Encontros e Desencontros”. 

Em Maio do ano passade, a 
propôsito do Dia da Mâe, escrevi 
uma crônica intitulada “Corn très 
letrinhas apenas...”. Dias depois, 
recebo o “Jornal Letras” corn um 
titulo (sobre outre assunto), que sô 
diferia na ausência do diminutive: 

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

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

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Es^ima^ivas gratia 

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

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

M6H4G9 

“Corn très letras apenas”. 
Esta é mais 

recente. Folheei a Visâo de 
7 a 13 de Fevereiro e 
deparo corn o Lobo 
Antunes a chamar à sua 
crônica: “O acaso é o 
pseudônimo que Deus 
utiliza quando nâo quer 
assinar”. Ora, quem leu a 
minha crônica datada de 
21 de Setembro de 2000 
(reparem bem, nâo me 
enganei na data), no 
ultimo parâgrafo, lâ estou eu a citar 
Gautier “O acaso é, talvez, o 
pseudônimo de Deus, quando nâo 
quer assinar.” 

E agora, em que ficamos? Nâo 
acredito que os jornalistas da 
prestigiada revista Visâo andem a 
vasculhar os titulos dos jornais 
comunitârios para os copiarem. 
Muito menos acredito que todos os 
doutos colaboradores do Jornal 
Letras (em que o Onésimo se inclui) 
dêem uma espreitadela a este lado do 
Atlântico buscando inspiraçâo para 
baptizarem as suas matérias. E muito 
menos me atrevo a tocar na 
reputaçâo de Lobo Antunes, que fez 
uma incursâo pela sopa de letras de 
outrem sem identificar a marca do 
pacote. 

E por falar nos pacotes de 
sopa, ocorrem-me os tempos de 
infância dos meus filhos e das sopas 
instantâneas de letras que, em 
situaçôes de emergência, lhes 
preparava. Recordo como juntavam 
as letras no caldo - o que me fazia 

logo arrepender da opçâo - 
gastando imenso tempo a 
formarem novas palavras, 
em vez de as comerem. 
Naquele fase em que todos 
os miüdos descobrem o 
quâo provocatôrio é 
dizerem asneiras, de 
rompante ouvia um gritar: 
“O mâe, vem ver!” E eu lâ 
deparava corn as cinco 
letras de m— a sujarem o 
prato. Nâo posso dizer que 
tinhamos o caldo 

entornado, porque sempre entend! 
que o facto de terem conseguido 
formar palavras era mais importante 
que qualquer intruso indecoroso''a 
boiar na sopa. 

Depois deste parêntesis que 
me veio borrar o texto, voltemos ao 
assunto. Chega-se à conclusâo de 
que, inevitavelmente, nos andamos a 
parafrasear uns aos outros. Como 
também jâ escrevi em crônica 
anterior, foi o prôprio Almada 
Negreiros quem disse: “As palavras jâ 
foram todas inventadas. Nôs somos 
do século de inventar outra vez as 
palavras que jâ foram inventadas.” 

Jâ enterrâmos o século de 
Almada. Muitas palavras novas 
surgirâo, mas teremos que continuar 
a cozinhar as mesmas sopas de letras, 
inventando apenas novas receitas. 
Mas como elas circulam de mâo em 
mâo, mais tempero menos tempero, 
havemos de repetir pratos jâ 
cozinhados, sem ligar muito aos 
conselhos do grande Chefe 
Montesquieu. 

Faleceu Carlos zel 
Carlos Zel faleceu aos 51 
anos de idade. O fadista 
morreu durante o sono, 
na sua residência em 
Cascais. 

Nascido em 1950, Carlos 
Zel começou a cantar 
fado aos 17 anos, tendo 
dedicado grande parte da 
sua vida aos concertos, 
aos discos e também à 
televisâo, onde participou 
em telenovelas nacionais. 
Actualmente, o fadista 
actuava todas as quartas- 
feiras no Casino do 
Estoril. Contudo, quarta- 
feira passada à noite, o 
mûsico nâo se sentiu em 
condiçôes de actuar, 
tendo ficado na plateia a 
assistir ao espectâculo. 
Desconhecem-se as causas 
que estiveram na origem 
do seu falecimento, 
sabendo-se contudo, que 
Carlos Zel sofria de 
problemas respiratôrios. 
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CLASSIFICADOS 

îndedores para o Real Estate, 
antactar Fernando Vilhena. 
;L: 416-536-5600. 

s.ntora experiente em mûsica 
>rtuguesa e Inglesa para banda 
*ofissional. Se realmente estiver 
teressada contactar Jimmy, 
îl.; 416-651-3332. 

arpinteiros para casas novas, 
ontactar Joaquim Emidio. 
îl.: 416-832-7574. 

tnpregada de balcâo para loja de 
[•onto a vestir. 
îl.: 416-654-4424. 

tnpregado/a corn conhecimento de 
>ntabilidade, para a agência de 
agens, fluente em Inglês. 
îl.: 416-243-2666. 

ricklayers. 
îl.: 416-245-0000. 

Antençâo brasileiros 
Alguém que conheça O 

paradeirode JOSÉ SOARES 
(brasileiro) por favor contacte 

Karen Lindsay pelo 
Tel.: 4^6-SS5-ni76 

RecadinhosdeAmor 
Português, divorciado, de 43 anos, sem 

fîlhos, emprego estâvel, desportista nato, 

nâo filma nem bebe, procura senhora entre 

os 27 e os 35 anos, sem fîlhos e que nâo 

fume, honesta e corn o desejo de estabUzar 

a vida. Resposta ao semanario O Milénio. 

Vende-se 
1 mâquina de lavar, 

1 mâquina de secar roupa, 

como novas 

4n6-S65-1SS7 

judante para cozinha de 
sstaurante, que fale Inglês. 
ontactar Philip Tel.: 416-977-1287. 

edreiros corn experiência. 
el.: 416-985-8410. 

arpinteiros corn experiência. 
el.: 416-574-2624. 

asteleiro. Contactar José Fernandes, 
el.: 905-896-7245. 

oja de mobilias, em Mississauga, na 
rea da Dundas e HWY 403 précisa de 
essoa para limpeza. 
el.: 905-820-0006 e fale corn 
[élio Correia 

Vende-se 
Equîpamento completo de 

limpeza incluindo mâquina para 
o châo. Contacte Manuel 
Fernandes pelo telefone: 
Sna-SS7-5B31 

FERNANDO NLuiKEnNB & CONSUUING 
Apoio a todos os nhfois 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 sens problemas corn a nossa équipa de profissionais 

corn mais de 15 anos de experiência. 

Para a sua consulta confîdencial ligue para 

FERNANDO MARTINS: 416 420-7545 

luntas de freguesia do pais passait! a estar 
equipadas coin Internet 
o Ministério da Ciência è Tecnologia (MGT) vai 
financiar a instalaçâo de postos püblicos de acesso 
gratuito à Internet nas juntas de freguesia de todo 
o pais. 
Nos termos desta parceria, além de custear 75 por 
cento da aquisiçâo do material informâtico, o 
MCT reembolsa as juntas de freguesia dos custos 
efectivos da ligaçâo à Internet, no periodo de 
serviço livre e gratuito ao pûblico, référé a Lusa. 
A Associaçâo Nacional de Freguesias (Anafre) vai 

disponibilizar um sitio na Internet onde vâo estar 
indicados todos os postos püblicos de acesso em 
funcionamento nas juntas de freguesia, respectiva 
localizaçâo e horârio de funcionamento. 
O titular da pasta da Ciência, José Mariano Gago, 
presidiu ao acto de assinatura do protocole que 
estabelece esta parceria, entre o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia e a Associaçâo Nacional 
de Freguesias (Anafre). 
O documento vai ser assinado no âmbito da 
iniciativa "Um dia corn a Internet", que decorre no 
Pavilhâo do Conhecimento, em Lisboa. 

InCRÊDItnTES: 
* 7 polvo grande e grosso com +- 7,200 kg 
* Sumo de limào q.b. 

2 ovos batidos 
’^farinha q.b. 
^pimenta q.b. 

1 cebola 

Corn:£CCflO: 
Limpe o polvo e laveo. 
Bata-o corn o rolo da massa e passe-o por âgua. 
Leve ao lume uma panela meia de âgua temperada corn sal. f 
Quando a âgua estiver a ferver, mergulhe o polvo por uns 
segundos.e retire-o. 
Assim que a âgua retomar a fervura ponhao a cozer corn a 
cebola cerca de +- 35 minutos conforme a rijeza do polvo. 
Depois de cozido retireo para uma travessa e deixe arrefeœr. 
Depois de frio desmanche-o e corte em fïletes. 
O capuz e as aparas e a âgua da cozedura aproveite para fazer 
um arroz. Tempere os filetes corn sumo de limào e pimenta 
em pô. Deixa-se tomar gosto por +- 30 minutos. 
Depois passe os filetes por farinha de trigo e depois por ovo 
batido. Frite-os rapidamente em ôleo quente. - 
Retire ponha a escorrer. Sirva corn uma salada mista. 

Sobremesa: 

Semifrio de Norangos 
lf1CR£DI£riT£5 fl fIflSSfl: 

200 grs. de manteiga 
* 7 pacote de bolacha maria 

]nÇR£mEriTES_0_RECUtlO: 
5 dl de notas 

* 3 colheres de sopa de met 
* 200 grs. de requeijào 
* 300 grs. de morangos 
* 7 câlice de vinho do Porto 
* 5 folhas de gelatina 
* compota de morango q.b. 

(On»CCflO: 
Derreta a manteiga sem ferver. 
Raie as bolachas, misture a bolacha ralada corn a 
manteiga. 
Forre o fundo corn esta massa uma forma de fundo 
amovivel e leve ao frigorifico cerca de 30 minutos. 
Depois dos morangos arranjados e lavados pise-os corn 
um garfo ou triture-os. 
Corte as folhas de gelatina ao meio e ponha a demolhar 
em âgua fria cerca de 5 minutos. 
Desfaça muito bem o requeijào corn o mel. 
Misture os morangos ao requeijào, envolva. 
Aqueça o vinho do Porto, escorta a gelatina e junte ao 
vinho mexa até estarem desfeitas. 
Deixe arrefecer um pouco. 
Bata as natas em chantilly. 
Junte o vinho do Porto à mistura dos morangos e 
envolva bem as natas batidas. 
Retire a forma do frigorifico e ponha o preparado, 
alise. 
Leve novamente ao frigorifico cerca de 3 horas. 
Antes de servir desenforme e, barre a parte de cima 
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A Câmara Municipal 
de Brampton ajuda 
os idosos 

Seniors & 
Physically 
Challenged 

Snow Removal 
Financial 
Assistance 
Program 

WWW.HELPINGBUSINESSES.COM 

Os municipes idosos de Brampton, caso necessitem, poderâo 
receber apoio da Câmara Municipal de Brampton, desde que 
preencham um requerimento para o efeito. 
Caso de idosos que sofram do coraçâo, que nâo possam 
limpar a neve, etc., podem e devem pedir recompensa à 
Câmara. No caso da limpeza da neve, receberâo um maximo 
de $100. dôlares. 
No estùdio da CIRV-fm, estiveram os membros da Câmara 
Municipal de Brampton, ligados aos serviços da terceira 
  idade, Lawrie Bloom e , ' 

Dona Kell, e a ® 
coordenadora dos serviços T, 
da terceira idade do § 
Portuguese Community | 
Centre de Brampton, | 
Fatima Silveira, tal como o 
dirigente do PCCB, 
Manuel Alexandre, que 
deram a conhecer ao 
publico em geral, todos os 
serviços e ajudas possiveis 
que a Câmara de Brampton oferece. 
Quern quiser mais informaçôes, podem contactar pelo 
telefone: 905-874-2500. No aproveitar é que esta o ganho, 
telefonem e inscrevam-se. 

lue WTl! 

TEIXEIRA 
ASSOCIATES 

Tax Accoüîitants * Computer Coiisultants • Busmess Advisors 

Tax Problems? 

•Corporate aod Personal Taxation «Computers 
«Objections Sc Appeals •Training 
•Paralegal Services •Advisory Services 
•Human Resources •Financing Sd Loans 

•Client Accounting & Bookkeeping 

College. Slrect, $UJ« 202 

lx.mnto,ON M6G I BS 
(Across from the CHIN bvuklingj 

E-mail: Teixeira@Rogers,com 

ÜLEICÔES: 

Paulo Portas quer o 
HINO NAGIONAl 
caotado todos os 
dias oas escaias 

TelephoneMie) 535 

O lider do PP, Paulo 
Portas, defendeu em 
Portalegre, que cada 
dia escolar comece 
com o hino nacional 
cantado por alunos 
e professores, 
afiançando que nâo 
demora mais de 
1,20 minutos. Uma 
ideia que jâ existe 
em vârios paises 
incluindo o Canada. 
A proposta foi 
lançada no terceiro dia de 
pré-campanha eleitoral de 
Paulo Portas, dedicado às 
questôes da educaçâo e da 
economia, acompanhado 
pelo deputado Rosado 
Fernandes. 
"Todos os dias escolares 
devem começar corn o hino 
nacional cantado no inicio da 
primeira aula", preconizou o 
présidente do CDS-PP, 
adiantando que a medida 
abrangeria sobretudo o 
ensino bâsico (as antigas 
escolas primârias). 
A iniciativa permitiria, 
segundo Portas, habituar as 
crianças à ideia de Portugal e 

dar-lhe o sentido de 
Naçâo, além de se 
enquadrar na preser- 
vaçâo dos factores de 
identidade nacional. 
Elegendo a educaçâo 
como um dos temas 
centrais das acçôes de 
campanha de hoje em 
Portalegre, o lider dos 
populares reiterou as 
diferentes propostas 
eleitorais do sen 
partido, incluindo o 

regresso dos exames 
nacionais no final de cada 
ciclo escolar (4/o, 6/o e 9/o 
anos). 
O dirigente do CDS-PP 
considerou "fundamental 
insistir no ensino médio", 
técnico e profissionalizante, e 
"nâo afunilar todo o sistema 
de ensino para a 
universidade". 
Os populares querem 
também "restabelecer a 
disciplina na escola", 
considerando que "a 
autoridade do professor tem 
que ser defendida" e as 
questôes disciplinares "resol- 
vidas depressa". 
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UM PROBUMA QUE PODE ESTAR HA ORIGEM DE UM HÜMERO CONSIDERAVEI DE ACIDENIES DE HIAÇSO 

600 Mil portugueses dormem mal 
Dormir pouco e mal provoca 
sonolência diurna, insônia, fadiga 
permanente, dores de cabeça, 
depressâo, alteraçôes do pensamento e 
da memôria, impotência sexual, 
hipertensâo arterial. 
Estes sâo alguns dos sintomas que 
afectam cerca de 600 mil portugueses 
que sofrem de patologia do sono, um 
problema que pode estar na origem de 
um numéro considerâvel de acidentes 
de viaçâo. As patologias do sono 
estimam-se em mais de uma centena e 
atingem cerca de seis por cento da 
populaçâo portuguesa (600 mil 
pessoas), um numéro considerâvel que 
preocupa em especial os clinicos de 
pneumologia e os de clinica gérai, que 
vêem aumentar o numéro de doentes 
corn estas queixas. Joâo Carlos Winck, 
pneumologista no Hospital de S. Joâo, 
no Porto, referiu que “o sono nào é uma 

fase inactiva do nosso corpo, pelo 
contrario, passamos um terço da nos- sa 
vida a dormir e é quando acontecem 
muitas coisas. 
É durante o sono que restabelecemos o 
nosso organismo, a multiplicaçâo das 
células é mais râpida durante o sono e é 
nesta fase que se reforçam as hormonas 
do crescimento”. Explicada a 
importância do sono, cuja duraçâo 
varia de indivlduo para indivlduo, mas 
ronda as sete ou oito horas por noite, 
Joâo Carlos Winck lembra que “muitas 
pessoas dormem pouco e mal”, o que 
acaba por lhes provocar alguma 
patologia, sendo a mais frequente a 
apneia do sono, que é a paragem 
involuntâria da respiraçâo, que sera 
patolôgica se durar dez segundos ou 
mais. “Sâo causas multifactoriais que 
podem provocar a apneia do sono, 
como a obesidade, ou peso excessivo, e 

a alteraçâo estrutural do indivlduo, 
contribuindo um pescoço largo, lingua 
grande e palato mole, que acabam por 
reduzir ou bloquear a via aérea”, 
explica o clinico. Corn as vias 
respiratôrias obstruidas, o indivlduo 
respira mal, o que provoca a 
fragmentaçâo do sono. 
“O indivlduo acorda de manhâ cansado, 
como se nâo tivesse dormido, o que lhe 
provoca sonolência diurna, falta de 
eficâcia laboral, muitas vezes o seu 

estado é causa de acidentes de viaçâo 
muito graves, fatais, que provocam 
embates frontais e despistes”, adianta o 
clinico. 
Como tratamento, o pneomologista 
lembra que existem très, sendo o mais 
eficaz a utilizaçâo de uma mâquina 
ventiladora - CTAP - Pressâo Positiva 
Continua das Vias Aréas -, que impede o 
colapso da entrada de ar. O tratamento 
cirürgico por um otorrinolaringologista 
pode, segundo Joâo Carlos Winck, 
também “resolver apneias do sono”, 
assim como o recurso a uma prôtese, 
introduzida na boca, que faz aumentar 
durante o sono o calibre das vias aéreas. 
As patologias do sono nâo estâo, 
segundo o especialista, “suficientemente 
divulgadas em Portugal até porque sâo 
multidisciplinares, corn implicaçôes a 
nivel neurolôgico, psiquiâtrico e de 
otorrino”. 

Pescas: Capturas ilegais por espanhôis no mar dos Açores - cooperatiua 
A cooperativa de pescadores Porto 
de Abrigo denunciou esta semana a 
pesca ilegal que estâ a ser praticada 
por embarcaçôes espanholas nos 
mares dos Açores, perante a 
"compléta incapacidade de 
fiscalizaçâo" da Marinha. 
Em declaraçôes à Agência Lusa, 
Liberato Fernandes, dirigente da 
cooperativa, disse que os barcos 

espanhôis estâo a aproveitar a 
situaçâo de a Marinha portuguesa 
"estar de rastos" para pescar dentro 
da zona econômica exclusiva dos 
Açores. 
Apontou, como exemplo, a 
embarcaçâo "Porto da Ribeira", que 
alegadamente nâo estâ licenciada 
para pescar na regiâo, e que jâ 
descarregou pescado na Horta e em 

Sâo Miguel no prazo de oito dias. 
Segundo Liberato Fernandes, o 
prazo entre as duas descargas 
indicia que as capturas foram feitas 
dentro da ZEE açoriana, apesar do 
armador afirmar que a pesca foi 
efectuada fora das 200 milhas. 
"E ôbvio que algo nâo bate certo" na 
operaçâo da "Porto da Ribeira", uma 
situaçâo que "estâ a gerar 

descontentamento entre os 
pescadores e armadores da regiâo", 
declarou. 
Além disso, os barcos espanhôis que 
supostamente pescam nos Açores 
possuem "uma grande capacidade 
de captura", o que leva a reduçôes 
do preço do pescado capturado 
pelos profissionais do arquipélago, 
acrescentou o dirigente. 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
84 HORAS POR OIA 

Panasonic RX-D13 

«160.''* 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$125...* 

General Electric 

*55.“"* 

coin Remote Control 

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

Est:es radias esl:âo 
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 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 
$00.00* 

DooaBsg 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 
*Plus GST&PST 

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

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Jardel treina sem limitaçôes 
Jardel integrou sem limitaçôes o 
ultimo treino do Sporting, 
confirmando-se a recuperaçào do 
jogador, que deve voltar à 
titularidade em Guimarâes, depuis 
de ter ficado de fora na partida corn 
O Farense. 
O brasileiro trabalhou normalmente, 
tendo apenas falhado os exercicios 
finais de descompressâo. 
Quem nào treinou foi o jovem Hugo 
Viana, que assim se juntou a Joâo 
Pinto, André Cruz e Quaresma, très 
jogadores que sairam tocados da 
partida de domingo, mas que devem 
recuperar para a deslocaçào a 
Guimarâes, na sexta-feira. 
O Sporting recuperou no ultimo fim- 

; mm    
de-semana a liderança da I Liga, 
ultrapassando o Boavista apenas 
uma semana depuis de ter cedido o 
primeiro lugar aos actuais campeôes 
nacionais. Os "leôes" têm na sexta- 
feira uma dificil deslocaçào ao 
terreno do Guimarâes, jogo crucial 
para a équipa de Bôlôni cimentar a 
condiçào de lider da I Liga. 

Mantorras 
Luis Filipe Vieira referiu em 
Luanda à Radio Nacional de 
Angola a possibilidade de 
Pedro Mantorras vir a ser 
operado ainda no decorrer da 
présente época. 
«O jogador angolano debate-se 
corn problemas fisicos, 
justificando-se assim o seu 
menor rendimento nos ültimos 
Jogos», disse o gestor do 
futebol do Benfica. 
Ainda segundo Luis Filipe Vieira, «o 
futuro de Mantorras passa pela Itâlia», 

corn problemas fisicos 
reafirmando, todavia, que 
para jâ «o jogador ira manter- 
se na Luz nos prôximos dois 
anos, para interesse do 
prôprio futebolista que 
ganharâ maior maturidade». 
«É importante», acrescentou 
Vieira, «que Mantorras 
cresça mais como homem 
para que quando for lançado 
às feras, esteja devidamente 
preparado, até porque nessa 

altura jâ nâo terâ a protecçào que hoje 
tem no Benfica». 

*' 

H 

BBQ > CBILl V CHURBIISOUIIBB 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMOO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITEIA ASSADA 
CARNE 00 PORCO A ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 
POR SEMANA 

BACALHAU ASSADO NA BRASA 
BACALHAU A COMES SA 
BACALHAU COM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA. 

CALINHA, BIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIAOOS TOOOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDAOE 

MOtOGP em testes ne 
Autodromo de Esteril 
A segunda sessâo de testes IRTA da 
temporada de 2002, para as Moto GP 
(nova designaçâo para a classe 
Rainha) e para as 250cc, teve inicio 
esta semana no Autodromo do 
Estoril. 
No total estào présentes 41 pilotos, 
dos quais 18 da classe Moto GP e 23 
das 250cc. Tetsuya Harada, aos 
comandos de uma Honda da 
Hardwick Racing, teve um inicio algo 
atribulado, nào evitando uma queda 
aparatosa na curva 2, magoando a 
clavicula direita. 
O piloto japonês da Honda, perdeu o 
controlo da sua mâquina na entrada 
da curva 2 do Autôdromo do Estoril, 
acabando por embater forte corn a 
clavicula direita no alcatrâo. Uma 
situaçào algo complicada para 
Tetsuya Harada, que jâ tinha a 
clavicula em Titânio e acabou por 
estalar, obrigando-o a uma pausa 
forçada de 20 dias, quando falta 
menus de um mês e meio para o 
inicio do Mundial e estes testes sâo 
muito importantes para as équipas 
desenvolverem as novas mâquinas. 
Para além de Tetsuya Harada, 
também os pilotos Olivier Jacque 
(Yamaha), John Hopkins (Yamaha) e 
Casey Stoner (Honda 250cc) e David 
Checa (Honda), nào evitaram quedas, 
embora sem consequências para os 
pilotos. 
Na sequência destas quedas, a 
organizaçâo parou os testes para que 
as condiçôes da pista fossem 
verificadas, mas nâo foi encontrado 

nenhum problema, e os pilotos 
regressaram de imediato aos treinos. 
A équipa Marlboro Yamaha Team, 
que conta corn os pilotos Max Biaggi 
e Carlos Checa, foi a ünica a trazer as 
novas mâquinas de 4 tempos ao 
Estoril, enquanto as restantes équipas 
da classe Moto GP, prosseguem corn 
as motos de 500cc. Para Jeff Ward - 
Director da Marlboro Yamaha Team; 
"Como as motos de 500cc e as novas 
4T sâo completamente diferentes, 
tivemos que fazer imrmeras 
alteraçôes, pois o conceito da moto é 
completamente diferente. No inicio 
da temporada sabemos que nào 
teremos uma tarefa fâcil para bater as 
500cc, que jâ têm muitos anos de 
desenvolvimento, mas antes de meio 
da época julgo que teremos uma moto 
mais competitiva". 

CARNAVAl IN BRAMPTON 
Portuguese 
Heritage 
Committee, 
realiza a 2 de 
Março para 
angariaçâo de 
fundos para o 
Pavilhâo 
Português da 
CARABRAM'200, 
o fabuloso 
"CARNAVAL IN 
BRAMPTON", no 
Mississauga 
Convention 
Centre. 
Jantar às 19h00. 
Exibiçâo do 
"Nativa Dancers" 
e Sounds Good 
Productions. 
Bilhetes na 
Alves Travel: 
905 451-7457, 
ou 905 459-2184. 
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Hartins dos Santos actuou 
Comissâo Técnica de Arbitragem 

I Federaçâo Portuguesa de Futebol 
rantiu que a decisâo de Martins 
)s Santos no Benfica-Belenenses do 
timo domingo foi correcta. 
nto de Sousa, que falava à Radio 
înascença, revelou que «a atitude 
) ârbitro ao nâo validar o golo do 
mfica foi correcta, e esta de acordo 
m as Leis dojogo». 
présidente dos Arbitros da FPF 

liantou ainda «enviar cassetes do 

jogo tanto para a UEFA como para a 
FIFA». 
Lembre-se que Martins dos Santos 
considerou que Simâo nâo fez 
movimentar a bola para Drulovic, 
aquando da marcaçâo de um livre 
indirecte dentro da area do 
Belenenses. 
De imediato, o arbitre portuense, 
bem colocado,' anulou o tente, 
provocando forte polémica que ainda 
perdura. 

Sont da discôrdia das Antas 
Ghega à UEFA 
FC Porto e Câmara Municipal têm 
oito dias para resolver a qttéstâo do 
novo Estâdio das Antas porque os 
inspectores da UEFA vêm a Portugal 
corn a finalidade de vcriflcar a 
evoluçâo das obras dos estâdios. 
A UEFA régressa a Portugal na 
prôxima semana e o clube azul e 
branco poderâ ficar dp fora do 
Euro2Û04. O tempo «voa» e os 
prazos terâo de ser respeitados. 
A situaçâo apresenta-se bastante 
complicada, sobretudo perante as 
ültimas declaraçôes de Pinto da 
Costa, lançando fortissimos ataquès 

a Rui Rio, actual présidente da 
Câmara Municipal da Invicta, e 
recusando-se a participer numa 
reuniâo em que deverâ também 
estar présente Joâo Loureiro, Bder 
doBoavista. 
Enquanto Pinto da Costa se 
distancia do problema e ameaça 
com o Tribunal, Rui Rio continua a 
dizer que «nécessita de dez mühôes 
de contes para as obras das Antas». 
O soni da discôrdia jâ chegou a 
Nyon, Suiça, onde o «quartel- 
general» da UEFA se encontre 
instalado. 

Boavista 
trava 
campeâo 
europeu 

O Boavista empatou 0-0 corn o campeâo 
europeu, o Bayern Munique, em jogo da 
terceira Jornada do Grupo A da segunda 
fase da Eiga dos Campeôes, realizado na 
noite de quarta-feira. 
Os axadrezados perderaiîi uma boa 
portunidade de efectuar um resultado 
histôrico, pois dispuseram das melhores 
oportunidades em todo o jogo e foram a 
équipa que mais procurou vencer. 
No outre jogo do grupo, o Nantes 
empatou 1-1 corn o Manchester United, o 
que deixa os campeôes nacionais na 
terceira posiçâo, corn quatre pontes, 
menos um que o lideres, o Manchester e 
o Bayern. Os campeôes franceses 
ocupam o derradeiro poste, corn um. 

Jo.sé Manuel Durào Barroso I^iureiUiiK) Esievc.s- Maimela Aguiar 

Portugal précisa de uma nova polftica, e 
nenhuma força partidària esta em melhores 
condiçôes para lha dar, do que o PPD/PSD 

UM CANDIDATO VA COMUNIVAVS 
PARA senvin A COMUNiVAVE 

Quando receber o seu voto 

VOTE PPD/PSD E] 
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Noruega continua 
a dominar os 
Jogos Oli'mpicos 
de Inverno 
A representaçâo da Noruega segue como o 
pais com mais medalhas de ouro 
conquistadas na présenté ediçâo dos Jogos 
Olimpicos de Inverno, decorridos que estâo 
12 dias da competiçâo, isto apesar da 
Alemanha continuar a liderar no total de 
medalhas. 
Corn mais uma medalha de Ouro, 
conquistada na prova do esqui de fundo, a 
Noruega lidera a tabela das medalhas, 
tendo em conta a mais cobiçada, ou seja, a 
de Ouro. 
De qualquer forma é a Alemanha que 
continua a dominar o quadro gérai de 
medalhas, juntando, no decorrer do 12° dia 
da prova, mais très e tem agora 28. 

Quadro actual: 

Alemanha- Ouro: 8/Prata:13/Bronze:7/ 
Total:28 

Estados Unidos - 6/8/7/21 
Noruega - 9/6/2/17 
Russia - 5/5/3/13 
Austria - 1/3/9/13 
Italia - 3/2/4/9 
França - 3/3/1/7 
Canada - 2/1/4/7 
Finlândia - 3/2/1/6 
Suiça - 3/1/2/6 
Holanda - 2/3/0/5 
Bulgaria - 0/1/2/3 
Suécia - 0/1/2/3 
China - 1/0/2/3 
Australia - 2/0/0/2 
Espanha - 2/0/0/2 
Coreia do Sul - 1/1/0/2 
Croâcia - 1/1/0/2 
Estonia - 1/0/1/2 
Japào - 0/1/1/2 
Polonia - 0/1/1/2 
Repùblica Checa - 1/0/1/2 
Eslovénia - 0/0/1/1 
Bielorrüssia - 0/0/1/1 

K3Vi6d6S proximo do 
Barcelona de Guayaquil 
o avançado equatoriano Kaviedes, 
uma experiência falhada no plantel 
do FC Porto, contratado na era- 
Octâvio, foi considerado «muito 
perto do Barcelona de Guayaquil». 
Fontes prôximas do clube 
equatoriano ■ confirmaram a 
aproximaçâo dos dirigentes do 
Barcelona ao représentante do 
jogador sendo a transferêneia 
considerada como «muito 

prôxima». 
Kaviedes, um dos avançados mais 
destacados do futebol do Equador, 
foi inicialmente dado como certo 
no Emelec, grande rival do 
Barcelona de Guayaquil, mas as 
negociaçôes acabaram por falhar. 
O passe do jogador, que fracassou 
nas Antas, esta na posse do Celta 
de Vigo, clube onde também nâo 
foi feliz. 

Kaviedes nao constituiu opçào para 
José Mourinho, sendo convidado a 
procurar clube. 

LiCfl (flMPCÔES: 

FC Porto, dorrotado ont Madrid, "reagimado" 
polo Papathioaikos 
A vitôria do Panathinaikos no 
terreno do Sparta de Praga (2-0), na 
terceira Jornada da segunda fase do 
Grupo C da Liga dos Campeôes em 
futebol, relançou, tanto a 
candidatura dos gregos à passagem 
aos quartos-de-final, como do... FC 
Porto. 
Na capital espanhola, os portistas 
vif.âm os postes da baliza madrilena 
devolverem os remates de Déco e 
Capucho (um em cada parte) e 
resistiram 83 minutos, mas acabaram 
derrotados por um Real Madrid de 
"malas" aviadas para a fase seguinte 
da prova, corn um golo do 
argentino Santiago Solari. 
O triunfo feliz do campeâo 
espanhol, que cedo ficou privado 
de Figo por lesào, colocou o Real 
Madrid no comando do Grupo C, 
corn nove pontos, 
correspondentes a très vitôrias em 
igual numéro de jogos, seguidos 
do Panathinaikos (4), Sparta de 
Praga (3) e FC Porto (1). 
O médio Karagounis, aos 38 
minutos, e o avançado cipriota 

Konstantinou, aos 71, confirmaram o 
surpreendente èxito do 
Panathinaikos na Repùblica Checa, 
ante um Sparta de Praga debilitado 
pela auséneia de vârios titulares 
lesionados. 
Ao contrario do Grupo C, onde o 
Real Madrid parece imparâvel, o 
Grupo D é caracterizado pelo 
equilibrio entre quatre "gigantes", 
todos corn quatro pontos 
conquistados, confirmado pelos dois 
empâtes hoje registados. 
Em Itâlia, ante ajuventus, uma das 
équipas em melhor forma do 

momento, os espanhôis do Corunha 
alcançaram um empâte "herôico", 
terminando enclausurados na sua 
area e agradecendo ao guarda-redes 
Molina, que defendeu uma grande 
penalidade de del Piero, aos 73 
minutos, o 0-0 final. 
Na Alemanha, foi Ulf Kirsten, um 
veterano avançado o herôi do jogo, ao 
marcar, em cima dos 90 minutos, o 
golo do empâte corn os ingleses do 
Arsenal, reduzidos a dez por 
expulsâo de Ray Parlour (68 minutos) 
e que se colocara em vantagem aos 
56, por intermédio de Robert Pires. 

ViSEU: 

Jogador do Oliveira de Frades 
morre depois de ser substituido 
Um jogador zairense do Oliveira de 
Frades morreu domingo à tarde, 
pouco tempo depois de ter pedido 
para ser substituido na partida de 
futebol que disputava, disse hoje 
fonte do clube da I Divisâo Distrital 
de Viseu. 
Segundo o chefe do departamento 
de futebol do Oliveira de Frades, 
José Pereira, Landu pediu para ser 
substituido quando estavam 
decorridos entre 25 a 30 minutos da 
partida contra o Oliveira do Douro 
(Cinfâes), "dizendo que se tinha 
ressentido de uma lesào na coxa". 
"Quando chegou ao banco, o 
massagista deu-lhe gelo para colocar 
na perna e, passado um bocadinho, 
começou-se a sentir mal", contou à 
Lusajosé Pereira. 
No campo de futebol nâo existia 
qualquer ambulâneia e a GNR teve 

de pedir uma a Cinfâes, a cerca de 
12 quilômetros. 
Como o jogador dizia que se sentia 
pior, os responsâveis do clube 
levaram Landu num carre 
particular ao encontro da 
ambulâneia, para onde foi 
transferido ainda a respirar, 
acrescentou. 
No entanto, pouco depois, no 
Centro de Saüde de Cinfâes, o 
jogador zairense, de 36 anos, foi 
dado como morto. A causa da morte 
é ainda desconhecida. 
Landu disputava a sua segunda 
época ao serviço do clube do 
campeonato distrital de Viseu. O 
jogador, que actuava na posiçào de 
ponta-de-lança, residia em Vila Nova 
de Gaia e deslocava-se todas as 
semanas a Oliveira de Frades para 
os treinos e partidas de futebol. 

Hsppv 
tŸmûUnŸs 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a servir 

os sens clientes 
corn o mesmo 

carinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

Happy Travellers esté, a 
comemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

For isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Hsqppy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

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

ÎQ, QO ^ ̂1 
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"O Joâo Pinto é o meu paizinho", 
palavras do grandalhâo Jardel em 
relaçâo ao seu pequeno companheiro 
de équipa. Quanto a nos, é também o 
paizinho do SPORTING pois, 
quando a coisa esta negra, o Joâo 
Pinto aparece e dâ os très pontinhos. 

Os homens nâo se medem aos 
palmos, o resto é conversa. O Joâo 
Pinto fez passar "as passas do 
Algarve" aos homens de Faro... 
No Bessa, o Boavista nâo conseguiu 
"ver" os 3 pontos que ambicionava 
frente ao Gil Vicente. Os gilistas 
"correram" corn o Sporting do 
"poleiro" na semana anterior mas, 
esta jornada, deram-lhe outra vez o 
lugar cimeiro. "Pâo, Pâo, Vicente, 
Vicente". 

Os homens de José Mourinho - 
antigamente, eram do Pinto da 
Costa!- foram ao Bonfim e ganharam 
à vontade. Os setubalenses até 
ofereceram um golito aos nortenhos 
sô para facilitar. 
O terceiro lugar estâ garantido ao FC 

Porto. O resto a ver vamos... 
Na Luz, o Benfica "suou as 
estopinhas" para vencer o 
antiquado ârbitro do 
desafio e Os Belenenses. 
Foram 2 a 1, jâ ao cair do 
pano. Acabou tudo azul 
mas poderia ser bem negro. 
Os ârbitros deveriam fazer 
cursos de reciclagem. 
Depois da 4a. posiçâo, 
mantida pelo Benfica, vêm 
uma série de clubes na zona 
calma da classificaçâo, 
Leiria, Guimarâes, 
Belenenses, Santa Clara -o 
clube mais positive das 
ùltimas jornadas, agora corn 

33 pontos!-. Maritime, P. Ferreira, Sp. 
Braga e Gil Vicente. A seguir, Beira 
Mar, Salgueiros e Setübal, pouco 
felizes corn os pontos jâ conseguidos, 
e, abaixo da linha d'âgua, Farense, 
Alverca e Varzim. 
A jornada 24, estâ quase ai. 
Sexta-Feira, dia 22, âs 16h00, 
Guimarâes-Sporting, corn 
transmissâo na SporTV. Sâbado, dia 
23, Farense-Boavista, às 12h00, corn 
imagens na SporTV e, FC Porto-Beira 

Mar, as 14h30, também corn 
transmissâo na SporTV. 
Domingo, dia 24, às lOhOO, Uniâo 
de Leiria-Varzim. Às 12h00, Gil 
Vicente-Marltimo e Santa Clara- 
Salgueiros. Às 14h00, Alverca- 
Benfica, corn transmissâo na 
RTPi. 
Na Segunda-Feira, dia 2.5, às 
15h30, Belenenses-V. Setübal, 
corn transmissâo na SporTV, e 
Sp. Braga-Paços Frreira. 
Jornada apôs jornada, tudo mais 
complicado no topo e no fim da 
tabela classificativa. Assim é que 
é bonite. 
Se assim nâo fosse o futebol nâo 
tinha gracinha nenhuma, nâo 
acham? 

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 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 24B-0751 


