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lA JOYEM luso-canadiana eai graadi 
STEVE MEDEIROS 
e colegas deram-nos 
a certeza de 
qualidade e vontade 
de veneer 
O salào de Testas Oasis 
Convention Centre, em 
Mississauga, encheu para ouvir 
e aplaudir STEVE 
MEDEIROS que, com mais à- 
vontade do que jugâvamos, 
soube confirmar o seu lugar no 
circuito artistico da 
comunidade portuguesa e 
deixar em aberto toda a sua 
capacidade para ir mais além. 
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Sait Lake2002: 

Triunfo canadiano 
50 anos depois 

CASA DO ALENTEI019 anos de éilios 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHiA 
• FESTIVAL DA CANçàO CIRV 2002, DOMINGO 14 DE ABRIL NA FPTV • 
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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 28 Fevereiro, 2002 

O MILéNIO 

sem vért:ebras 

s Politica a quanto obrigas! 
Cada um puxa a brasa à sua 
sardinha, como o Povo diz e muito 

i bem. 
§ Nada de mal vem ao mundo por 

causa disso mas, hâ sempre um 
s mas, pois muitas coisas se 

modificam por causa das cores de 
s cada um em determinados 
s momentos. 

Depois das ultimas eleiçôes em 
Portugal que provocaram a 
demissao do Primeiro Ministro 
Antonio Guterres e novas eleiçôes 
para 17 de Março, tudo de repente 
saiu dos eixos... 
Os très ramos das Forças Armadas 
passaram de imediato a uma crise 
de morte e, as grandes Câmaras 

I Municipais do Pais, deixaram de 
ter um chavo para as encomendas. 
A crise nas Forças Armadas todos a 
conheciam de hâ muitos anos a 
esta parte mas... nem tanto! 
Quanto às Câmaras Municipais, de 
equilibrados parentes pobres 
passaram a pelintras sem apelo 
nem agravo. 
Até aqui tudo bem, ou tudo mal. 

dependendo apenas "da cor" de 
quem possa 1er estas linhas. 
A histôria dos Estâdios de futebol 
tem muito pano para mangas. 
Mas quem vai assumir os 
compromissos jâ assumidos por 
todos? 
Sim, por TODOS, responsâveis do 
futebol, das Câmaras Municipais e 
Governo. Quem nâo recorda a 
"guerra" dos "camarârios" para 
conseguirem para as suas areas o 
Europeu'2004? 
Depois da escolha final, quem 
esqueceu as lamùrias e acusaçôes 
de certos présidentes de Câmara, 
gritando até a feia palavra 
DISCRIMINAÇÀO, para 
definirem o seu despeito por nâo 
terem sido escolhidos para o 
Europeu'2004? 
Entào, agora, jâ estâo todos "tesos" 
e sem vontade de cumprirem as 
suas obrigaçôes? Ou, apenas 
pretendem pressionar o Governo a 
pagar aquilo que nâo deve? Sim, a 
soma prometida pelo Governo e 
aceite por todos os parceiros estâ 
garantida, o que falta agora sâo os 

"cobres" dos tais responsâveis de 
Câmaras Municipais em 
cumprirem a sua parte. 
A cor clubistica e politica nâo 
podem de modo algum ofuscar o 
Pais e o seu Povo. O Povo 
embandeirou em arco corn a 
oportunidade do Europeu'2004, 
votaram nos anteriores e nos 
actuais Présidentes de Câmara, 
entâo lutem e cumpram! Dificil? 
Claro, mas muito mais dificil é o 

pobre do Zé Povinho que trabalha 
e vota, nâo vê o seu desejo 
realizado e ainda por cima chega 
ao fim da sua vida corn uma 
reforma de fome, especialmente, se 
comparada corn os politiqueiros- 
camarârios que, fazendo asneiras a 
torto-e-a-direito, têm aposentaçôes 
principescas e outras regalias. 
Ah, pobre Zé Povinho, cada vez 
mais culpado das coisas negativas 
que lhe sucede... 

JMC 

com os leitores 

Olà, carfssimos amigos! 

A chuvinha chegou sem a incômoda companhia da 
neve, pelo menos até ao momento em que alinhavo 
estas linhas semanais. 
O nosso Inverno 2001/2002 tem sido um Outono 
agradâvel corn laivos de Primavera. Vamos a ver se 
nâo vamos "pagar a factura"... 

Vamos aqui recordar de imediato, o FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TUNAS NO 
CANADÀ'20011... 
Ontem, teve lugar a Noite da Juventude e, hoje, 5a. 
Feira, dia 28 de Fevereiro, a NOITE DE FADOS na 
Câmara Municipal de Toronto, corn inicio âs 
19h00. 
Amanhâ, sexta-feira, 1 de Março, o "Pasa Calles" na 
Dufferin Mail, às 19h00 e, Sâbado, dia 2, o FITCa 
200II, no Convocation Hall da Universidade de 
Toronto, também, às 19h00. 
Informaçôes: 416 560-6981. 
Nâo percam este acontecimento ünico no Canadâ. 

O Canadian Madeira Club-Casa da Madeira 
Community Centre, realiza a Assembleia Gérai 
Ordinâria, Domingo, dia 10 de Março, pelas 13h00, 
para apresentaçâo das contas do ano cessante, uma 

hora de discussào de assuntos de interesse para o 
clube e eleiçâo dos Corpos Gerentes para 2002/03. 
O présidente da Assembleia Gérai do CMC- 
MHCC, Salomé Gonçalves, apela à presença dos 
sôcios corn o cartào em dia. 

Sâbado, dia 23 de Março, o PENICHE 
COMMUNITY CLUB OF TORONTO, 
comemora o seu 21o. Aniversârio corn uma grande 
confraternizaçâo no Lithuanian House, na Bloor & 
Dundas, corn jantar, exibiçâo de folclore e baile. 
Informaçôes e réservas: 416 536-7063. 
As nossas felicitaçôes aos responsâveis e sôcios do 
Peniche C. C. of Toronto. 

A ainda jovem CASA DAS 
BEIRAS C. C. C. of Toronto, 
realiza no Sâbado, dia 2 de 
Março, na sede-social pelas 
19h30, um jantar-convivio, para 
apresentaçâo da nova Direcçâo 
para 2002. 
Desejamos aos novos Corpos 
Gerentes da Casa das Beiras os 
maiores sucessos. Depois do 
Jantar e da apresentaçâo haverâ 
mùsica para dançar. 
Info: 416 604-1125. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontârio -ACAPO, realiza o "I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOLCLORE", Domingo, 
dia 24 de Março, no Ursula Franklin Academy 
Auditorium (Dufferin Mail), corn inicio pelas 
15h30. 
Participarâo no Festival, os seguintes grupos: 
-Chi Ping Group (China). 
-Folklore Ensemble "Croatia" Mississauga 
(Croatia). 
-Habeeba Hobeika Egyptian Dance Ensemble 
(Egipto). 
-Huairapungp Ecuadorian Ethnocultural Group 

(Ecuador). 
-Rancho Folclorico da Casa da Madeira 
e Rancho Folclorico Etnogrâfico de 
Portugal. 
Informaçôes e réservas: 416 536-5961. 

Que tal, bons convites "à valsa"? 
Sô precisam programar os dias que 
mais lhes sejam favorâveis e 
participarem. 
Sejam felizes enquanto andam por câ... 

JMC 
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EM DESTAQUE 

LISBOA: O cidadâo português, Luis Miguel Melitào Guerreiro, condenado pelas 
mortes dos 6 empresârios portugueses em Fortaleza, Brasil, durante a 

assinatura da sentença condenatôria, no tribunal desta localidade. 
FOTO LUSA/CLÂUDIO LIMA/JORNAh O POVO-CE 

Ferro e Durâo 
perdent para e iianje» 

O debate entre Ferro Rodrigues e 
Durâo Barroso na SIC teve uma 
audiência média de 1,2 milhôes de 
espectadores. Mas o vencedor da 
noite nâo foi nem Ferro, nem 
Durâo, quer em termos politicos 
quer em termos televisivos. O 
embate entre a politica na SIC e a 
novela na TVI saldou-se por uma 
vitôria retumbante do folhetim 
"Anjo Selvagem". 
Foram quase duas boras de 
emissâo voltadas para o ùnico 
frente-a-frente televisivo entre os 
dois principais candidatos a 
primeiro-ministro, que teve um 
"share" de 33,4 por cento, o que 
significa que, àquela hora, em cada 
100 telespectadores 33,4 
acompanhava as propostas dos 
lideres do PS e do PSD. 

Durante cerca de uma hora e meia, os dois candidatos criticaram as propostas adversârias 

Um debate cem pentes repartides 
Ferro Rodrigues levou vantagem nas 
criticas ao choque fiscal proposto pelo 
PSD, enquanto Durâo Barroso se 
mostrou eficaz ao comprometer o 
adversârio socialista corn a politica dos 
governos de Antonio Guterres. 
O ünico frente a frente televisivo entre 
os dois candidatos a primeiro-ministro, 
terça-feira na SIC, acabou por nâo ter 
um vencedor inequivoco. 
O passado recente dos governos PS e 
mais longinquo, dos governos de 
Cavaco Silva, foi frequentemente 

evocado nas acusaçôes trocadas entre 
os lideres do PS e PSD, que raramente 
estiveram de acordo na SIC. 
"O choque fiscal é um cheque em 
branco aos ricos e um xeque- mate aos 
pobres e à classe média", acusou Ferro 
Rodrigues. 
Durâo Barroso, citando a justificaçâo 
de Guterres para se demitir na noite 
das autârquicas, replicou: "nâo vai ser 
corn aqueles que trouxeram o Pais para 
o pântano que Portugal vai sair do 
pântano". 
Durante cerca de uma hora e meia, os 
dois candidatos a formar Governo apôs 
as eleiçôes de 17 de Março criticaram 
as propostas adversârias, envolvendo- 
se, por diversas vezes, num aceso 
diâlogo. 
Durâo Barroso acusou o PS de ter 
cometido "um crime de cidadania", por 
alegadamente ter escondido dos 
portugueses os nùmeros reais das 
contas püblicas. 
Ferro Rodrigues mostrou-se irritado 
corn a acusaçâo, afirmando nâo 
admitir que o présidente do PSD 
utilizasse palavras como "crime" para 
atacar os adversârios. 
Nas propostas concretas para as 
diferentes areas, Durâo Barroso 
prometeu acabar em dois anos corn as 
listas de espera para cirurgias nos 
hospitais, acusando o PS de estar "a dar 
cabo do Serviço Nacional de Saùde". 
Ferro Rodrigues contra-atacou quando 
Barroso defendeu a distribuiçâo de 
vacinas contra a méningite. 
Depois de recordar que uma comissâo 
independente, "corn pessoas mais 

eminentes" do sector, manifestou ao 
ministro da Sâude uma posiçâo 
contrâria à distribuiçâo da vacina, 
Ferro Rodrigues acusou o PSD de 
"acentuar todos os sentimentos 
negativos da sociedade portuguesa, 
como o medo". 
"Comigo, nâo haverâ submarinos para 
ficarem nas docas", prometeu depois 
Durâo Barroso, que repetiu que a 
aquisiçâo dos meios navais sera 
suspensa e ponderada à luz de uma 
nova Lei de Programaçâo Militar. 
A figura da suspensâo foi igualmente 
defendida por Durâo Barroso para o 
novo aeroporto da Ota. Ferro 
Rodrigues acusou-o por sugerir que o 
dinheiro previsto para a construçâo (do 
III Quadro Comunitârio de Apoio) 
séria canalizado para areas sociais. 
Dentro de 10 anos a estrutura da 
Portela deixarâ de ter capacidade, nâo 

existindo um aeroporto alternativo, 
garantiu o candidato socialista. 
Como promessas, Durâo Barroso 
avançou corn a garantia que o seu 
governo nâo farâ despedimentos na 
funçâo pùblica, referindo respeitar os 
direitos laborais, e anunciou que tinha 
o apoio de Alberto JoâoJardim para a 
retirada dos beneficios fiscais do "off- 
shore" da Madeira. 
As posiçôes do présidente do PSD 
foram rebatidas por Ferro Rodrigues 
que, sem concretizar uma posiçâo 
sobre os submarinos, insinuou que se 
passou "algo de estranho" corn o 
recente regresso dos navios às bases, 
ordenado pelo Chefe de Estado Maior 
da Armada. 
Sobre a proposta do PSD para o "off- 
shore" da Madeira, Ferro Rodrigues 
previu a oposiçâo de Joâo Jardim e a 
îuga das empresas para as Bahamas. 
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STEVE MEDEIROS e colegas deram-nos a certeza de qualidade e vontade de vencer 

A ALA JOVEM luso-canadîana em grande 
O salâo de festas Oasis Convention 
Centre, em Mississauga, encheu para 
ouvir e aplaudir STEVE 
MEDEIROS que, corn mais à- 
vontade do que jugâvamos, soube 
confirmar o seu lugar no circuito 

soberba actuaçâo, à sua maneira, 
onde é dificil distinguir o que mais 
admirar. A beleza, a juventude e 
ritmo, ou a voz. Uma jovem a 
caminho do estrelato, sem dùvida. 
Apôs um intervalo para retemperar 

artistico da comunidade portuguesa e 
deixar em aberto toda a sua 
capacidade para ir mais além. Tem 
tudo para chegar onde os sens sonhos 
jâ o levam ... 
O convivio foi excelente, tal como o 
jantar. 
Depois, a nova geraçào luso- 
canadiana disse présente na festa de 
lançamento do trabalho gravado por 
Steve Medeiros. Jessica Amaro, deu o 
primeiro passo, corn toda a sua 
simpatia e juventude. Carlos Borges, 
mostrou mais uma vez que pode -e 
deve!- prosseguir a carreira que, em 
determinada altura, deixou para trâs. 
E, Sarah Pacheco, finalizou com uma 

forças e refrescar a 
garganta, surgiu STEVE 
MEDEIROS, simples, ar 
de menino feliz, a cantar e 
a encantar, bem 
acompanhado nos efeitos 
de luzes e cores, som e 
video, por TNT 
Productions (Tony Silva e 
sens colaboradores). 
Quer nas cançôes 
ritmadas -onde tinha a 
colaboraçâo de 2 
elegantes bailarinas-, quer 
nas cançôes mais suaves e 
românticas. Steve 

Medeiros soube dar-lhe o sabor 
natural e prôprio, mostrando que 
sabe o que quer e para onde vai. 
O video apresentado a meio da 

actuaçâo, corn a cançâo que dâ titulo 
ao CD, "Porque te amo", realizaçâo 
de César Pedro -corn o patrocinio de 
Augusto Pires-CP Auto Body-, deu ao 
espectâculo a "ideia gérai" da 
capacidade do artista em 
movimentar-se no palco e em frente 
das câmaras de filmar. Bem. 
A encenaçâo do tema, "Ai, esta 
saudade", corn Steve e Jessica Amaro, 
surtiu o efeito desejado, sendo muito 
aplaudida pelo publico présente. 
Steve Medeiros conduziu o seu 
espectâculo até ao fim corn garra, 
segurança e talento. 
Poi uma festa bonita. 
Parabéns, Steve Medeiros. Continua, 
segue o teu caminho. 

JMC 

Regime Jurfdice para contagem de tempe para a 
apaseptaçâe de ex-cemPaieptes 
O General José Agostinho Melo 
Ferreira Pinto, teve a gentileza de 
nos enviar o DIARIO DA 
REPÛBLICA que dâ conta da Lei 
No. 9/2002, de 11 de Fevereiro, 
sobre o REGIME JURIDICO DOS 
PERiODOS DE PRESTAÇÀO DE 
SERVIÇO MILITAR DE EX- 
COMBATENTES, PARA 
EFEITOS DE APOSENTAÇÀO E 
REFORMA. 
Artigo lo./Objecto 
1- A présente lei régula o regime 
juridico dos periodos de prestaçâo 
de serviço militar de ex- 
combatentes, para efeitos de 
aposentaçâo ou reforma. 
2- Sâo considerados como ex- 
combatentes, para efeitos da 
présente lei: 
a) Os ex-militares mobilizados, entre 
1961 e 1975, para os territôrios de 
Angola, Guiné e Moçambique; 
b) Os ex-militares aprisionados ou 
capturados em combate durante as 
operaçôes militares que ocorreram 
no Estado da India aquando da 

invasâo deste territôrio por forças da 
Uniâo Indiana ou que se 
encontrassem nesse territôrio por 
ocasiâo desse evento; 
c) Os ex-militares que se 
encontrassem no territôrio de 
Timor Leste entre o dia 25 de Abril 
de 1974 e a saida das Forças 
Armadas Portuguesas desse 
territôrio; 
d) Os ex-militares oriundos do 
recrutamento local que se 
encontram abrangidos pelo disposto 
nas alineas anteriores; 
e) Os militares dos quadros 
permanentes abrangidos por 
qualquer das situaçôes previstas nas 
alineas anteriores. 

Seguem-se vârios artigos ligados ao 
assunto mas passamos para o Artigo 
9o./Requerimento, por nos parecer 
ser o mais importante para quem 
vive fora de Portugal. 
1-Os ex-combatentes referidos no 
artigo lo. devem requerer à CGA, 
aos centros distritais de 

solidariedade e segurança social ou 
nos postos consulares, até 31 de 
Outubro de 2002, a contagem do 
tempo do serviço militar para efeitos 
de aposentaçâo ou reforma. 
2- O requerimento é entregue na 
Direcçâo-Geral de Pessoal e 
Recrutamento Militar do Ministério 
da Defesa Nacional, sendo 
posteriormente remetido ao 
ramo das Forças Armadas onde 
o requerente prestou serviço, 
para ser instruido corn certidâo 
do tempo de cumprimento do 
serviço militar, corn indicaçâo 
expressa do tempo de serviço 
prestado em condiçôes especiais 
de dificuldade ou perigo. 
3- Os formulârios dos 
requerimentos de certidâo a que 
se référé o nùmero anterior sâo 
aprovados por portaria do 
Ministro da Defesa Nacional. 
4- Cabe ao Governo publicitar o 
conteùdo da présente lei, corn 
especial incidência nos aspectos 
procedimentais, através dos 

meios institucionais e de 
comunicaçâo social adequados. 

Esperamos que os ex-combatentes 
tenham oportunidade de aproveitar 
a nova Lei e requerer no Consulado 
mais perto da sua residência até à 
data estabelecida. 
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A falta de informaçào aumenta a taxa de infecçào 

Sida é uma "pagina em branco" no Afeganistâo 
O regime islâmico dos talibâs impôs tamanha 
restriçâo as informaçôes sobre a sida e a 
sexualidade que as organizaçôes internacionais 
ignoram quantos afegâos sâo seropositivos. 
"E uma pagina em branco", disse à AFP Lori 
Hieber Girardet, da Organizaçào Mundial de 
Saüde (OMS). "Nunca houve uma campanha de 
detecçâo do HIV ou da sida. Ninguém sabe 
quantos casos existem." 
Numa populaçâo de cerca de 26 milhôes de 
habitantes, apenas dez casos estâo referenciados. 
Mas a ignorância sobre a sida, a escassez de 
equipamentos esterilizados nos hospitais e a 
inexistência de testes de sangue fazem recear que a 
taxa de infecçào seja muito mais elevada e em 
plena expansâo. Segundo a OMS, 14 mil pessoas 

13 milhôes de centes 
para pregramas de 
realeiamepte pesAçeres 
O secretârio regional da Habitaçào e 
Equipamentos reiterou o forte e continuado 
empenhamento do actual Governo no processo de 
erradicaçâo de barracas ou de problemas similares 
nos Açores. 
Em Conferência de Imprensa destinada à 
apresentaçâo do balanço do Programa de 
Erradicaçâo de Barracas nas ilhas. Contente disse 
que a linha de actuaçâo do VIII como do VII 
executivo açoriano, tem permitido elevar a 
dignidade dos agregados familiares afectados por 
situaçôes habitacionais deprimentes. 
O governante revelou que, através da celebraçâo de 
Acordos de Colaboraçâo entre a Regiâo , o I. 
Nacional de Habitaçào, o I.de Gestâo e Alienaçâo 
do Patrimônio Habitacional do Estado e alguns 
municlpios dos Açores, foi possivel investir cerca de 
13 milhôes de contos, abrangendo um total de 1.142 
fogos. 
Na ocasiâo realçou o bom relacionamento que tem 
existido entre as autarquias e o Governo Regional, 
sobretudo corn o Governo da Repüblica que, desde 
1995, desenvolve uma postura politica diferente no 
âmbito da habitaçào. 

PSP gncontra jovem 
enforcado nas Sete Cidades 
Um jovem de vinte e um anos de idade, natural da 
Ribeira Grande, foi encontrado na passada 
semana, por agentes da Policia de Segurança 
Püblica, enforcado numa ârvore num largo da 
freguesia das Sete Cidades. 
Segundo fonte da PSP do Comando de Ponta 
Delgada, o individuo, que foi dado com 
desaparecido pela familia hâ 48 horas, antes de ser 
encontrado sem vida, ter-se-â suicidado, mas 
desconhece-se até ao momento os motivos que o 
podem ter levado a por fim à vida. 
A mesma fonte adiantou que o corpo do Jovem 
apresentava “alguma decomposiçâo”, o que leva a 
PSP a levantar a hipôtese de que este jâ teria 
cometido o suicidio desde a data do seu 
desaparecimento. 
Ao local deslocou-se a Delegada de Saüde de Ponta 
Delgada, uma brigada da Policia Judiciâria e um 
représentante do Ministério Püblico, a quem foi 
entregue o processo de averiguaçôes. 
Apôs os requesitos legais, o corpo do Jovem foi 
transportado o Gabinete de Medicina Legal do 
Hospital do Divino Espirito Santo em Ponta 
Delgada, onde foi realizada a autopsia. 

sâo contaminadas todos os dias no mundo pelo 
virus. 
Os talibâs, que impuseram no Afeganistâo um 
regime extremista, interditavam qualquer tipo de 
discussâo sobre o assunto. 
Agora, a OMS propôe-se iniciar o primeiro estudo 
sobre as taxas de infecçào pelo HIV e a sida no 
Afeganistâo e realizar campanhas de sensibilizaçào 
Junto dos afegâos. O piano nacional de acçâo sobre 
o controlo das infecçôes pelo HIV e outras doenças 
sexualmente transmissiveis, como a gonorréia e a 
slfilis, deverâ estar pronto em 2003. A OMS Jâ 
enviou para o Afeganistâo 18 kits de testes 
HIV/sida, cada um corn cem testes, e começou a 
treinar os técnicos afegâos a detectar o virus no 
sangue. 

A OMS espera que todos os estabelecimentos 
especializados do pais tenham capacidade para 
testar o sangue antes de qualquer transfusâo até ao 
fim de 2002. 

on your 

D 
I 
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1106DundasSt. W. 1502DupontSt. 135 MainSt. N. 281 BartonStE. 

Tel:416 588 8597 Tel:416 533 7686 Tel: 905 457 9090 Tel:905 521 5635 



6  
PORTUGAL 

Quinta-feira, 28 Fevereiro, 2002 
O MILENIO 

Sociologos analisam noticias sobre crimes 
De que forma é que as noticias sobre 
crimes influenciam as pessoas? Para 
responder a esta questâo, uma equipa 
de sociologos portugueses iniciou um 
trabalho de investigaçâo hâ cerca de 
cinco anos. Os primeiros resultados 
desse estudo serao apresentados no 
livro "Comunicaçâo Social e 
Representaçôes do Crime", a lançar 
brevemente no Centro de Estudos 
Judiciarios (CEJ), em Lisboa. 
O conhecimento sobre a forma como 
as mensagens acerca dos assuntos da 
justiça sâo veiculadas pelos meios de 
comunicaçâo social e recebidas depois 
pelo publico pode constituir, segundo o 
sociologo responsavel por esta 

investigaçâo, um importante 
contribute para melhorar a cooperaçâo 
entre as instituiçôes ligadas à justiça e a 
comunicaçâo social, corn poderosa 
influência na formaçâo de opiniôes. 
O grupo de investigadores - sob a 
coordenaçâo do sociôlogo Pierre 
Guibentif, professor no Institute de 
Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE) - recolheu e analisou o 
conteüdo das noticias sobre crimes 
publicadas na imprensa durante o 
primeiro semestre de 1996, bem como 
as reacçôes que estas provocaram. Na 
fase seguinte, os sociôlogos - entre os 
quais se conta também José Manuel 
Paquete de Oliveira - registaram, 

através de entrevistas, as percepçôes 
das pessoas que constituiram a amostra 
acerca dos temas tratados nas noticias. 
Analisaram-se entâo as respostas sobre 
o que consideraram mais importante 
ou grave, o que as indignara ou 
tranquilizara, bem como as suas 
prâticas neste dominio. 
"As variaçôes nos conteüdos e na 
estabilidade das representaçôes, assim 
como nas atitudes face à comunicaçâo 
social, dependem, em boa parte dos 
estatutos sôcio-profissionais, assim 
como, embora em menor medida, do 
género e da idade", explicam os 
investigadores no livro. Por outro lado, 
sâo também nitidas diferenças de 

reacçâo, consoante a escala a que é 
percebida a noticia. "Reage-se de 
maneira diferente à escala local e à 
escala nacional", afirma-se no livro. 
"Definem-se desvios diferentes 
segundo os campos sociais e as 
particularidades de determinadas 
actividades." 
Os efeitos produzidos têm também a 
ver corn a forma como o 
acontecimento é noticiado, corn maior 
ou menor destaque e corn a orientaçâo 
que lhe é dada. Ou seja, a forma como 
os "media" noticiam um determinado 
acontecimento e a importância que lhe 
dâo têm influência marcante nas 
reacçôes que este suscita no püblico. 

Detensâo de individuos acusados de conduçào perigosa 

Corridas ilegais iransformam-se em "espectâculos" 
A GNR de Guimarâes deteve no fim 
de semana très individuos acusados 
de conduçào perigosa e procedeu à 
identificaçâo de mais de uma dezena 
de veiculos, que participavam num 
espectâculo clandestino de acrobacia 
automôvel em Candoso Santiago. Tal 
como tem acontecido nos ültimos 
fins-de-semana, milhares de pessoas 
concentraram-se na Rua de Vilar, 
onde estâ a ser construido um 
pequeno parque industrial, para 
assistirem ao exibicionismo de vârias 
dezenas de 'aceleras', que também se 
apresentam como "cowboys do 

asfalto". "É impressionante. Juntam-se 
aqui mais de duas mil pessoas para 
assistir ao espectâculo, que chega a ter 
mais de 50 carros em fila de espera 
para poderem entrar na zona do 
“show”, testemunhou Antonio 
Cerqueira, que reside a cerca de 500 
metros do local. O grande problema é 
o barulho infernal, que se ouve por 
toda a freguesia, provocando grandes 
transtornos para a populaçâo. 
"Durante o dia, ou ai pelas 22h00 e 
23h00 da noite, menos mal, mas 
quando isto vai até altas horas da 
madrugada, incomoda muito, porque 

ninguém pode dormir", referiu José 
Manuel Fernandes. 
Nas concentraçôes - que se têm 
intensificado nas ultimas cinco 
semanas - entram carros de alta 
cilindrada, como "Porsche's, BMW's, 

jipes", e também veiculos menos 
estimados e de menor valor. "Mas é 
tudo igual, rebentam os carros todos", 
assegurou Antonio Cerqueira. A 
populaçâo de Candoso Santiago 
mostra-se também impressionada 
corn a multidâo que acorre ao local e 
o numéro de 'aceleras', que chegam a 
vir de outros concelhos, como Fafe e 
Braga - onde as autoridades têm 
enfrentado também algumas 
dificuldades corn os espectâculos em 
zonas da variante urbana corn menos 
trânsito e nas imediaçôes do Bom 
Jesus. 

Domingos Meat Packers Ltd 
restas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

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

Dia 2 de Março 

HOMENAGEM AOS 

OBREIROS DA NOVA SEDE 

JANTARE 

BAILE com o 

conjunto Oh Là Là 

'omcn^s 

INFO: 905-286-1311 

Tel: 1416] 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Pequenas histôrias de |\lgrande 
Para recordar o pioneiro Chico Alentejano, 

falâmos com a sua viùva, a fadista Maria 
Gomes, que se juntou ao Chico, em Toronto, 

em 1967. 
"O bom do Chico Alentejano, se fosse vivo, fazia 76 
anos. Morreu hâ 14 anos.", disse pesarosa Maria 
Gomes. 
Francisco Féria Gomes, nasceu em Aljustrel, 
Alentejo, em 29 de Maio de 1926. Os ventes calmos 
da planicie alentejana nâo lhe correram de feiçâo e, 
no velho navio Saturnia, chegou ao Canada em 
1953, na primeira leva oficial. 
A sua forma de ser e estar, proporcionou-lhe a 
alcunha de Chico Alentejano, dada pelos 
camaradas desses tempos. 
O Ti'Chico, forma carinhosa usada por muita 
gente, foi sempre um homem dedicado ao seu 
Alentejo e à sua comunidade. 
No circuito de trabalho, Francisco Féria Gomes, 
sendo soldador de profissâo, trabalhou em varies 
campes, desde escavaçâo de tùneis à venda de 
franges assados corn o também falecido Armando 
Albuquerque (empresârio). Na comunidade, 
ajudava tudo e todos. 
Participou na fundaçâo do First Portuguese 
Canadian Club (sôcio No. 3), na Associaçâo 
Democrâtica Luso-Canadiana, na Casa do Alentejo 
e no Grupo Coral Masculine da Casa do Alentejo. 
Era o cozinheiro de serviço na Casa do Alentejo e 
no First Portuguese, particularmente, para a 
rapaziada do futebol e do fado. Também - 

juntamente corn Fernando da Silva, José Gomes e 
Maria Gomes-, foi o fundador do Grupo Alegres do 
Fado que, um pouco por todo o lado, realizava 
sessôes de fado para angariar fundos para gente 
necessitada, uma ideia avançada pelo amigo Jaime 
Aparicio e que contou também corn a colaboraçâo 
da cançonetista Isabel Santos. Mais tarde, o grupo 
Coça-Coça, do jâ falecido Diego Monteiro, 
colaborava nestas iniciativas de ajuda ao proximo. 
Francisco Féria Gomes, casou no dia 3 de Junho de 
1968, em Toronto, corn a fadista Maria Gomes. 
Chico Alentejano, sofreu. A vida nunca lhe foi fâcil. 
Na Ilha Central de Toronto, onde em determinada 
altura trabalhava, devido a uma queda, ficou corn 
problemas na coluna. Uma infecçâo num pé, 
provocou-lhe uma gangrena. Foi operado 16 vezes 
ao calcanhar mas, devido a ser diabético, nunca 
conseguiu sarar as feridas. Paralelamente, doença 
cancerigena começou a afectâ-lo. Foi operado, 
recebeu os tratamentos devidos na altura, mas 
acabou por nâo resistir a tanta adversidade. Faleceu 
no dia 20 de Fevereiro de 1988, em Toronto. 

A viùva Maria Gomes, vive sô, também vitima dos 
anos e da doença. 
Um coraçâo jâ fraco e um joelho de platina, trazem- 
na numa cadeira de rodas. Uma vida de luta e 
sofrimento mas, mesmo assim, sempre corn os 
olhos postos no seu semelhante, ajudando-os em 
tudo o que lhes era humanamente possivel. 
Chico Alentejano, uma saudade. Maria Gomes, 
uma voz do fado que, aos poucos, vai deixando de 
cantar. O seu fado, o nosso fado. 

JMC 
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CASA DO ALENTEJ019 anos de êxitos 
No ultimo fim-de-semana, a Casa do 
Alentejo em Toronto, esteve em festa. 
Très dias de convivio festivo, com 
adesao dos alentejanos e seus amigos, 
uma simpatica forma de 
compensaçâo aos que ao longo de 19 
anos serviram (e servem!) 
voluntariamente a Casa do Alentejo. 
Na Sexta-Feira, dia 22, inicio da 
comemoraçâo no salào nobre da Casa 
do Alentejo, com jantar e 
apresentaçâo do Grupo de Müsica 
Popular ARCO IRIS, vindos de Vale 
de Vargo, Alentejo. 
Um grupo recheado de boas vozes e 
excelentes exécutantes. 
No Sabado, o tradicional balle de 
aniversârio, com a animaçâo a cargo 
do conjunto Jôvem Império. 

No Domingo, apôs um Porto de 
Honra à maneira e a entoaçâo dos 
hinos do Canada e de Portugal, pelo 
Grupo Coral Feminino da Casa do 
Alentejo, teve lugar o Almoço de 
Gala. Um pouco antes do final da 
refeiçâo, e por necessidade de sairem 
mais cedo devido a outras obrigaçôes, 
saudaram a Casa do Alentejo, o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, e o Vereador Mario Silva 
que, em nome da Câmara Municipal 
de Toronto, ofereceu um "Certificado 
de Felicitaçôes" à Casa do Alentejo. 
Ainda antes de sair, Mario Silva 
mencionou a sua satisfaçâo por jâ ter 
conseguido autorizaçâo para que a 
Casa do Alentejo possa pôr a 
funcionar um Painel Publicitârio e. 

Mais de 10 anos no 
mercada da t;elecomunicaçâo 

Apoiamos a Salvation Army com orgulho 

Oferecendo sempre o melhor para si! 

As tarifas super baixas que oferecemos 

para PORTUGAL ou qualquer outro pais do 

mundo, o nosso atendimento personificado e 

o grande valor que atribuimos aos nossos 

clientes, faz corn que sejamos a companhia 

de longa distância preferida pela 

^'^^comunidade portuguesa. ^ 

HOfàriOSl 2“ a 6* feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Nâo hésité em contactar-nos, 

pois sô assim, poderâ saber as grandes 

vantagens que beneHciara 
24 boras por dia, 7 dias da semana. 

Telefone iâ; 1866-727-4383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Corn ar de festa, 
os responsdveis da 

Casa do Alentejo 
cortam 0 bolo 

eomemorativo do 
19o. aniversârio. 

também, por ter conseguido 
demonstrar que a Casa do Alentejo 
era uma casa de cultura e, por isso, 
merecedora de ser poupada a grandes 
pagamentos de taxas. Assim, de 
comercial passou a residencial, 
baixando as taxas de 37 mil dôlares 
para 7 mil, uma diferença importante 
para uma melhor 
manutençâo da Casa do 
Alentejo. Um bâlsamo para a 
tesouraria da Casa. 
Logo a seguir ao almoço, teve 
lugar a saudaçâo do 
Présidente da Assembleia 
Gérai da Casa do Alentejo, 
Vasco Osvaldo dos Santos, 
que garantiu uma total 
disposiçâo de cumprir e fazer 
cumprir. Corn a presença da 
Présidente da Direcçâo, 
Maria José Costa, seguiu-se a 
entrega de prendas à Casa do 

jâ em marcha a abertura da Galeria 
Alberto de Castro na Casa do 
Alentejo, o que é de aplaudir. 
Fim de festa corn variedades e muita 
müsica. Cantigas pelo Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo, 
demonstraçâo de Tae Kwon Do, da 
Escola da Casa, dirigida por Lurdes 

Alentejo, pelos représentantes da 
Viver-Aids Committee of Toronto e 
Associaçâo Arco Iris; Peniche C. 
Club; ACAPO; Centro Cultural 
Português de Mississauga; Casa dos 
Poveiros; Canadian Madeira Club- 
Madeira House C. Centre; 
Associaçâo Democrâtica Luso- 
Canadiana e Sporting Club 
Português de Toronto. Finalizou este 
momento da cerimônia, a Présidente 
Maria José Costa, que a todos 
agradeceu ç prometeu tudo fazer para 
engrandecimento da Casa do 
Alentejo. Entre outras iniciativas, esta 

Marchâo. Depuis, sob a batuta de 
Joaquim Silva e Manuela Brito, 
exibiu-se o Rancho Folclôrico da Casa 
do Alentejo. 
Fecho feliz corn o convidado do ano. 
O Grupo de Müsica Popular Arco 
Iris, de Vale de Vargo, Alentejo, que 
encheu o salào de müsica do Alentejo 
e outras regiôes de Portugal, 
conduzido pelo müsico e solista. 
Bento César Silveiro. 
Parabéns, alentejanos. 
Os vossos 19 anos de existência 
valeram a pena! 

JMC 
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TEIMO MIRANDA 
naMéii amtr à mûslca • M diema 
É um jovem cheio de sonhos. E tem 
motivos para manter os sonhos e 
multiplicâ-los. Telmo Miranda, que 
hâ poucos dias fez 19 anos -nasceu 
em Aveiro em 9 de Fevereiro de 1983- 
, passou pela nossa Redacçâo e 
contou-nos um pouco da sua vida 
actual. 
Telmo Miranda, residente em 
Hamilton, continua a ser um bom 
aluno no que respeita aos estudos 
obrigatôrios, e também apaixonado 
pela müsica e pelo cinema. 
-Estou no 13o. ano, dando o meu 
melhor, uma vez que, paralelamento. 

mantenho a minha carreira. 
Continue a cantar e a participar em 
filmes... 
-Mas nâo temos tido oportunidade de 
ouvir-te, por onde cantas? 
-Muitas vezes na California e por 
varias cidades canadianas. 
Curiosamente, as ultimas vezes que 
cantei foi corn Sarah Pacheco, e na 
California^ também cantei numa sala 
perto de onde ela estava a cantar... 
Coincidência feliz, ver e ouvir a Sarah 
Pacheco. Gosto muito delà. 
-E O cinema, como é? 
-Acabei dois filmes.-Disse Telmo, 
ajudado pela mâe Goretti Miranda.- 
O "Tracker", onde "mato um velho 
involuntariamente" e o "Blue 
Murder", onde "encontre dois 
gémeos"... 
-E o teu irmâo? 
-O meu irmâo Brian, agora corn 13 
anos, esta também a trabalhar... 
-Entra sempre nos filmes em que entra 
o irmâo. O ano passade entraram em 
11 filmes.-Disse Goretti Miranda, 
dando uma ajuda ao filho.-E o Telmo, 
além da escola, das cantigas e dos 
filmes, ainda vai estudar müsica, a 
partir de Março.-Acrescentou, 
visivelmente orgulhosa dos filhos. 
-Nunca mais gravaste? 
-Gravei, gravei. Tenho um estùdio onde 

faço os meus trabalhos. Tenho até um 
"demo" corn très cantigas gravadas que 
vou trazer para rodarem na CIRV. 
Acho que sào très cantigas boas. Alias, 
tenho cantigas para um album 
complete mas primeiro quero ver a 
reacçâo das pessoas. Vou mostrâ-las aos 
editores para ver se estâo interessados 
em lançar as minhas cantigas. 
-Sào cantigas criadas por ti? 
-As mùsicas sâo minhas. As letras sâo 
do meu pai e da minha mâe. 
-Que fazes agora? Filmas? 
-Nâo, neste momento fiz audiçôes mas 

ainda estou à espera. Nâo sei se serei 
escolhido ou nâo. No cinema é assim 
mesmo. 
No cinema e na vida, acrescentamos 
nos. Passâmes a vida a esperar, na 
espectativa. 
Quem tem fé, quem crê em si mesmo, 
acaba sempre a conseguir aquilo que 
perssegue. 
Telmo Miranda, mais um artista da 
ALA JOVEM luso-canadiana, a 
caminho de uma carreira promissora. 
Ele e o mano Brian Miranda. 
Felicidades. 

Grande campanha... 
ISlao perça esta of enta especial e os nasses 

CflUSliCr 20014 portas, demonstraçào 

(venda a dinheiro) 

EARNING CUSTOMER TRUSTA CONFIÛENCE SINCE 1945 
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As opiniôes expressaspor Mateus Machado nào reflectem as opinioes dojomal O Milénio. 

Morreu Jonas Savimbi 

(t 0 heroi dos Ovimbundu 
Uma comunicaçâo telefonica no dia 13 
para Lisboa feita por Jonas Savimbi a 
partir da mata do Moxico, pode ter sido 
fatal para o lider historico da UNITA, 
dando ensejo a que a sua posiçâo fosse 
referenciada, traindo assim o vellho 
guerrilheiro. 
Morreu em combate na extensa mata 
da provincia mas ao leste de Angola 
Moxico na localidade de Lucusse no dia 
22 de Fevereiro, aos 67 anos de idade 
Jonas Malheiro Sidonio Savimbi o heroi 
dos Ovimbundu, a maior tribo do Pais. 

Durante os confrontos entre a 
superioridade em termos nümericos de 
homens das Forças do Governo 
angolano e o anel de segurança do lider 
da UNITA constituido por cerca de 30 
homens, nos quais morreu Jonas 
Savimbi, e outros membros do "galo 
negro", entre eles os brigadeiros "Bigjo" 
e "Bula". 
Savimbi é, desde ha muito e na Africa 
contemporanea, um caso ùnico, 
absolutamente excepcional. Antes de 
mais porque, na linha da velha escola 

maolsta, em que recebeu 
alguma formaçâo inicial nas 
artes da guerra de guerrilhas, 
nào saiu quase nunca do 
interior da sua patria e de ao 
pé do seu povo. Primeiro na 
guerra, dita de libertaçâo 
nacional, contra as forças do 
poder colonial português, 
depois na guerra civil contra as 
forças de Luanda fortemente 
apoiadas por russos e cubanos. 
Mudou de apoios e de 

entendimentos tacticos muitas vezes 
mas a verdade é que sempre procurou 
contar sobretudo com as suas prôprias 
forças, passando a maior parte da sua 
vida lutando pelo fim da ditadura do 
MPLA em Angola e pela reposiçâo de 
uma democracia genuina. 
Mesmo jâ depois dos seus 60 anos, 
recusou exllios dourados ou outras 
luxuosas formas de aposentaçào para se 
manter fiel aos seus ideais, preferindo 
continuar a combater na mata, em 
condiçôes dificilimas, merece 
certamente algum respeito na morte se 
os que o mataram lutassem por algo 
mais do que apenas isso " liquidar o 
mano mais velho 
Os perseguidores expuseram depois o 
seu corpo ao mundo, como um troféu 
de caça. E nào conseguiram ser grandes 
na vitôria. Descalçaram-no, deixaram as 
cuecas à mostra, o cabelo corn palhas 
secas, a farda tingida de sangue escuro, 
os olhos meio entreabertos. Um homem 
que morre de armas na mào, depois de 
35 anos a lutar por uma causa em que. 

Medicina na Faculdade de Lisboa e, em 
1965, obteve o doutoramento em 
Ciência Politica na Universidade de 
Lausanne, Suiça. Fica assim registada a 
data de 22 de Fevereiro de 2002 da 
morte daquele que se orgulhava de ser o 
mais velho dos lideres dos movimentos 
de libertaçâo de Angola ainda no activo 
o "combatente da liberdade" contra a 
ocupaçào sovieto-cubana nos anos 80; 
de lutador pela democracia, na década 
de 90, a defensor da "resistência dos 

ERVANARIA VnORIA ire. 
" PRODUTOS NATURAIS Ë MÉDICINA HOMËOPÂTICA 

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

Mimjtte mmi eiitvevista com o Naturisto Honieopata 
Antonio Medeiros, jd coin niiiito.‘; rnw.s de exfteriêdd, 
tjne o ftoderd ajiuhir im sotuçno dos sens probîemas. 

nesta altura, sô ele acreditava, merecia 
certamente ser mostrado na morte corn 
outra dignidade diante do Mundo. 
Jonas Malheiro Savimbi nasceu e 
cresceu na provincia do Bié. Filho de 
um chefe de estaçào de comboios e 
pastor da Igreja Evangélica, Savimbi foi 
educado em escolas de missôes 
evangélicas. Depois de receber uma 
boisa, prosseguiu os seus estudos fora do 
pais, terminando a escola secundâria no 
Liceu Passos Manuel, em 1958. Estudou 

povos do sul" contra a hegemonia da 
elite crioula de Luanda, opositor ao 
neocolonialismo e dos sintomas da 
chefopatite e da dinheiropatite, Jonas 
Malheiro Sidonio Savimbi tendo assim 
o fim que a sua lenda exigia. 
Sabe-se no entanto que uma outra 
coluna em que se encontra o vice- 
presidente da UNITA Antonio Dembo, 
esta cercada pelas Forças do Governo 
"FAA" no rio Luvu no Moxico. 

MM 

I resta das Estrelas 
I Realizou-se na passada sexta feira em Toronto a festa de aniversârio do 
I présidente da organizaçào nào governamental Ngola Yeto, Pedro 
I Malungo. 

Foi acoihedor o salào Pôr do Sol enchendo por completo na presença de 
familiares e araigos, em suma uma festa alegre e a salutar. Pedro 
Malungo o angolano notoriamente conhecido na comunidade pelo seu 
esforço na ajuda aos angolanos recém chegados no Canada. 
Parabéns e feliz aniversârio... MM 
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CRONICA A DISTANCIA 

A Madeira e a Grave Situaçâo Nacienal 
Todos nos conhecemos a gravissima 
situaçâo de Portugal. Todos nos 
tememos, a nâo haver mudanças 
drâsticas, humanizadas e nâo 
meramente tecnocrâticas, as 
consequências que os Madeirenses e 
Portossantenses terào de pagar. 
Todos nés entendemos que, tendo sido a 
Madeira bem gerida num equilibrio 
indispensâvel entre investimento e 
despesas sociais, como alias os numéros 
do crescimento do Produto Interno 
Bruto «per capita» da Uniâo Europeia 
assim o provam, nâo nos podem vir 
agora pedir que «paguemos a crise», as 
asneiras dos outros para as quais 
chamâmos sempre a atençâo ao longo 
dos anos. 
Todos nos assistimos à escandalosa falta 
de pudor dos autores de todo este 
desastre, de novo a candidatarem-se à 
governaçâo de Portugal, ainda por cima 
contestando ou renegando as asneiras 
que fizeram... como se tivessem sido 
«outros» a fazê-las!... 
Todos viram o que foi a Resistência da 
Madeira em todo este cenârio, quando 
todo o Estado e as principais autarquias 
estavam nas mâos dos socialistas. O que, 
ao menos, obriga o respeito de todos os 
nâo socialistas. 
Todos assistem à falta de vergonha dos 
socialistas da rua do surdo, que na 
mentira de que um Governo socialista 
séria «bom» para a Madeira - como se a 
Regiâo também nâo fosse Portugal!... - 
quer na mentira de retirar o MERITO 
dos negociadores sociais-democratas 
madeirenses junto das Instituiçôes do 
Estado, quer na mentira de denegrir o 
que Governos -da Repüblica sociais- 

democratas fizeram pela Regiâo 
Autônoma. 
E todos também sabemos, quer as 
posiçôes socialistas em relaçâo às 
necessidades da futura revisâo 
constitucionall no tocante às Regiôes 
Autônomas, quer as posiçôes da rua do 
surdo contra o seu prôprio partido 
nacional quando do imprescindivel 
relacionamento institucional Estado- 
Regiâo. 
Mas sâo ESTES socialistas da rua do 
surdo quem apresenta os candidates 
«pela Madeira (?!...)», e, por sinal, umas 
«prendas» arruaceiras corn o intuito de 
denegrir a nossa terra lâ fora. 
Todos sabemos que, corn os socialistas: 
a Lei de Finanças Regionais transcreveu, 
no essencial, muito do Protocolo de 
Reequilibrio Financeiro do Governo 
Cavaco, sobretudo a formula de 
transferências do Orçamento de Estado 
- verbas constitucionalmente NOSSAS 
porque geradas na Regiâo, porém 
cobradas em Lisboa - e que o prôprio 
Governo socialista dos Açores rejeitou a 
revisâo operada pelo Governo Guterres; 
a amortizaçào de parte da divida püblica 
constituiu a compensaçâo pelas 
privatizaçôes do dominio publico na 
Regiâo, também constitucionalmente 
propriedade Desta; 
o Rendimento Minimo Garantido, que é 
para continuar, mas em moldes sérios, 
serviu também para, corn intuitos de 
caça ao vote, colocar na vadiaçâo gente 
que podia e dévia trabalhar, e à custa dos 
Trabalhadores-Contribuintes; 
o PEDIP, por nos negociado, quando 
SIBR, corn o Ministro Mira Amaral, 
entào corn mais quantitativos aprovados. 

Comunidade 
Sâbado, dia S de Março 
-Encontre de Conjuntos MusicaisT970 (Sâbado e Domingo), 
realizaçâo da Dismusica, no Oasis C. Centre, em Mississauga. 
Info: 905 891-7777. 
-Baile do Sôcio e aniversârio do Rancho Folclôrico do Amor da Pâtria 
C. Centre, na Igreja de Santa Helena, em Toronto. 
-Eleiçâo da Rainha da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo 
do Ontario, no Clube Português de Cambridge. 
-Festa de apresentaçâo da nova Direcçâo da Casa das Beiras, na sede- 
social. 
-Jantar e baile na Casa do Benfica de Toronto. Info: 416-578-3196. 
-Jantar de homenage no Port. C. C. Miss.. Baile corn o "Oh Lâ Lâ". 
-Baile do Sôcio e Aniversârio do Rancho Folclôrico AMOR DA 
PATRIA, na Igreja de Santa Helena, em Toronto. Parabéns! 
-Baile no Angrense corn o ly-Supermix. Info: 416 537-1555. 

Terça-feira, dia 5 
-Reuniào do Conselho de Présidentes da ACAPO, às 20h00, na Casa 
do Alentejo de Toronto. 

Sâbado, dia S 
-Festa de 3o. Aniversârio do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal e Festival de Folclore, no salâo da Igreja do Santo Cristo, em 
Mississauga. 
-Jantar e Matança do Porco no Asas do Atlântico S. S. Club. Baile 
corn o Conjunto Português Suave. 
-Noite de Fado, no Oshawa Portuguese Club. Jantar e baile, 
Informaçôes e réservas: 905 728-9018, ou 571-3890. 

limitou-se a reconhecer 
administrativamente o mérite 
das candidaturas madeirenses; 
nâo foram cumpridas as 
«ajudas de Estado» previstas na 
Lei das Finanças Regionais, 
nomeadamente para a 
Agricultura; 
foi recusada a regionalizaçào 
da Administraçào Fiscal, 
continuando-se assim a 
impedir o nosso controlo sobre 
receitas constitucionalmente 
nossas; 
nâo foi cumprido o prometido 
Prindpio da Continuidade Territorial; 
foi recusada a dupla tutela da 
Universidade da Madeira, apesar de a 
Regiâo ter suportado quase todos os seus 
investimentos materiais; 
foram-nos inviabilizados todos os 
diplomas regionais que visavam 
obstaculizar, na Madeira, o caos que 
grassa na Educaçào; 
sobre os Centros Regionais da RDP e da 
RTP, a partir de Lisboa foi exercido um 
controlo politico feroz; 
o sector administrativo sob tutela do 
Estado, na Madeira, foi praticamente 
abandonado, depreciando-se as 
respectivas condiçôes de trabalho e de 
serviço pùblico; 
degradaçâo e falta de meios no 
dispositivo das Forças Armadas na 
Madeira; 
ausência de comparticipaçâo nos 
«projectos de interesse comum», prevista 
na Lei de Finanças Regionais; 
à excepçào de parte do custo das obras 
do aeroporto - mas cuja exploraçào teve 
de ser dada em concessào a uma 
empresa maioritariamente do Estado 
centrai - os poucos investimentos fisicos 
do Estado, na Madeira, foram-nos 
reduzidos; 
para além de nâo aceitar regionalizar, o 
Governo socialista ainda criou mais 
serviços sob tutela do Estado; 
a legislaçào nacional tentou invadir as 
nossas competêneias legais em matéria 
de Ordenamento do Territôrio; 
ao contrârio do prometido, o Estado nâo 
adaptou à Madeira, o regime das 
empreitadas; 

o Estado nâo aceitou as 
propostas de mais justa 
distribuiçâo de verbas, 
pelos Municipios da 
Regiâo; 
a «extensào» à Madeira da 
Loja do Cidadâo, sô estâ 
assente mediante o nosso 
compromisso de pagar as 
instalaçôes; 
nâo se criou as prometidas 
«taxas nos portos 
comerciais de Lisboa e 
Leixôes para as 
mercadorias corn destino 

ou provenientes dos Açores e da 
Madeira»; 
a Regiâo Autônoma suporta os custos 
das soluçôes, em fase de edificaçào, para 
os tratamentos dos residuos sôlidos, 
apesar de ser outro o compromisso 
socialista; 
os apoios financeiros para habitaçâo, 
foram-no sô par as Autarquias, tendo 
sido recusada a sua extensào às 
iniciativas da responsabilidade do 
Governo Regional. E resultaram de 
legislaçào - jâ entào corn pagamentos - 
do tempo de Cavaco, como é norma 
para todo o territôrio nacional. 
Esclarecidas as coisas, e face à grave 
situaçâo de Portugal mercê dos dislates 
socialistas, cabe-me relembrar o que 
considero os très principais objectives 
nos tempos prôximos: 
I - Evitar que, TANTO QUANTO 
POSSIVEL, as consequências da 
conjutura no Continente, se estendam 
também à Madeira. 
II - Continuar a garantir, como sempre 
no antecedente, o aproveitamento 
TOTAL dos Fundos Europeus, nâo 
deixando a Regiâo Autônoma deslizar 
para «facilidades» ou medidas 
demagôgico-eleitoreiras que consumam 
os dinheiros imprescindiveis a tal 
aproveitamento. 
III - Uma revisâo constitucional que 
permita novos reconhecimentos dos 
DIREITOS do Povo Madeirense, 
nomeadamente no piano de uma 
capacidade legislativa que faculté 
soluçôes prôprias que nos defendam das 
crises do Rectângulo. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

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

CARGA GERAI PARA 

TGDO 0 PGRTUGAI 
RECEBENDOAT£16DEMARçO 

VlAGENS 
- EXCURSAO AO SAMTO CRISTO E F An MA 

- VIAGERS PARA PORTUGAI 

- OUTROS OESTINOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
-CUBA 

Tudo incluido desde $980“ + Tax 
Sô aviâo ®560.“-t Tax 

Ontario Registration number Ü422D7<>I; 
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Criaçâo de Associaçâo de Paraquedistas em Tarante 
Um grupo de antigos Paraquedistas Portugueses e 
ex-combatentes no Ultramar, pretendem formar 
uma Associaçâo de Pâraquedistas-BOINAS 
VERDES, em Toronto, tal como jâ acontece em 
vârios paises da Europa e nos EUA. 
Os antigos Paraquedistas portugueses, radicados 
no Canada, que queiram pertencer a esta 
Associaçâo de Paraquedistas, podem contactar 

pelo telefone: 905 460-1361. 
Os ex-pâraquedistas, Eduardo Resende, Antonio 
Barata, Joâo Paulo da Silva e José Raulindo, 
esperam conseguir os contactos de antigos 
colegas para que possam criar a Associaçâo que 
conta corn o apoio da Associaçâo Boinas Verdes 
de Portugal e, em particular, do General José 
Agostinho Melo Ferreira Pinto. 

Casa dos Açores, 
novos Corpos 
Gerentes 2002/03 
No passado dia 24 de Fevereiro, teve lugar na 
Casa dos Açores de Toronto, a Assembleia 
Gérai Ordinâria para apresentaçâo de 
contas 
e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes para o 
biénio 2002/2003. 
Da longa lista de amigos que compôem os 
novos Corpos Gerentes da Casa dos Açores, 
destacamos o Présidente da Assembleia 
Geral-Luis Carlos Moniz; o Présidente do 
Conselho Fiscal-Rui Ferreira; o Présidente 
da Direcçâo Executiva-Fernando Faria; 
Director da Biblioteca-Fernando Feliciano de 
Melo, la. Chefe da Secçâo de Culinâria- 
Irene Moniz e os Mordomos da CAT'2002, 
Jaime e Angelina Labâo. A estes e restantes 
elementos dos Corpos Gerentes da Casa dos 
Açores, desejamos as maiores felicidades. 

Grupo Raizes 
doConcelho 
delourinhâe 
Amigos 
O Grupo Raizes do Concelho de Lourinhâ e 
Amigos, apôs o retumbante sucesso da 
ùltima festa realizada no salâo da Local 183, 
para angariaçâo de fundos para aquisiçâo e 
construçâo da sede para os Déficientes de 
Toronto, agradece reconhecido a todos 
quantos colaboraram. 
Ôs lourinhanenses e amigos conseguiram 
no jantar-convivio a bonita soma de 18 mil 
dôlares, que foram depositados numa conta 
"trust” aberta para o fim em vista. 
Também, um agradecimento muito especial 
ao Coronel Antonio Rebello, e ao Padre 
Joaquim Batalha, Pâroco da Lourinhâ e 
Director do Jornal "Alvorada", pela 
presença e pelo entusiasmo demonstrado. 

Projecto de Teatro 
para Déficientes 
Pertugueses 
A Sociedade de Déficientes Portugueses do Ontario 
informa sôcios e amigos de que vâo participar num 
novo projecto de Teatro a partir de Março de 2002. 
A Sociedade de Déficientes Portugueses do Ontario 
conta corn o apoio do Ontario Arts Council. Os 
responsâveis pela dramaturgia e encenaçâo duma peça 
sobre pessoas de lingua portuguesa corn deficiências 
no Ontario, sâo os conhecidos luso-canadianos Aida 
Jordâo e Helder Ramos. 
A peça sera apresentada em Maio, em Centres 
Comunitârios, Clubes e Escolas. 
Para informaçôes, contactem Isaura Carneiro: 416 536- 
4679, ou Aida Jordâo; 530-4699, ou 
aidajordao@excite.com 
Os temas a abordar na peça sâo relacionados corn 
acessos, super-protecçâo e intimidades. 

"the big bc^s' tc^ store 
© SMI © 0333 © aSG © SMI © aM3 
GRANDE LIQUIDAçâO DE JN/IOBILIAS!! 
INVENTâRIO DE $S50,000.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de estar, Quarto de dormir 
Mobfiia de escritôrio, secretaries, cadeiras, mesas & fetocopiadoras 

od 

Equipamentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preços! 

cesde 

to 
(0 187 Lakeshore Rd. £. 

Mississauga, Ontario 
"the big boys' toy store" 

STAdt CH&fCd 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

90S.27I.278S 
Minimum pufthnse $100 
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JOÂO ROBERTO lança o CD 

"Ultimo Julgamento" 
O conhecido compositor e 
intérprete JOÀO 
ROBERTO vai fazer o 
lançamento pùblico do seu 
ultimo trabalho gravado, "O 
Ultimo Julgamento", na 
sexta-feira, dia 1 de Março, 
às 19h00, no Restaurante 
Lisboa-à-Noite, em Toronto. 
Informaçôes e réservas pelo 
telefone: 416 603-6522. 
Participam no lançamento os 
artista e amigos de Joâo 
Roberto, Mario Marinho, 
Ana Patricio e Sarah 
Ferreira. 
Joâo Roberto, lider do 
Conjunto "Brasil e Portugal", 
granjeou grande simpatia 
desde a primeira hora em 
que cantou o tema de Léo 
Canhoto, "O ultimo julgamento", no 
Festival da Cançâo da CIRV. 
Desde ai, Joâo Roberto nâo parou de 
tocar e cantar, conquistando um lugar 

Joâo 
Roberto 

de destaque na comunidade lusiada 
do Ontario. 
Sexta-feira, dia 1 de Março, estejam 
corn ele no Lisboa-à-Noite e prestem- 
Ihe o aplauso devido. 

Rancho "As Tricanas" 
corn nova dirocçâo 
O simpâtico Rancho Folclôrico "AS 
TRICANAS", informa todos os 
interessados nos sens serviços, que 
tem nova Direcçâo e novos nûmeros 
de telefone para os contactos. 
Assim, temos: 
Présidente, Victor Borges: 
416 656-0294 ‘ 
Vice-Pres., Eisa Lage: 416 651-7127 
Secretâria, Fâtima Silva: 416 656-4124 
Tesoureiro, Armando Mirassol 
416 538-3231 
Caso pretendam escrever, façam-no 
para: Rancho Folclôrico "As 
Tricanas", 1245 Dupont St. P.O. BOX 
99127, Toronto, Ontario, M6H 4H7, 
Capada. 
A ests amigos desejamos continuaçâo 

de êxitos -jâ nos animam desde 1980- 
junto dos clubes e associaçôes da 
Comunidade Portuguesa do Canada. 

Joâo Incïo 
MOntOirO, em Torome 
O "velho" amigo JOÀO LUCIO -agora um amigo 
"sazonal"-, jâ se encontra em Toronto, como é 
habituai por esta altura. 
As nossas boas vindas ao casai Lena e Joâo. 
Por câ estâmos sempre ao dispor dos amigos. 
E, a Lena e o Joâo Lücio Monteiro, estâo de hâ 
muito no roi das nossas amizades. 

on B sLy^ 

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

Li'] DD£ 

A©DMTII(C]KI[CKITO©3 

Visite Joe da Costa, 
représentante portuguèsda 
Addison on Bay, e saiba porque 
é que mais de 10000 ciientes 
preferem os sens serviços 

Joe da Costa apoiou o mestre 

Antônio Tabico na Romaria em 

S. Miguel. Os Romeiros de Toronto 

enviaram noticias diârias dos Açores 

corn 0 patrocinio de José da Costa. 

832 Bay Street, em Teronte 
(a nerte da Cellege St.) 
Telefone: 416-964-3211 
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Valber e Vanille lançaram novo trabalho discografico 
A dupla sertaneja que hâ cerca de um 
ano conquistou Toronto com o tema 
“Corda no Pescoço”, esteve 
novamente entre nos, desta feita para 
o lançamento do segundo CD. A 
festa foi no passado sabado, no 
Ambience Banquet Hall. Um 
espectaculo esgotado, um convivio 
bonito entre as comunidades 
portuguesa e brasileira de Toronto e 
festa até à madrugada foi o que o 
Valber e Vanille conseguiram reunir 
nesta festa. O espectaculo teve 

abertura de Emily Melo, cada vez 
mais segura da sua presença em 
palco. Seguiu-se pela actuaçâo de 
Rebeca que, graças aos sons 
angolanos, brasileiros e portugueses 
conseguiu levantar toda uma sala e 
colocâ-la na pista de dança. 
Sobretudo quando interpretou o jâ 
famoso tema “Morango do Nordeste”. 
Foi preciso informar o pùblico que a 
Rebeca tinha que terminar o 
espectaculo, pois a euforia era tanta 
que ninguém a queria deixar sair. 

ONDE ESTA UM PORTUGUËS ESTA PORTUGAL 

EmGanosde 

Govemode 

minoria, o PS fez 

incomparavelmente 

mais afevor das 

Comunidades 

Poituguesas, do que 

oPPD/PSDfezem 

18 anos ffe Govemo 

demaioria 

absoluta,na 

Assembleiada 

Repühlica. 

Eis, alguns factos dsiquilo que foi feito: 
-Aboliçào dos vistos de entrada para o Canada e os Estados Unidos; 
-Estâgios remunerados em Portugal parajovens Lusodescendentes; 
-Criaçâo de Encontros Mundiais dejovens Portugueses e 
Lusodescendentes; 
-Votar na Eleiçâo do Présidente da Repüblica; 
-Criaçâo do Programa "Portugal no Coraçâo" para 
idosos mais carenciados; 
-Criaçâo do ASEC (Apoio Social aos Emigrantes 
Carenciados); 
-Criaçâo do Serviço Comunidades da Agência Lusa. 

aUEREMOS COIMTIIMUAR 
Ofélia Guerreiro 

Aproximava-se a hora de vermos em 
palco a fabulosa dupla Valber e 
Vanille. Denise Guimarâes, locutora 
de Cirv Fm e apresentadora do Ritmo 
Brasileiro que foi mestre de cerimônia 
da noite, chamou ao palco os dois 
jovens cowboys. Os aplausos e os 
gritos eram ensurdecedores, e a festa 
esteve animada desde o inicio. A 
determinada altura, Valber e Vanille 
chamaram ao palco a Denise 
Guimarâes para lhe cantarem os 
parabéns. Denise Guimarâes 
celebrava mais uma primavera e 

recebeu uma bonita homenagem 
desta dupla sertaneja que lhe cantou 
os parabéns acompanhados por todo 
o pùblico da sala. 

Valber e Vanille mais uma vez 
apresentaram um trabalho 
extraordinârio que promete o mesmo 
sucesso do primeiro. Foi bom revê-los 
novamente e participar duma 
excelente festa como a que eles 
ofereceram. Voltem sempre! 

Ana Fernandes 

3ih estzes Martial Arts 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 
1356 Dundas St. W. • Dufferm/Usgar 

SiNTI-SE SEGDRO. 
EH RUA FORMA FISICA E MENTAL 

Alugamos o nosso salào 
do 1356 da Dundas St. 

para testas privadas 
(aniversârios, graduaçôes 

escolares, etc.) 
corn capacidade para 

120 pessoas. 
Para mais informaçôes: 

416*534*5497 
416>656>5554 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
Préparai o proximo ano lectivo 
Embora pareça que ainda hâ pouco 
iniciâmos um ano lectivo, a verdade é 
que jâ estamos prestes a préparai o 
proximo. Os pais deverâo saber que 
é esta semana que os filhos vâo 
escolher os cursos que necessitam 
para o proximo ano. Tal como 
qualquer outra decisâo, esta deverâ 
ser feita juntamente corn os pais que, 
por sua vez, deverâo entrai em 
contacte corn o conselheiro do filho. 
Os conselheiros escolares sâo 
professores que também actuam 
como conselheiros dos alunos. A 
estes cabem très funçôes: ajudar os 
alunos corn o piano anual de 
educaçâo, contrôlai regularmente o 
progresse académico do aluno e de 
agir como o contacte principal entre 
o aluno e os pais. 

Os conselheiros escolares 
encontram-se corn o aluno 
assiduamente para esclarecer 
qualquer düvida que possam ter ou 
para os aconselhar - como é agora o 
caso - sobre o novo ano lectivo. Em 
Setembro de cada ano lectivo, o 
professor-conselheiro explica ao 
aluno o funcionamento do curriculo 
e as exigências de cada programa 
escolar segundo este mesmo 
curriculo. Ao longo do ano, os 
alunos participam numa série de 

actividades que os ajudarâo a 
desenvolver os habites necessaries 
para um excelente aproveitamento 
escolar. 

Que papel desempenham os 
pais neste programa? O programa dâ 
aos pais a oportunidade de participai 
mais de perte na educaçâo dos filhos. 
Ninguém conhece melhor o aluno do 
que os prôprios pais e, como tal, 
podem dar ao conselheiro 
informaçôes importantes sobre os 
talentos e os interesses dos filhos. 
Esta informaçâo é muito importante 
para o professor-conselheiro ajudar o 
aluno a déterminai os cursos que vai 
tirar cada ano. 

Assim sendo, os pais deverâo 
entrai em contacte, se ainda nâo o 
fizeram, corn a escola e informarem- 
se sobre os cursos que os filhos agora 
deverâo escolher. 

E importante informarem-se 
sobre os diferentes niveis de 
escolaridade e quai o nivel que os 
vossos filhos frequentam. Por 
exemple, quanto a inglês, uma 
disciplina obrigatôria todos os anos, 
nos graus 9 e 10 existem os niveis 
“academie” e “applied”, ou seja, 
académico e aplicado. No nivel 
académico, existem mais exigências a 
nivel de interpretaçâo e 

conhecimento da lingua 
(falaremos deste assunto 
corn mais pormenor 
quando abordarmos o 
curriculo secundârio). No 
nivel académico, coloca-se 
um ênfase na utilizaçâo 
correcta e efectiva do 
inglês oral e escrito, uma 
vez que o aluno jâ tem um 
bom conhecimento da 
lingua. Ao nivel aplicado, 
o ênfase é mais na 
correcçào da lingua 
inglesa. Geralmente, sâo 
alunos que demonstram mais 
dificuldade na compreensâo do 
funcionamento de uma lingua. Dai 
que este nivel nâo se dedica tanto a 
estudar obras literârias, mas mais a 
incentivar o aluno a 1er e escrever 
correctamente a lingua inglesa. 

Se ainda falarmos de inglês, 
mas nos graus 11 e 12, vamos 
encontrar quatro niveis: university 
preparation (preparaçâo universi- 
târia), college preparation 
(preparaçâo para o “college”), 
workplace (preparaçâo para o 
trabalho) e Open (um misto de 
universidade e college). Tal como 
os nomes indicam, cada nivel tem 
um propôsito e uma preparaçâo 

académica diferente. O 
nivel que requer sempre 
alguma explicaçâo é o 
relacionado corn o 
trabalho. Uma vez que o 
aluno nâo demonstra 
interesse em prosseguir 
corn os estudos pôs- 
secundârios, este nivel de 
inglês prepara-os para o 
mundo do trabalho: como 
escrever relatôrios de 
empresas, curriculum 
vitaes, cartas, trabalhos 
de investigaçâo e todo o 

tipo de documente relacionado 
corn o mundo do trabalho. 

Os pais deverâo informar-se 
sobre os cursos e os niveis em que 
os filhos estâo inscritos, assim 
como devem saber se estes niveis 
correspondem à capacidade 
intelectual do filho. 

Se desejarem saber o 
nümero de crédites necessaries por 
disciplina, consultem o documente 
oficial do ensino para as escolas 
secundârias, ou consultem a 
primeira ediçâo deste ano do 
Jornal o Milénio onde poderâo 
encontrar a grelha corn o numéro 
de crédites e de cursos 
obrigatôrios. Boa sorte. 

Um bom AMIGO em Brampton 
Passaram jâ 3 meses desde a 
inauguraçâo deste acolhedor espaço 
de lazer e nâo sô, que é o Amigo 
Sports Bar & Grill de Brampton. 
Estivemos presefites nessa data com 
uma reportagem da FPtv e estamos 
satisfeitos por mais um 
négocié português ir de 
"vente em popa". 
Este Sports Bar & Grill 
tem ambiente acolhedor 
e serve refeiçôes ao 
almoço e ao jantar. 
Os squs proprietaries Joe 
e Lucy Gomes (na foto 
corn o diploma da 
Câmara do Comércio de 
Brampton), esperam 
assim contribuir para o 
bom nome da cultura 
gastronômica portuguesa 
e em boa hora planearam 

uma Noite Regional, com Alcatra à 
moda da Terceira e com Sopas do 
Espirito Santo, nos prôximos dias 9 e 
10 de Março. 

Parabéns! 

Debate peiftice na 
Asseciaçâo Demecràtica 
Domingo, dia 3 de Março, tem lugar 
na sede-social da Associaçâo 
Democrâtica Luso-Canadiana, um 
DEBATE POLITICO, que pôe lado- 
a-lado, os représentantes do PSD, PS, 
CDU e MPT, respectivamente. 

Laurentino Esteves, Ana Bailâo, Jülio 
Rosado e Paulo Cabrita. 
Estes elementos vâo debater os 
programas dos seus partidos no que 
respeita aos IMIGRANTES do 
Circule Fora da Europa. 

A.H.KP. M«mb9r A.DT. 

MIGUQRA ITUOt INDtÇI D^ASCOLTO 

DOMENICO COSENTÏNO, H i s 
SPECIALISTA APPARECCHI AUDmVl 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, 
a poluiçào sonora, algumas doenças e a passagem 

dos anos de vida, vào destruindo o sistema auditive. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias a quem 
nâo OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, 

perturbai os outres por ter o volume do radio ou da televisâo muito 
alto, e nâo ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num future mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

Faça uma consulta 
na UDI Hearing 

livres de obrigaçôes, no; 
540 College St., Suite #402 

College Medical Centre 
Toronto, Ont. 

Hâ 15 anos que UDI Hearing serve 
corn sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem 
especialistas que avalia corn exactidâo 
os problemas auditives dos pacientes. 

SÔ tem que visitar UDI, para um simples e râpido 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

esta o^ottunièade. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sàbados, das Warn à Ipm. 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPl’V. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Contacte 
ROGERS CABLE 

e peça a 
Caixa Digital. 
Mande activar 
0 novo Canal 

Festival Portngnês 
TU-SIC. 

! 1-888-764-3771 

Digitated^ 

Acompanhe 
FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 
Para mais detalhes 

I ligue para CIRV’fm: 

416-531-1088 OU 
1-888-764-3771 

j I EM TERMOS DE PROGRAMAÇÀO 

I "O TOP DOS TOPS 
I i ESTÂ NO FPTV^IC 

Entretenimento 

0 Direito de 

Nascer De 2* a 6* feira 
as 20:15 

(a vida nem sempre 
da pcira rlr, estar 
com FPTV-SIC é 
indispensâvel peura 
manter o bom humor) 

Sabado 

> 06,00-FPtvIernal 

07.20- Zip Zap 

I 08,00-Sicrtornal 

09.00- Cantigas da Rua ii 

10.00- CnrtoCirculto |l 

12,45-Benfleax ji 

Unlâodeleiria j| 

1445-Acenodeemissâe jj 

15.00- Sic2°iornal n 
16.00- Expresso da riHoite 

17.00- Cantigas da Rna 

18.00- FPtvIornal 

19.15- Ganâncla 

20.00- Benilcax 

OnlàodeLeiria 

22.00- SIC 2‘ioroai 
23.00- Expresso da riNoite 

00,00-Nàeseesaneça da 

escova de dentes 

01.15- Ganâncla 

03.00- Moites Marcianas 

05.00- Portugal Radical 

Domingo 

06.00- FPtvIornal 

07.30- Zip Zap 

08.00- sic I'lornal 

09.00- Malucos do Riso 

09.30- TrapalhOes 

10.30- CurtoCIrenite 

13.15- Fora do série 

14.15- Ganâncla 

15.00- lornal da Moite 

16.00- Herman Sic 

18.00- FPtvIornal 

19.30- Uniia da Frente 

20.30- Ganâncla 

21.15- Sic 2° lornal 

22.15- Herman Sic 

00,15-TrapalliSes 

01.15- Fora de série 

02.15- Ganâncla 

03.00- Herman Sic 

04.30- Sic 10 Horas 

2° Feira 

i 06,00-FPtvIornal 

' 07,30-Sic 10Horas 

^ 88,00 -0101° lornal 

09,15- AsDnasporTrês 

11.00- Récoltas do Dia 

1t30 -0 Direito de Hascer 

12.30- Médico de Familla 

13.30- lomal de Desporto 

14.00- SolâVermelho 

1415-Ganâncla 

15.00- Sic 2° lomal 

16.00- AsDnasporTrês 

18.00- Receitas do Dia 

[ 18,30-Calé do Surdo 

i 19,00-FPtv lomal 

‘ 20,20-ODirelto de Hascer 

; 21,15-SolâVermelho 

21.30- Ganâncla 

/ 22,15-Sic2°lomal 

p| 23,15-Linhada Frente 
fi ■i 00,15-MoitesMarcianas 

P 02,15-AsDnasporTrês 

h 04,00-CalédoSumo 

04.30- Sic 10 Horas 

3° Feira 

i 06,00-FPtvlornal 

M 0120-Sic 10Horas 

08.00- Sic 1° lornal 

I 09,15- AsDuasporTrês 
i 11,00-Receitas do Dia 

|| 11,30-Direlto de Hascer® 

çî 12,30-Médico de Familla 

ii 13.30-lornal de Desporto 

14.00- SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- SIC 2° lornal 

16.00- AsDuasporTrês 
18.00- Receitasdo Dia 

18.30- Calé do Surdo 

19.00- FPtv lornal 

,, 20,20-ODirelto de Hascer 

fi 21,15-SolâVermelho 

21.30- Ganâncla 

22.15- Sic 2° lornal 

23.15- Bairroda Fonte 

II 00,15-Hora Extra 

" 01,00-Exit 

ii 01,30-AsDuasporTrês 

ii 03,15-Calé do Surdo 

Il 03,45-Ganâncla 

i 04,30-sic 10Horas 

4° Feira 5^ Feira 6^ Feira 

06,00 

07,20- 

08,00 

09.15- 

11,00- 

n30- 
12.30- 

13.30- 

14.00- 

14.15- 

15.00- 

16.00- 

18,00- 

18.30- 

19,00- 

20,20 
2115- 

22,00 
23.00 

23.30 

00,30 

01.00 
02,00 
03,15 

0345 

04.30 

FPtvIornal 

sic 10 Haras 

Siefiernai 

Receitas do Dia 

Direlto de Hascer® 

Médico de Familla | 

06,00- 

07,20- 

08,00- 

09,15- 

11,00- 

11,30- 

12,30 

lomal de Desporto il 13,30- 

SolâVermelho 

Ganâncla 

Sic 2° lomal 

AsDuasporTrês 

Receitas do Dia 

Calé do Surdo 

FPtvIornal 

-ODireltode Hascer 

Ganâncla 

-Sic 2° lornal 

- Conversa daTreta 

-QueridoProlessor 

-MarPortuguez 

-Médico de Familla 

-AsDuasporTrês 

-Calé do Surdo 

-Ganâncla 

-Sic 10 Horas 

14.00- 

14,15- 

15.00- 

16.00- 

18,00- 

18,30- 

19.00 

20,20 
21.15 

22.00 
23.00 

23.30 

00,30 

01.00 
02,00 
03.15 

0345 

04.30 

FPtvIornal 

sic 10 Horas 

■ Sic 1° lornal 

AsDuasporTrês 

Receitas do Dia 

Direlto de Hascer® 

Médico de Familla 

lomal de Desporto 

SolâVermelho 

Ganâncla 

-Sic 2° lornal 

- AsDuasporTrês 

-Receitas do Dia 

-0 Calé do Surdo 

-FPtvIornal 

-ODirelto de Hascer 

Ganâncla 

-Sic 2° lornal 

-SOS Sic 

- Conversa Aliada 

-FichelrosCilnicos 

-Médico de Familla 

-AsDuasporTrês 

-OCaié do Surdo 

- Ganâncla 

-Sic 10 Horas 

06.00- FPtv lomal 

07.20- Sic 10 Horas 

oaoo-Sic r lomal 

09.15- AsDuasporTrês 

noo -Receitas do Dia 

11.30- Direito de Hascer® 

12.30- Médico de Familla 

13.30- lomal de Desporto 

1400-SolâVermelho 

14.15- Ganâncla 

15.00- Sc 2° lomal 

16.00- AsDuasporTrês 
18.00- Receitas do Dia 

18.30- D Calé do Sumo 

19.00- FPtv lomal 

20.20- ODirelto de Hascer 

2U5-SolâVermelho 

2430-Ganâncla 

22.15- Sic 2° lomal 

23.15- Cuidado corn as 

Aparêneias 

2345-PontodeEncontro 

0045-Médicode Familla 

0145-AsDuasporTrês 

03,15 -Médico de Familla 

0415-Ganâncla 

05.00- Portugal Radical 

JL 
ESTA GRELHA DE PROGRAMAçàO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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MISCELâNIA 

cnocolate 
easier eggs. 
lilHput 
miik chocolate ■ 

chocolate otan^ 
milk chocolate 

^'•oduet sunljjgh 
d#ergent smile. 

bananas 
product of Æ 
costa rica rM 

Estes preços estarâo em vigor até o dia 9 de Março, 2002, 
enquanto houver em arnicizém. 

Joe’s □frills 
' XOV»0— j)x*ic©s 

Situado na Dufferin Mall (a norte da College) 

15.1 kg 

dâo-nos "Tudo ou Nada” 
A dupla sertaneja Valber & Vanille, 
trazida até nos pelo Hélio Meneses, 
responsavel pelo ND-New 
Dimension Productions, visitou- 
nos de novo para apresentaçâo da 
sua ultima gravaçâo -hâ muito 
prometida!-, denominada "E Tudo 
ou Nada", com 19 temas, uns 
românticos, outros mais ritmados e 

de sabor sertanejo. 
Embora seja dificil destacar esta ou 
aquela cantiga, arriscamos 
mencionar "E tudo ou nada", "Hoje 
o bicho vai pegar", "Pura emoçâo", 
"Garagem da vizinha", "Dois 
coraçôes e uma histôria", "Saudade 
pulou no peito", "Nossa Senhora" e 
um "poupourri" aciistico muito 

intéressante. 
Demorou a chegar mas valeu a 
pena. Parabéns, Valber & Vanille. 
A qualidade jâ esta ao nivel das 
vossas alturas e sonhos. 
Este trabalho lançado por ND 
Productions, tern o apoio técnico 
de VAL-music, de Valdemar 
Mejdoubi. 

New SOOS 
Concord LXI 

Caravan, PT Cruiser, Dakota, 

Durango, '!]], Gr. Cherokee, 
Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantàstico saldo 
nos carros usados 

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

traction control, no charge sunroof. 

29,995 FINANCING 

on selected 

2002 models 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS O 

d 
^Excepto: Viper, Prowler, Ram’s Town + o. 

Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible ^ 
0) 

lease price is plus down payment, freight. T, sec, adm, pde t all appilcable O 
O 

taxes. Cash selling price is plus freight, adm. pde & all applicable taxes. < 

98 J«8P Grand Cherakei 
sunroof, leather, heated 
seats, lyW, lyL, cruise, tilt, 
a/c, AM/FM/Cassette/CD, 
fully loaded 

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

Car must be seen 

I03Ô Kli^ St West Of Bofiitfrsf 
4 dr, black, auto, air-con, 
extra clean car, 
must be seen 

DOWNTOWN MINIVAN STORE OlYOUR STORE 

YOUR STORE YOUR DOWNTOWN MlWIVAM STORE ® YOUR POWIIXWHTOWM MIHIVAN STOWE 

s 
s 1Ë g 
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Arqueologia nautica subaquatica 
na Ria de Aveiro 

Embarcaçâo com 
mais de 600 anas 
Uma embarcaçâo cuja origem se anos 1280 e 1420. A embarcaçâo, 
situarâ entre 1280 e 1420 foi que recebeu o nome convencional 
descoberta na Ria de Aveiro, de «Ria de Aveiro F», é a mais 
durante os trabalhos de ampliaçâo antiga do género descoberta em 
do porto comercial. O Centro Portugal, suplantando em idade a 
Nacional de Arqueologia Nâutica embarcaçâo de rheados do século 
Subaquâtica (CNANS), do Instituto XV encontrada no canal de Mira 
Português de Arqueologia, jâ nos anos 90 e denominada «Ria de 
recebeu, do laboratôrio Beta Aveiro A». Segundo uma nota à 
Analytic {Miami, EUA), o resultado imprensa do Ministério da Cultura, 
da dataçâo por radiocarbono de «o CNANS iniciarâ imediatamente 
uma amostra de madeira da os trabalhos arqueolôgicos 
referida embarcaçâo. subaquâticos tendentes à 
Da anâlise résulta muito provâvel verificaçâo preliminar do estado de 
(95 por cento de segurança) que a preservaçâo do vestigio agora 
origem deste achado remonte ao descoberto e de organizaçâo do seu 
période compreendido entre os salvamento de emergência». 

Internet aproxima Portngal e Brasil 
Portugal e o Brasil deram mais um passe 
no sentido da cooperaçâo mütua, 
assinalada, desta vez, na area das novas 
tecnologias e da Internet. O Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa, foi o palco 
escolhido para os protagonistas deste 
acordo, os ministros da Ciência e 
Tecnologia do Brasü - Ronaldo Sardenbeig 
- e de Portugal - José Mariano Gago -, 
deram o pontapé de saida para o 

lançamento do projecto de interligaçâo 
intitulado Internet 2. 
O objectivo deste protocole é inaugurar 
uma banda larga que permita a troca de 
um elevado volume de informaçôes, corn 
segurança e rapidez, entre os dois paises, 
separados fisicamente por uma enorme 
distâneia A rede de alto desempenho 
facilitarâ os projectos conjuntos de pesquisa 
entre Portugal e o Brasil. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 
?a ^iûva 

Otualidade 

Origînalidade 

Bom gosto 

Bons preços 

VISITE Jâ A ARTNOVA FunniTunE Pins 

416-53S-1133 

Substâneia encontrada em veneno 

Cientistas inventam 
super-analgésico 
Cientistas da companhia 
biotecnolôgica Xenome 
descobriram um analgésico 
que aparenta ser mil vezes 
mais eficaz do que a morfina. 
A substâneia foi encontrada 
no veneno de um molusco 
que habita a grande barreira 
de corais da Australia. 
A companhia, participada 
pela empresa Medical 
Holdings e pela Universidade 
de Queensland, jâ começou 
os ensaios clinicos corn esta poderâ ser utilizado pelos doentes 
substâneia, que poderâ ser que sofrem de cancro ou de sida, 
comercializada daqui a cinco anos. começaram esta semana. As 
A Xenome sublinhou que os ensaios experiências corn seres humanos vâo 
pré-clinicos deste analgésico, que começar dentro de 18 meses. 

Afinal nào é uma doença hereditaria 

BSE transmite-se apenas 
pela allmentaçâo 
A encefalopatia espongiforme 
bovina (BSE), chamada doença das 
vacas loucas, transmite-se apenas 
pela via alimentar e nâo de forma 
hereditâria, conclui um estudo de 
peritos veterinârios divulgado esta 
semana no Reino Unido. 
A explicaçào pode favorecer o 
levantamento de mais um embargo 
que pende sobre o Reino Unido, 
neste caso sobre a exportaçâo de 
embriôes de vitela. 
O professor John Wilesmith, da 
Agência de Laboratôrios 
Veterinârios britânica, disse à BBC 
Radio que estâ excluida a hipôtese 
de que a doença neurodegenerativa 
se transmita de uma geraçâo de 
bovinos para a outra. 
"A nossa inquietaçâo actual prende- 
se corn a contaminaçâo de 
alimentos para o gado 
importados do Reino Unido", 
estabeleceu Wilesmith. "Ainda 
existe hoje um risco de 
contaminaçâo a partir das 
cargas vindas por barco, porque 
os alimentos para o gado sâo 
trocados no mundo inteiro", 
frisou, e, que os peritos saibam, 
em vârios paises onde existe a 
doença das vacas loucas. 
Tim Miles, um responsâvel da 

Comissâo britânica da Carne e do 
Gado, estima que estas conclusôes 
advogam a favor do fim do 
embargo à exportaçâo de embriôes 
de vitela britânicos. Miles pediu 
ainda que haja controlos mais 
rigidos nas fronteiras britânicas, 
para melhor identificar os lotes de 
alimentos para animais que possam 
estar contaminados. 
O Reino Unido é o pais europeu 
mais afectado pela BSE. 
Registaram-se 178.644 casos até 
hoje. A doença terâ passado as 
fronteiras da espécie e 114 pessoas 
foram jâ atingidas pela variante 
humana da doença das vacas 
loucas, a nova variante da doença 
de Creutzfeldt-Jakob. Apenas oito 
vitimas britânicas estâo ainda 
vivas. 

Ê J 

LUCINDA 
VbEAUTY SALON 

'Wfl 

j 
i 466 Dundas Street W. 
Toronto. Ont. M6J IY6 

PHONE: (416) 536-0600 

•Pedicure 

•Manicure 

•Waxing 

•Make-up 
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Quem "sofre” sào os monitores, ratos, teclados.... 

Sites lentes prevecam 
atanues de füria 

Cerca de metade dos cibernautas 
admite que a Internet lhes provoca 
ataques de füria, pelo menos uma 
vez por semana. Na maioria dos 

casos, O motivo é a lentidâo dos sites 
Sete por cento dos cibernautas jâ 
descarregaram a sua füria no monitor, rato ou 
teclado do computador, em ataques de füria 
provocados pelo mau funcionamento da 
Internet. E dois por cento révéla que jâ agrediu 
colegas por esse motivo. 
De acordo corn uma investigaçâo da empresa 
Mori quase metade dos utilizadores da 
Internet admite que a rede lhes provoca crises 

de "nervosismo", pelo menos uma vez por 
semana. 
As razôes, na maioria dos casos, prendem-se 
corn O tempo excessivo que certas paginas 
demoram a abrir, corn a existência de links que 
nâo funcionam e levam para paginas de erro e 
a solicitaçâo de dados pessoais para aceder a 
determinados sites. 
"Os utilizadores da Internet precisam de sentir 
que controlam a situaçâo. Uma vez perdido 
esse controlo, surge a irritaçâo e a pressâo 
sanguinea começa a subir", disse à BBC On- 
line Carole Spiers, especialista em terapia de 
stress. 

O video gravador parece ter os dias contados 

Nasceu a nava geraçâo do DVD, 
corn 133 haras de gravaçâo 
A tecnologia DVD jâ tem uma nova geraçâo: nove 
fabricantes de electrônica de consumo liderados 
pela Sony e pela Thomson acabam de lançar um 
novo formate, o «Blu-Ray Disc», anunciou esta 
terça-feira a Sony. 
Corn O actual formate ainda em fase de 
consolidaçâo junto dos consumidores europeus, a 
nova geraçâo de DVD é capaz de armazenar 27 
gigas, capacidade que, comparada corn os 4,7 do 
tradicional DVD, significa um salto significative e 
«marca uma nova era», sublinhou Shizuo 
Takashino, vice-presidente executive da Sony. 
O «Blu-Ray» é um disco que mede 12 centimetres 
de diâmetro, corn a espessura de um compacte ou 
de um DVD e é compativel num leitor de DVD, 
mas distingue-se deste ültimo pela cor do feixe 
que O lê. Em vez do raie vermelho é um feixe 
azulado que descodifica a informaçâo gravada no 
disco. 
Em termes de capacidade, os 27 gigas significam 
que, em vez das 13 horas de gravaçâo em televisâo 
num DVD, o «Blu- Ray Disc» permite gravar 133 

horas e duas horas de gravaçâo video em alta 
definiçâo. 
O consôrcio que criou o «Blu-Ray» é liderado pela 
Sony e pelos franceses da Thomson mas integra 
igualmente a Samsung e a Matsushita, esperando- 
se que sejam negociadas licenças para que outres 
fabricantes possam desenvolver o produto. 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

MÙSICA 
www.looplabs.corn 
O Loop Labs da Crash Media apresenta-lhe 
uma mesa de mistura de som que lhe 
permite char, ou modificar, algumas cançôes. 
Quem gosta de fazer experiênciais a m'vel 
musical tem agora a oportunidade de 
carregar em todos os botôes. 

JOGO 
www.whiteboxdesign.com 
Tem dificuldade em decidir quem é que faz 
certas tarefas là em casa ou no seu local de 
trabalho? Entâo vâ até ao 
www.whiteboxdesign.com e jogue a melhor 
decisâo. No Determinator Decision Maker 
pode colocar uma questâo e ao fim da 
terceira jogada terà a sua resposta. 

CIÊNCIA 
www.scienceyear.com 
Embarque numa viagem de descoberta ao 
sistema solar e depois construa voce mesmo 
o seu planeta corn o novo 3D aventura e 
PlanetlO. Este site esta dividido em duas 
secçôes interactivas, o Solar System e o 
World Builder. 

HISTORIA 
www.neolithic.reading.ac.uk 
Este site mostra-lhe alguns dos monumentos 
pré-histôricos mais visitados da Grâ- 
Bretanha. O Stonehenge, o Newgrange e o 
Avebury dominam as llhas Britânicas hâ 
milhares de anos. Aprecie estes locais 
mi'ticos acompanhados dos sons do vento. 

AMBiENTE 
www.greenchoices.org 
O GreenChoices é um site ambientalista que 
alerta para o que vai mal no mundo. David 
Bellamy e Bill Oddie sào os autores desta 
pagina e convidam-o a responder a um 
questionârio sobre o ambiente. Aqui 
encontra tudo sobre os efeitos nocivos que 
alguns objectes podem ter na sociedade. 

EXPOSIÇÂO 
www.worIdpres sphoto.ni 
A World Press Photo é uma organizaçâo 
indepente nâo lucrativa que promove a livre 
circulaçâp de informaçâo e imagens desde 
1995. Todos os anos é eleita a melhor 
fotografia, que depois partira em digressâo 
por 35 pai'ses. 

GLASS-MÜSICA 
www.philipglass.corn 
Aqui se propôe uma viagem ao universe 
criativo de um dos mais importantes 
compositores contemporâneos. Corn 
destaque especial para a sua 
impressionante galeria de composiçôes para 
o cinema, a pagina oficial de Philip Glass 
oferece uma retrospectiva da sua carreira e 
revela-nos algumas das suas caracten'sticas 
técnicas de composiçâo. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Marte em bom aspecto com Urano indica normalmente 
um momento em que o sübito crescimento pessoal pode 
conduzir a mudanças na sua vida amorosa. Procure 
novas experiências. 

TOLIRO -2V04A20/05 

Esta é uma fase em que vai sentir necessidade de assegurar o seu 
futuro material, concretizando projectos que Ihe incrementarao os 
seus valores financeiros. Tendência a associaçôes com pessoas 
influentes e bem posicionadas estao favorecidas, no entanto 
devera agir com cautela e prudência no uso a dar ao seu dinheiro. 

GÈME08 - 21/05 A 20/06 
T, 

jiL 
Poderâ viver uma série de acontecimentos inesperados e nas 
suas relaçôes com o grupo de amigos terâ tendência em fazer 
prevalecer a sua vontade e opiniào. Tenha cuidado com 
objectos eléctricos ou contundentes pois o seu excesso de 
actividade poderâ provocar algum acidente inesperado. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçào harmoniosa entre a Lua e Urano poderâ fazer 
surgir um projecto com um amigo, uma viagem, um piano, 
uma noticia, uma ideia, uma inspiraçào para uma atitude, um 
acto criativo. 

LEÂO - 22/07 A 22/08 

Altura em que os contactas com os amigos tornam-se mais 
importantes para si. E até natural que, através deles, possa obter 
beneficios materials. Verifîque se os seus objectivos de vida 
correspondem verdadeiramente aos seus desejos ou se sâo 
apenas o reflexo das emoçôes do momento. 

«i^2/0^ ^ 
~RT 

■V VIRGEM - 23/08 A22/0I 

A sua vida profissional e a sua carrela estào agora 
favorecidas. Sentirâ que pode, de alguma maneira, fazer 
pianos e arrumar esta ârea da sua vida. A sua atençào 
estarâ voltada para a maneira como se apresenta e contacta 
corn os seus superiores ou subalternos. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Poderâ sentir um sübito desejo de fugir à rotina diâria e 
partir para qualquer sitio. 
Os contactes corn alguém do estrangeiro ou corn 

experiências de vida diferentes da sua, também, poderào ser 
uma boa soluçâo. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Pode sentir uma energia explosiva e viver acontecimentos 
inesperados. 
A nivel pessoal deseja ser independente a todo o custo. Em 
grupo poderâ afirmar-se demasiado. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

As pessoas dos signes de Ar, particularmente os de Gémeos e 
Aquârio, sâo os seus interlocutores privilegiados nesta altura. Veja, 
pois, corn quem deve tentar uma maior aproximaçào. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 

Dê forma a um projecto profissional, mostre o que vale no seu 
trabalho. Neste momento, melhor do que ninguém, voeê saberâ 
distinguir o que vale do que nào vale a pena. 

AQUÀRIO - 21/01 A19/02 

Um bom aspecta de Ûrano irâ criar-lhe um momento bastante 
positive: uma missào prestes a concretizar-se, um projecto que poderâ 
ser ampliado, uma conversa de que poderâ vir a colher os frutos. 

PEIXES -20/02T20/03 4^ ri 
Serâ um bom momento para se virar mais para a sua 
intimidade. Voeê précisa de conforta e de se recuperar das 
soüdtaçôes do mundo exterior. Um tempo de agradâvel 
descontraeçào em casa, poderâ constituir uma boa forma de 
descanso. 

mwrni 
Horizontal: 
1 - Acte de terror. 

2 - Ena; tradiçào (inv.). 

3 - Interpretou Eva Peron 

no cinema. 

4 - Réclama. 

5 - Fim (anagr.); contr.; 

RoUs Royce. 

6 - Tü confuso; sofrimento. 

7 - Montes. 

8 - Fora; brinquedo. 

9 - Originârios dos Estados 

Unidos; pedra sagrada. 

10 - Brisa; chào. 

123456789 10 

10 

Vertical; 
1 - Pais. 2 - Vogais; mel confuso; despido (inv.). 3 - Dividida. 4 - Inütil 

(inv.); afastar-se. 5 - Vulgar. 6 - Burro selvagem (pl). 7 - No meio da 

onda; âtomo electrizado (inv.). 8 - Tocai; nôdoa (anagr.). 9 - Os extremes 

do mês; filhote; esta no rolo. 10 - Tiveras tonturas; contr. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1- numerario 2- umero; da 3- louvor 4- laivos; irt 5- ente; se; II 6- atol; ar; ff | 

7- rir; od; rei 8- ramorc 9- ceara; doi 10- praga 

Verticals; 
1- nuclearec 2- um; anti; el 3-meritoria 4- er; vel; rp 5- rolo; orar 6- ossada 
7- reu; er 8- vi; roda 9- odorifero 10- artificio 
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Ç MLJSICA ) Q CINEMA } ( Jooos ) ( ENTRCVISTAS } NOTiCIAS 

Zeca Afonso 
morrei lij) 15 anos 
Zeca Afonso morreu hâ 15 anos. O 
autor de «Grândola Vila Morena», 
müsica imortalizada no 25 de 
Abril, foi lembrado no sâbado 
numa homenagem na Galeria 
Barata. 
Zeca Afonso morreu no dia 23 de 
Fevereiro de 1987, vitima de doença 
prolongada. Corn a sua morte, 
calou-se a voz de um dos müsicos 
de intervençâo mais carismâticos do Portugal democrâtico. 
A Galeria Barata prestou no sâbado a homenagem a Zeca 
Afonso e também ao escritor David Mourâo-Ferreira, 
reunindo os testemunhos de outras personalidades da area 
da cultura, nomeadamente Manuel Alegre, José Fanha e 
Manuel Freire. 

vendeu 8,6 milhôes de 
copias de HNO Angel» 
O registo de estreia de Dido, «No Angel», foi o 
album mais vendido em todo o mundo 
durante o ano passado, segundo avançou a 
revista «Billboard». 
A grande vencedora da ediçâo deste ano dos 
Brit Awards vendeu 8,6 milhôes de exemplares 
a nivel mundial, sendo seguida na listra pelos 
Linkin Park (com «Fîybrid Theory», com 8,5 
milhôes de unidades vendidas) e as Destiny's 
Child (com «Survivor», 7,8 milhôes de copias 
vendidas). 

m w w ^ 

EltOn John crmca as bandas pop HPf6-f3briC3d3S)) 
Sir Elton John volta à carga. 
Apôs ter dito e depois negado 
que ia abandonar a müsica por 
estar farto da «lôgica de 
indüstria» e de ter criticado 
duramente projectos como os 
Hear ' Say, o autor de «Captain 
Fantastic» retomou as criticas 
as bandas pop «pré- 
fabricadas», comparando-as a 
«pacotes de cereais». 
O müsico britânico considéra 
«médiocres» a generalidade das 
bandas da nova vaga pop. 

sublinhando que «sâo como 
pacotes de cereais: muitos e 
quase todos maus». 
As declaraçôes foram 
proferidas quando de uma 
entrevista concedida à BBC 
Television que foi exibida na 
semana passada. 
Elton John reconheceu, no 
entanto, que a pressâo da 
indüstria musical leva a que 
quase todos os artistas se 
verguem perante ela pelo 
menos uma vez na vida. 

referindo o seu prôprio caso. 
Recorde-se que contra a sua 
vontade, o cantor cedeu 
recentemente ao desejo da sua 
éditera para editar um best of. 
Apesar do seu génio 
reconhecido, ficou por explicar, 
contudo, a sua carreira 
irregular e «popularucha» nas 
ültimas décadas («Songs From 
The West Coast» é a excepçâo), 
bem como a sua aproximaçâo a 
artistas como Britney Spears e 
'N Sync. 

Daniela Mercury 
haspitalizada 

A cantora brasileira Daniela Mercury 
esteve internada durante algum 
tempo num hospital de Salvador 
(Brasil), segundo avançou a editora 
discogrâfica BMG. 
Conhecida como o «furaeâo da 
Bahia», Daniela lançou recentemente 
o album «Sou de Qualquer Lugar», 
sendo que a sua entrada no hospital 
deveu-se a problemas na coluna 
vertebral gerados por excesso de 
esforço fisico durante o Carnaval. 
O internamento permaneceu em 
sigilo para permitir o repouso da 
cantora, a quai teve de cancelar a 
visita promocional prevista para 
realizar em Portugal. 

Ex-marido de Pamela Andersen 
precessade per morte de criança 

Tommy Lee, ex- 
marido de Pamela 
Anderson, vai ser 
processado pelos pais 
de uma criança de 
quatro anos que 
morreu afogada 
na piscina da 
casa do müsico 
de rock em 
Malibu, durante 
a festa de 
aniversârio de 

um dos seus filhos. 
Os pais de Daniel Karven-Veres, morto 
em Junho passado, vào alegar 
negligêneia e irresponsabilidade. Na 
altura, Leê'classificou a morte de 

«trâgico acidente». 
O processo foi apresentado num tribunal 
de Los Angeles e alega que nâo havia salva- 
vidas ou profissionais designados para 
tomar conta das crianças na piscina. 

Delfina Alexandre 

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

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

ZlZVodden Si. W. 
Brampton. ON 

L6X 2V3 
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Programa do FITCa'2002 
A LUSA-CAN TUNA, responsavel pela 
realizaçâo do FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TUNAS NO 
CANADA-FITCa'2002, com o apoio da 
Canada Pure, apresentou na Padaria 
Caldense, na Symington, em Toronto, o 
programa da presença das Tunas 
convidadas. 
Hoje, Quinta-Feira, dia 28, com inicio às 
19h00, NOITE DE FADOS na Rotunda 
da Câmara Municipal de Toronto. 
Sexta-Feira, dia 1 de Março, PASSEIO 
GANTANTE no Centro Comercial 
Dufferin Mall, a partir das 19h00. 

Sabado, dia 2 de Março, a Canada Pure e 
a Luso-Can Tuna orgulham-se de 
apresentar o linico Festival de Tunas no 
Norte da América e nas Comunidades 
Portuguesas, no Convocation Hall da 
Universidade de Toronto. As portas 
abrem às 19h00 e o espectaculo começa 
às 20h00. 
Preço ùnico para o Festival; $20. dôlares. 
Bilhetes à yenda na CIRV, ACAPO, 
Papelaria Portugal e Portuguese Book 
Store. 
Dêem o vosso apoio total à Luso-Can 
Tuna. Info: 416 569-6981. 

BiTd 200II 

27 - 

Men 

FEATURING 
♦ EiiisfentTO fâiwiîifària i!e Cnintra à SFA.4C • Co/iite 

* Vlceaim - TUDî éa hcdàà à CiôKias ù Utimiàile à Hki 
liu&Tm - îw fa tlaimM kûfa de li>kia 

« te Hante é la VPR ■ Uâwÿdad de Pwrîa te 
* Oportaaa - Tssa Aadésiia da Facaldaà de Ciêsciai 

à Saiide - Sxte 

TICKET INFO - 
ivHTlusocaiitüiîa.wel).])f 

liisoca/jfiifla@liofiii3iLcoin 
(416) 569-6981 

Onde houver um português. 
esta Pertugal 
Em seis anos de Governo o PS 
fez incomparavelmente mais a 
favor das Comunidades 
Portuguesas. O Partido Socialista 
fez e quer continuar a fazer! E 
uma exigência da nossa 
consciência, das nossas 
convicçôes e do nosso sentimento 
de que, ONDE HOUVER UM 
PORTUGUÊS, ESTÂ 
PORTUGAL! 
O PS Toronto tem-se 
empenhado em apresentar as 
propostas do seu partido e nâo se 
tem inibido de pedir o voto para 
quem trata as Comunidades 
Portuguesas corn respeito e para 
o partido que fez corn que 
Portugal tivesse orgulho dos seus 
Emigrantes - o Partido Socialista. 
Votando no PS, estarâ votando 
no partido que mais prestigiou os 
nossos Emigrantes. 
Foi corn o governo PS que os 
vistos para o Canadâ foram 
abolidos, corn o governo PS o 
nosso consulado foi renovado e 
informatizado, os nossos 
funcionârios tiveram formaçâo 
profissional e vimos revisto o 
regulamento consular, que 
datava de 1922. 
Foi corn o governo PS que os 
nossos Emigrantes pela primeira 
vez votaram para Présidente da 
Républica. Entre outres 
programas, foram criados pelo 
Governo Socialista o « Encontro 
dejovens » e o « Estagiar em 
Portugal », destinados aos 
lusodescendentes. 
Foi igualmente o governo PS que 
pela primeira vez na histôria 
criou 0 Fundo de Solidariedade, 
que privilégia situaçôes de 
emergêneia numa perspectiva de 
que o nosso Emigrante se sinta 
sempre apoiado pela sua Pâtria. 
Quantos nâo se lembram da 
falêneia da Caixa Faialense, que 
levou muitos dos nossos 
Emigrantes a situaçôes de 
miséria? Que apoio deu o 
governo de entâo, o PSD, a estes 
portugueses? Hoje corn o ASEC 
teriam esse apoio! 
Este trabalho nâo se mede por 
palavras nem promessas . Foi 
obra nunca conseguida por 
outros governos. Governos estes 
que tiveram como seu Ministro 
dos Negôcios Estrangeiros e por 
isso responsâvel pela Emigraçâo 
o seu actual candidate a Primeiro 
Ministro. Nâo hâ nenhum 
português no mundo que lhe 
deva uma pensâo, que lhe deva 
um subsidio, que lhe deva uma 
ajuda em qualquer situaçâo 
aflitiva, que lhe deva a 
remodelaçâo de qualquer 
consulado. 
O Partido Socialista quer 
continuar corn o mesmo afinco e 
vitalidade. 
Para além da continuidade do 
trabalho que temos desenvolvido. 

queremos, entre outras 
iniciativas, prosseguir e 
desenvolver acçôes de 
sensibilizaçâo para o 
recenseamento eleitoral dos 
portugueses residentes no 
estrangeiro; apoiar as nossas 
associaçôes através da criaçâo de 
uma linha de apoio, corn o 
Ministério da Cultura; expandir 
o programa de estâgios 
profissionais em Portugal, criado 
pelo PS; vamos criar um 
programa integrado de apoio ao 
regresso definitivo a Portugal *^de 
émigrantes; vamos concluir a 
aplicaçào integral do Sistema de 
Gestâo Consular, iniciado pelo 
PS; desenvolver, a partir do 
portai consular, o "Consulado 
Virtual", possibilitando que os 
utentes possam aceder aos 
serviços consulares através da 
Internet, sem necessidade de se 
deslocarem fisicamente ao 
consulado real, o que serâ 
particularmente bénéfice para o 
Canadâ, pais de vasta ârea 
geogrâfica. 
Os Lusodescendentes tiveram 
corn o Partido Socialista a 
dignidade e programas nunca 
antes atribuidos e continuarâo a 
ser uma prioridade. 
Vamos aumentar a atribuiçâo de 
boisas de estudo a jovens 
lusodescentes que se tenham 
distinguido na carreira escolar 
nos paises de acolhimento. 
Criar uma estrutura especifica 
para facilitar o reconhecimento 
de graus escolares entre paises e 
para coordenar, aumentar e 
divulgar vagas e cursos abertos 
aos lusodescendentes nos 
diversos niveis de ensino em 
Portugal. 
Aumentar os Centres de Lingua 
Portuguesa (criados pelo PS) do 
Institute Camôes 
Criar um programa dirigido às 
bibliotecas das associaçôes e 
escolas portuguesas para 
aquisiçào de livres de autores 
portugueses 
Promover o ensino integrado do 
Português em escolas das areas 
onde vivem Comunidades 
Portuguesas significativas; 

Pedimos a todas as Portuguesas e 
Portugueses da nossa 
comunidade que decidam entre 
o Partido Socialista que fez, e 
que continuarâ a fazer, e outros 
que nada fizeram, e dizem agora 
que vâo fazer. O PS Toronto 
trabalha de perto corn os seus 
deputados. Continuaremos a 
estar atentos aos seus anseios e 
necessidades para levâ-los à 
Assembleia da Républica. 
Pedimos o seu voto. Contamos 
consigo! 

Joào Dias 
Coordenador do PS Toronto 
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SAUDE EM SUA CASA 
aUANDO os NERVOS E A MENTE SE SEPARAM 

mesma doença, levou um dos maiores 
fîsicos teôricos do nosso tempo, 
Stephen Hawkings, à cadeira de rodas 
corn uma paralisia corporal quase 
total: Um cérebro brilhante capaz de 
comunicar somente por computador, 
mas que nunca desistiu de continuar o 
seu trabalho na procura das leis da 
matéria capazes de revelar os segredos 
mais profundos do universo. Talvez o 
seu maior segredo revelado foi 
mostrar que o cérebro, mesmo 
separado do corpo, se tiver força de 
vontade, pode continuar a trabalhar, 
e, sem desistir, deixar para a c 
posteridade o seu trabalho 

A doença do neurônio motor 
calou também a voz de um dos mais 
brilhantes e corajosos, e ao mesmo 
tempo humano e humilde, dos 
can tores poetas da lingua de Camôes. 
José Afonso: o cantor da esperança, ao 
perder o movimento dos dedos, 
incapaz de dedilhar as cordas da viola 
e exprimir melodia na vôz, nunca 
perdeu a consciência social, deixando- 
a aos vindouros na müsica e nos 
versos. Ainda hoje, depois da sua 
morte, continua a inspirar canto de 
esperança; para sempre! 

A harmonia dos sons, 
esperança de saber, e a força da razâo, 
nem na doença que cala e imobiliza, 
ou mesmo até na morte, morrerâo! 

Ao longo da medula 
espinal: o prolongamento do encéfalo, 
em forma de corda, dentro da coluna 
vertebral, estâo localizados, na sua 
zona anterior, os neurônios motores: 
as células nervosas que se prolongam 
pelo corpo até aos mùsculos, na forma 
de minüsculos filamentos condutores 
dentro dos nervos. Estes fios recebem 
as instruçôes do cérebro para 
poderem mover as fibras dos 
mùsculos responsâveis pelos 
movimentos e andar. Na parte de trâs 
da medula, estâo situados os 
neurônios sensoriais, cujos 
prolongamentos sào os nervos 
sensoriais periféricos: os fios 
condutores da sensibilidade. A 
medula funciona como um grande 
cabo central de conduçào informâtica: 
conduz as sensaçôes recebidas da pele 
e visceras ao encéfalo onde a 
informaçâo é processada e recebe as 
ordens do cérebro para executar 
movimentos de mùsculos ou apreciar 
as sensaçôes. 

Varias doenças do sistema 
nervoso periférico e central podem 
causar enfraquecimentos, anomalias 
de movimentos, ou paralisias de 
mùsculos de contracçâo voluntâria 
como os das mâos, ou de movimentos 
automâticos como os da respiraçâo e 
bâter do coraçâo. Quando um nervo 
periférico nâo consegue executar sua 
funçào, seja ela a execuçào de um 
comando, ou o sentir duma sensaçâo, 
a causa do problema pode estar no 
prôprio nervo, incapaz de fazer a 
conduçào, ou no sistema nervoso 
central, corn problemas de comando e 
transmissâo. 

Os centros de comando dos 
movimentos vitais, que sâo 
independentes da vontade e 
consciência, como o bâter do coraçâo, 
a respiraçâo, e as funçôes viscerais, 
estâo situados no bolbo raquidiano, 
na ligaçào da medula espinal corn o 
cérebro; eis a razâo porque as lesôes 
nesta zona, algumas vezes causadas 
por doença, mas na maioria dos casos 
por acidentes traumâticos ou 
vasculares, sào muitas vezes fatais. 
Enquanto as lesôes e compressées na 
base do cérebro, geralmente causam 
estupor ou coma, as lesôes dos 
hemisférios cerebrals vâo causar 
perturbaçôes mentais. Estes 
problemas podem ser deficiências da 
capacidade cognitiva, inteligência, e 
mudanças de personalidade se a lesâo 
esta num dos lôbulos frontais; ou 
mudanças de comportamento, 
instabilidade emocional, e 
despersonalizaçâo, se for nos lôbulos 
temporals. As lesôes no cerebelo: uma 
pequena formaçâo de encéfalo por 
baixo e detrâs do cérebro, causam 
problemas de equilibrio e 
coordenaçào de movimentos. 

As doenças dos nervos 
periféricos, genericamente designadas 
por neuropatias, podem ser causadas 
por inflamaçâo, compressâo, ou 
degeneraçào do tecido neuronal. As 

névrites sào doenças 
inflamatôrias dos nervos que 
podem causar dores, muitas 
vezes semelhantes às picadas 
de alfinete, ardências, 
dormências, ou sensaçôes 
anormais e estranhas. Uma 
nevrite recorrente e muito 
frequente é o herpes zoster, 
ou zona, causada pela 
reactivaçâo do virus da 
varicela depois de ficar por 
muitos anos em estado 
dormente; pode originar 
dores intensas: as nevralgias 
herpéticas, semelhantes às dores de 
dentes, que também sâo nevralgias 
causadas por inflamaçâo dos nervos 
dentârios. As neuropatias podem ser 
causadas por compressâo de nervos 
quando passam e ficam apertados em 
espaços estreitos. No sindroma do 
tùnel carpal, uma doença muito 
frequente, o nervo que vai para o dedo 
polegar, indicador e médio da mào, ao 
passar num canal estreito no pulso, 
pode ser comprimido e causar 
sintomas nesses dedos e na mào, que 
aparecem sobretudo pela madrugada. 
Esta doença trata-se facilmente corn 
um aparelho para descanso do pulso 
durante a noite e, em casos mais 
severos, corn uma simples operaçâo de 
descompressâo. 

As estruturas fibrosas entre os 
ossos das vértebras, os discos 
intervertebrais, podem romper, e o 
material mole: a polpa no interior do 
disco, ao ser expelido, pode causar 
compressées nos nervos e tecidos 
adjacentes: as hérnias discais. A 
ruptura dum disco cervical, nas 
vértebras da zona do pescoço, pode 
causar compressâo da medula espinal 
e causar paralisias graves. Muitas 
vezes é necessârio cirurgia de 
descompressâo para evitar paralisias 
ou deficiências permanentes. 
Enquanto que as hérnias cervicais, 
embora perigosas, sâo raras, as 
hérnias lombares, sâo muito menos 
perigosas, mas muito mais frequentes; 
ambas podem ser extremamente 
dolorosas. Nas hérnias lombares, a 
medula espinhal nâo é atingida, mas o 
nervo ciâtico, ao ser comprimida pelo 
disco; pode originar dores lacérantes. 
Cerca de 80% dos casos de dores 
severas, causadas por compressâo do 
nervo ciâtico de origem discal, 
desaparecem ao fim de algumas 
semanas ou meses corn repouso e 
medicamentos para dores. A cirurgia 
dos discos lombares deve ser evitada, 
sempre que for possivel; muitas vezes, 
algum tempo depois da operaçâo, a 
dor torna a voltar, e o problema é cada 
vez mais dificil de tratar. 

A transmissâo do impulse 
nervoso entre o a terminaçào do 
neurônio motor e a fibra muscular é 
modulado pela libertaçâo dum fluido 
transmissor: a acetilcolina. Quando 
falta essa substâneia, as fibras 
musculares têm dificuldade em se 
contrairem e o mùsculo perde a força. 

Esta doença: a miastenia, 
manifesta-se por uma 
fraqueza muscular que 
agrava corn o passar do 
dia, e pode causar visâo 
dupla produzida pelo 
enfraquecimento dos 
mùsculos que 
movimentam a direcçâo 
coordenada dos olhos. 

Quando os neurônios 
motores degeneram, os 
mùsculos controlados 
pelos nervos originados 

nessas células nâo conseguem 
transmitir as ordens recebidas do 
cérebro. O cérebro esta intacte, lùcido 
e sadio, mas nâo é capaz de executar o 
seu querer. O sofredor vê 
progressivamente as forças a faltarem- 
Ihe sem que nada lhe possa valer. 
Felizmente a doença do neurônio 
motor é uma doença rara, mas, 
mesmo assim, muitos homens 
famosos foram, ou continuam a ser, 
vitimas dessa doença terrivel que 
sépara o poder do corpo do poder da 
mente. Na América do Norte a doença 
é conhecida vulgarmente por doença 
de Lou Gehrich, um famoso 
recordista de basebol que perdeu, pela 
doença, a força extraordinâria dos 
sens mùsculos. A esclerose lateral 
amiotrôfica, um outro nome dado à 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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PASSAPORTEINCONFORMADO 
Carlinhos, meu amigo 

Tenho pensado imenso em ti 
nestes ültimos dias. Algumas frases 
tuas martelam-me o cérebro, num 
vaivém constante de um maço a tentar 
polir as esquinas das pedras da calçada 
por onde decorre este atropelo de vida 
sem sentido. Lembras-te das vezes em 
que me telefonavas a comentar as 
noticias dos telejornais em que, por 
uma hora, viajavas até ao pais que 
tinhas abandonado hâ quase trinta 
anos? Tu ficavas muito desiludido corn 
certas coisas que vias e ouvias. As 
vezes, sentias mesmo uma pontinha de 
vergonha por a Ritva, tua mulher e 
finlandesa, estar a assistir em directe à 
passagem de imagens quase 
surrealistas. Num misto de ironia e 
raiva, ponteadas de gargalhadas 
esquivas, dizias que aquilo dévia ser 
um pais a fingir. Quando estavas mais 
irritado, bradavas, como quem ergue 
uma bandeira, que tinhas vontade de 
rasgar o passaporte português. Eu 
ouvia os teus desabafos e sabia que 
tinhas razào em muita coisa. No 
entante, tentava acalmar-te, “pôr âgua 
na fervura” da panela de pressâo em 
que te transformavas, sem que 
deixasses nenhuma nuvem de vapor 
esgueirar-se pela vâlvula de segurança. 
Adivinhava-te quase a explodir, a 
qualquer momento, numa simbiose de 
fùria e compaixâo pelo pais que 
teimavas em continuar a amar, sem 
conseguires gerir muito bem esses dois 

sentimentos antagônicos, essa relaçâo 
de amor/ôdio mal resolvida. Insistia 
contigo que nâo havia ainda 
passaportes para o paraiso e que, pelo 
sim pelo nâo, era melhor manteres o 
teu. Que, apesar de tudo, tentasses 
acreditar que a situaçâo estava a 
melhorar. Afinal era esse o meu papel: 
defender a imagem do pais no 
estrangeiro. Na esfera do privado, 
permitiam-se outras confidências: a 
apreciaçào lisonjeira e a maledicência. 
Soltas as mâgoas da impotência 
agravada pela distância, acabavas por 
te reconciliar corn o pais e deixar-te 
embalar pelos acordes que dedilhavas 
na viola da tua adolescência. Em cada 
nota, trinados de memôria: jovens à 
roda de areais de fogueiras a arder, 
inflamadas por Zeca Afonso “que nâo 
hâ sô gaivotas em terra, quando um 
homem se pôe a pensar”. Ora, aqui é 
que estâ o problema, Carlinhos! Um 
homem, de facto, nâo pode pensar. 

Nâo pode pensar nas 
montanhas de betâo da burocracia em 
que ficamos atolados todos os dias. 
Nâo pode pensar que pouco ou nada 
funciona por falta de vontade de quem 
estâ à frente de determinadas 
estruturas de decisâo. Nâo pode 
pensar na total ausência de ética e de 
profissionalismo. Nâo pode pensar que 
se tornou numa bola de pingue- 
pongue de olhos enviesados, de tanto 
olhar para a direita e para a esquerda, 
a aparar os golpes da raqueta da 
incompetência sem que, por entre as 

redes da mesma, se 
vislumbre uma nesga de 
eficiência. Nâo pode pensar 
que constrôi castelos de 
sonho, continuando a 
acreditar que “sempre que o 
homem sonha, o mundo 
pula e avança”. Nâo pode 
pensar que quem avança é 
sempre a maré cheia, 
empurrada por lua invejosa 
- por nâo brilhar como o sol 
- para nos reduzir a grâos 
de areia as ilusôes 
esculpidas ao longo de dias de 
trabaiho. Nâo pode pensar que, apesar 
dos avanços da tecnologia, da 
existência do correio electrônico, as 
respostas nos chegam ao fim de quinze 
dias, como se viajassem ainda em 
qualquer navio a vapor. Nâo pode 
pensar que os ancoradouros da vida a 
que aporta, continuam empilhados de 
destroços de ideais de quem rema 
contra a maré das conveniências. Nâo 
pode pensar que hâ sempre quem nos 
queira passar rasteiras, quando 
tentamos dar um passo nesta 
caminhada de nâo sei quantas mil 
léguas perdidas jâ por caminhos de 
resignaçâo. Nâo pode pensar que as 
ratoeiras da intriga estâo armadilhadas 
em cada gesto de entrega despojada de 
interesses. 

Quando se atreve a pensar, 
troca as voltas à verdade cartesiana e em 
vez do “Penso, logo existo” proclama 
“Penso, logo desisto”, esquecendo-se de 

que jâ Bossuet defendia que 
“a mais perigosa de todas as 
fraquezas é o receio de 
parecer fraco”. Para nâo 
parecer fraco, continua a 
pensar, pensando que tem 
razâo. De subito, vem-lhe à 
mente uma citaçâo de 
Montaigne “A razâo é uma 
panela de duas asas: tanto 
pode segurar-se pela direita 
como pela esquerda”. Fica 
ainda mais confuso, sem 
saber quai dos flancos 

oferecer à razâo. Nenhum, porque 
instalada que estâ a indiferença, estâo 
quase todos mais preocupados corn as 
asas de outros tachos! 
E por isso que cada vez me sinto mais 
isolada, fazendo coro corn Alexandre 
Dumas: “Deus criou, provavelmente, os 
imbeds para os inteligentes lamentarem 
menos a vida”. Mas nem esta verdade 
me conforta. Nâo sei se é ainda o efeito 
da diferença de fusos ou dos parafusos 
que se recusam a enroscar nas fasquias 
que, sem querer, coloquei demasiado 
altas. E como continuo a nâo acreditar 
que existam passaportes para paraisos 
de utopias, tenho que conservar o meu. 
Contudo, Carlinhos, à distância de 
quase dez anos, quero confessar-te que 
sô agora te compreendo. Nâo sei 
porquê, ele hâ dias em que a gente tem 
mesmo é vontade de rasgar o 
passaporte na esperança de que os 
pedacinhos de indignaçâo se 
desprendam esquecidos pelo châo! 

Uma profissâo que révéla ser mais perigosa do que parece 

55 jornalistas foram assassinados em 2001 
O relatôrio anual do Instituto 
Internacional da Imprensa (IPI) 
revelou na quinta-feira em Viena 
que 55 jornalistas foram 
assassinados em 2001. Segundo o 
documento, o pais mais perigoso 
é a Colômbia, onde morreram 11 
jornalistas no ano passado. 
Na Asia, foram mortos 16 
jornalistas, incluindo oito 

durante a guerra no Afeganistâo. 
Sô no Médio Oriente, très 
jornalistas foram mortos em 
territôrios palestinianos. «Hâ 
provas inegâveis de que os media 
foram alvo do exército israelita», 
référé o relatôrio do IPI. 
Na Europa, onde a liberdade de 
imprensa estâ a ser ameaçada no 
Leste, morreram 11 jornalistas. 

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

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

Confie 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

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

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

Pager: 372-2428 

«A liberdade de imprensa sofreu 
um rêvés na Russia com o 
desaparecimento da ultima 
cadeia de televisâo independente, 
a TV6. 
Na Chechénia, os jornalistas sâo 
impedidos de trabalhar 
livremente», révéla o IPI. 
O Zimbabwe é o pais mais 
perigoso na Africa. «Mugabe 

conduziu uma politica de 
intimidaçâo dos jornalistas, de 
restriçâo do trabaiho dos 
correspondentes estrangeiros e de 
elaboraçâo de leis repressivas 
contra os media», just if ica o 
relatôrio. 
No entanto, apenas um jornalista 
foi morto no ano passado, contra 
nove em 2000. 

Informaçôes e réservas na 
ACADIA Travel, 336 Hamilten Rd., 
em Londen.Telefones: 
1 (5191432-3797, OU 1-888-493-1169 

A Agência ACADIA, 

de London, realiza uma 

peregrinaçâo a Portugal, 

Espanha e França, corn 

visitas aos Santuàrios do 

Senhor Santo Cristo dos 

Milagres, Fâtima, Nossa 

Senhora do Pilar, 

em Saragoza. 

A saida sera no dia 2 de Maio 

para Ponta Delgada de onde 

partirâo a 10 de Maio para 

Lisboa, prosseg^ndo a 

peregrinaçâo. Regresso a 

Toronto a 24 de Maio. 
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Cantora experiente em mùsica Portuguesa e 
Inglesa para banda profissional. Se realmente 
estiver interessada contactar Jimmy. 
Tel.:416-651-3332. 

Pessoal para companhia de estuque. 
Tel.:416-722-8103. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tel.:905-858-4485. 

Pedreiro e ajudante corn experiência, fluente em 
Inglês. Tel.:416-543-1880. 

Supervisor para companhia de limpeza. 
Fax: 905-669-6724. 

Pessoa corn experiência e corn carta de conduçao, 
para companhia de jardinagem. Tel.:416-614-8785. 

Pessoa fluente em Inglês para companhia de 
massas alimentlcias. Tel.:905-890-5550. 

Pessoa para trabalhar corn cimento e conduçao de 
camiâo, para a area de Hamilton. 
Tel.:905-387-1889. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 

RecadinhosdeAmor 
Português, divorciado, de 43 anos, sem 

fîlhos, emprego estâvel, desportista nato, 

nâo fuma nem bebe, procura senhora entre 

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

firnie, honesta e corn o desejo de establizar 

a vida. Resposta ao semanario O Milénio. 

FERNANDO MoRKEnNC a CONSUDINB 
Apoio a todos os niveis de pequenos e médios negôcioa 

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

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

corn mais de 15 anos de experiência. 

Para a sua consulta coniidencial ligpie pcira 

FERNANDO MARTINS: 416 420-7545 

Empregado/a de mesa e bar corn experiência 
para a area de Brampton. 

Tel.:905-271-9025. 
Tel.:416-791-1248. 

Bricklayers com alguma experiência. 
Tel.;416-399-7061. 

Cabeleireira ou assistente corn experiência. 
Tel.:416-538-2364. 

O jornal O Milénio précisa de vendedores e pessoa para distribuir o jornal. Tel.: 416-538-0940 

Novo caso polemico de 
selecçâo genética de embriSes 
Uma norte-americana de 30 
anos, que tem uma mutaçâo 
genética que a farâ sofrer da 
doença de Alzheimer antes dos 
40, deu à luz uma bébé que sô 
foi implantada no utero depois 
de seleccionada entre 15 
embriôes criados através de 
técnicas de reproduçào 
assistida. O objective era 
aproveitar apenas embriôes 
sem a mutaçâo genética de que 
sofre a mâe, explica uma 
équipa do Institute de Genética 
Reprodutiva de Chicago num 
artigo hoje publicado na revista 
"Journal of the American 
Medical Association". 
Sô por si, a selecçâo genética de 
embriôes jâ é polémica. Mas 
este caso é especialmente 

complicado: a mâe ainda nâo 
tem sinais desta forma rara de 
Alzheimer, mas a sua irmâ, que 
tem a mesma mutaçâo 
genética, começou a sofrer 
desta doença neurodegene- 
rativa aos 38 anos. 
No entante, a decisâo de 
escolher um embriâo pelas suas 
caracteristicas genéticas pode 
ser encarada de vârias formas, 
do ponto de vista ético, 
sublinham Dena Towner e 
Roberta Springer Loewy, da 
Universidade da California, 
num comentârio publicado na 
mesma revista. 
Pode dizer-se que nasceu uma 
criança sem esta doença 
hereditâria. Mas, como a mâe 
deverâ começar a sofrer de 

Alzheimer dentro de uns dez 
anos, nâo conseguirâ tomar 
conta da sua filha: "Os 
primeiros sintomas de 
Alzheimer vâo surgir na 
infâneia da menina, numa 
altura importante para a sua 
educaçâo", escrevem. 

Pérolas da sabedoria portuguesa 
Terça-Feira, dia 5 de Março, pelas 17h30, terâ lugar na Galeria Almada 
Negreiros do Consulado Gérai de Portugal em Toronto, o lançamento do 
livro "Pérolas da Sabedoria Popular Portuguesa - Provérbios de Sâo Miguel", 
da Professera Dra. Gabriela Funk. 
Mais informaçôes pelo telefone: 
416 217-0966 Ext. 222. 

InCREDICriTES: 
* 7 1/2kg de frango 
"^sal 
’^pimenta em grào 

1 limâo 
3 dentes de aUio 

* 2 cebolas 
+-3 colheres de (sopa) de azeite 

* 1 coUier de (sopa) de banha 
* 7 copo de vinho branco 

350 grs de tomate 
7 tigela de favas 

* 7 ramo de cheiros corn salsa, coentros, hortelà e 
tomiUio 

COMEECCflO: 
Limpe o frango, retirando parte da gordura 
Corte em pedaços pelas juntas e tempere corn sal, pimenta 
acabada de moer e sumo de limào. 
Deixe tomar gosto durante 1 hora. 
Descasque os alhos e as cebolas e pique. 
Leve ao lume numa caçarola corn o azeite e a banha Quando 
alourar, junte os pedaços de frango e refogue virando a carne 
vârias vezes. 
Regue corn o vinho e cozinhe até evaporar. 
Junte o tomate limpo e picado e refogue. 
Va adicionando âgua e deixe estufar. 
Junte as favas e o ramo de cheiros atado. 
Acabe de cozinhar, rectifique os temperos e retire os aromas. 
Sirva de imediato. 

Sobremesa: 

Leite Creme 
InCREDIEHTES: 

7 litro Leite 
150 gramas Açûcar 

* 60 gramas Farinha 
1 casca de limâo 

^ 7 pau de canela 
3 a 4 gemas de ovo 

ConPECCflO: 
Coloque o leite a ferver corn a casca de limào e o pau 
de canela. 
Misture bem o açûcar corn a farinha e adicione 
progressivamente ao leite quente. 
Deixe ferver durante alguns minutes, mexendo sempre, 
até adquirir uma consistência menos liquida. 
Junte umas colheres deste creme às gemas de ovo 
mexidas e depois adicione-as lentamente ao creme, 
mexendo sempre. 
Retire o pau de canela e a casca de limào e coloque 
numa taça ou em taças individuals. 
Polvilhe corn açûcar e queime corn um ferro quente. 
Se preferir pode polvilhar apenas corn canela. 
Deixe arrefecer bem no frigorifico. 
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LUfS SALSA 30 anos de carreira 
Foi uma surpresa agradâvel 
recebermos a visita do Luis Salsa, um 
artista que hâ muito nâo viamos. 
Vive e actua em Winnipeg e por toda 
aquela regiào, nào necessitando de 
grandes deslocaçôes para manter-se 
na müsica, jâ la vâo 30 anos. 30 anos, 
como O tempo passa! 
Luis Salsa, nasceu em Sâo Miguel, 
Açores, no dia 26 de Junho de 1948. 
No ano de 1972, foi contratado pelo 
First Portuguese Canadian Club, para 
jogar na équipa principal de futebol 
do clube que, na altura, militava na 
National Soccer League. 
As duas grandes paixôes de Luis 
Salsa foram, e sâo, o futebol e a 
müsica. Nessa época jâ tinha gravado 
em Portugal alguns 45's, o " Santo 
Cristo", o "Donzela", o "Viver é amar" 
e "Chuva, Vento e Caridade". Luis 
Salsa aproveitou a sua estadia em 
Toronto para dar continuidade à 

carreira de müsico-cantor, formando 
o Conjunto "Estrelas do Atlântico", 
corn quem actuou durante cerca de 10 
anos. 
Por razôes familiares. Luis Salsa 
deslocou-se para Winnipeg onde 
reside com a familia desde 1981. 
-Falemos desta visita a Toronto...?- 
Pedimos a Luis Salsa, apôs 
os cumprimentos da praxe. 
-Bom, para além de jâ ter 
saudades dos amigos e de 
Toronto, também venho 
corn a missâo de lançar aqui 
e nos EUA, o meu ultimo 
CD, intitulado "30 anos 
mais tarde", um conjunto 
dos meus êxitos através dos 
30 anos de carreira e mais 
alguns temas que grave! 
mais recentemente, como 
por exemplo, o "11 de 
Setembro"... 

-Trabalho lançado este ano? 
-Sim, lançado precisamente 
numa festa de homenagem 
que me fizeram em 
Winnipeg, em Janeiro 
ultimo, realizada pela Casa 
dos Açores. 
-Uma recompensa para 
tantos anos de cantigas! 
-Penso que sim e estou muito 
grato à Casa dos Açores e a 
todos os que me ajudaram... 
O meu amigo, müsico e 
produtor Joâo Pimentel, as 

vozes da Tânia da Silva e Sôni; 
Domingos, os conjuntos Th( 
Evolution de Winnipeg, Estrelas d( 
Atlântico e Venus de Toronto e 
naturalmente, a Suzy, a Adrea ( 
Michael Salsa, sempre comigo no 
bons e maus momentos. Um muit( 
obrigado a todos aqueles qui 

compraram os meus trabalhos 
gravados durante estes 30 anos. E, 
claro, espero que continueml- 
Acrescentou, Luis Salsa, a rir. 
-E, agora. Luis? 
-Bom, vou finalmente conseguir 
realizar o meu sonho. Cantar no 
Continente. Vou cantar no Verâo 
para o Hotel Solcosta, no Algarve. 
Um sonho que persigo desde que 
comecei a cantar... Levo comigo o 
Joâo Pimentel, ele também merece 
ser divulgado, é um grande müsico. 
Vou procurar também ir até à 

televisâo nacional... 
-Mais vale tarde que nunca, nâo 
é? 
-Exactamente! Nesta visita a 
Toronto, trouxe comigo o 
Gabriel da Costa, para tomar 
contacto corn clubes e 
associaçôes para futuros 
espectâculos no Ontario... Deixo 
a todos um grande abraço! 

Para além das visitas que o Luis Salsa 
e o Gabriel da Costa estâo fazendo 
pelos clubes e associaçôes, os 
interessados podem contactar para 
espectâculos, pelo telefone: 1-204^667- 
6587, em Winnipeg, Manitoba. Luis 
Salsa apresentou o seu CD na FPtv- 
SIC, CIRV-fm e O Milénio, e os CD's 
estâo à venda no Portugal Mix, em 
Toronto. 
Foi um prazer rever Luis Salsa. 
Desejamos-lhe boa estadia e muitos 
espectâculos. 

JMC 

FESTZVAL PORTUGUêS CANALJ 
IGO S4 HORAS POR DIA 

iNFOBWnçOES: 

416.537.1088 

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

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

Sylvania 
Portable Ra<lio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 
*Plus GST & PST 

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

Panasonic RK-D13 

“160.““* 

Panasonic RK-fS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125."“* 

General Electric 

*55."" 

Citiien ITR1822K 
Portable Radio AM/FM II 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ^ ■ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMÔrS Cassette P 

com Remote Control 
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Leixôes prepara-se para a grande testa do Jamor 
Os présidentes do Leixôes, José Manuel Teixeira, e da Câmara 
Municipal de Matosinhos, Narciso Miranda, reuniram-se esta 
quarta-feira para ultimar a presença do clube e respectivos 
adeptos na grande festa da Taça de Portugal no Jamor. 
José Manuel Teixeira pretende que «a presença do Leixôes no 

Filipe Vieira 
conversou corn Yannick 
O Benfica conversou 
ontem, pela primeira vez, 
corn O guarda-redes do 
Alverca, Yannick. O gestor 
do futebol encarnado Luis 
Filipe Vieira parece 
decidido a resolver a tempo 
alguns problemas da 
équipa. 
Entre as SAD do Benfica e 
do Alverca esta tudo bem 
encaminhado para Yannick 
rumar à Luz. O Benfica foi 
o ünico clube português a 
manifestar ao Alverca a 
vontade de contratar o 
jogador. O guarda-redes 
francos, de 28 anos é o 
escolhido pelos 
«encarnados» para render ô 
alemâo Enke. 
Mas sô ontem, ao almoço. 
Luis Filipe Vieira conversou 
corn o actual nùmero 1 do 
Alverca, num encontre sô 
possivel depois de realizado 
o segundo jogo entre as 
duas équipas para a I Liga. 

O encontre, num hotel de 
Lisboa e na presença do 
administrador da SAD 
alverquense, José Couceiro, 
serviu para adiantar alguma 
coisa mas nâo hâ ainda 
proposta concreta ao 
jogador, cuja vontade é 
représentât as «âguias», 
sendo possivel que a 
transferêneia se concretize 
dentro de pouco tempo. 
A Naval 1.“ de Maio, seu 
anterior clube, ainda tem 
direitos sobre Yannick. No 
contrato entâo celebrado 
corn o Alverca, o clube da 
Figueira da Foz defendeu o 
direito a 50 por cento em 
caso de futura transferêneia 
do jogador (deduzido o que 
P Alverca pagou por 
Yannick aos figueirenses). 
Mas, acima de determinado 
montante, o Alverca nâo 
tem de dar conta da 
negociaçào aos responsâveis 
da Naval. 

Anna Kournikova 
vence na estreia 

Jamor seja uma grande festa, nâo do clube, mas do concelho 
de Matosinhos». 
O lider do Leixôes conta para isto corn o apoio da autarquia 
local, a quai, segundo o mesmo, «estâ bastante sensibilizada» 
para a deslocaçâo de 12 de Maio ao Jamor, onde o Leixôes 
defrontarâ o Sporting. 
«Queremos transformât a final da Taça na festa do desporto e 
do futebol, mas de maneira diferente, corn mais colorido, mais 
aima e garra, num momento de afirmaçâo do Leixôes e de 
Matosinhos», sublinhou Narciso Miranda, revelando que, 
apesar de ainda nada estar definido, jâ foi criado um grupo de 
trabalho que vai préparât a deslocaçâo dos adeptos do clube 
do Mar. 

4 
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A tenista russa 
começou corn o pé 
direito a sua 
participaçâo no 
Torneio do México 
ao derrotar a 
argentina Maria Diaz- 
Oliva pelos parciais 
de 6/4 e 7/5. 
Na prôxima fase do 
torneio a elegante 
tenista russa irâ 
defrontar a italiana 
Thatiana Garbin, que 
derrotou a romena 
Andrea Vanc. 
A competiçâo 
distribui cerca de 200 
mil dôlares em 
prémios monetârios. 

WWW.HELPINGBUSINESSES.COM 
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Barrlchello concorda corn utilizaçâo do Forraii andgo 
O brasileiro da Ferrari, 

Rubens Barrichello, esta 

optimista para o GP 

Australia: “A primeira 

corrida da temporada é 

sempre excitante. Estes 

dois meses de Inverno, 

sem corridas, foram 

ôptimos mas de repente 

comecei a pensar em 

guiar e a perguntar onde 

estava o meu carro. Por 

isso estou muito 

entusiasmado em voltar a 

Melbourne. 

’’Para ser sincero, este ano nâo fiz 
tantos testes em comparaçâo corn o 
mesmo periodo do ano passado, mas 
complete! duas ou très simulaçôes de 
corrida corn o carro novo (F2002) e 
sinto-me melhor que nunca em 
termos fisicos, tanto porque tenho 
praticado muito desporto no Brasil. 
Estar na grelha de partida em 
Melbourne é sempre especial, pois 
nâo fazemos uma corrida desde o 

Japâo no ano passado. Nâo demora 
muito a voltarmos à rotina das 
corridas e a conquistarmos 
novamente o ritmo”, referiu 
Barrichello. 
Apesar do traçado australiano nâo 
ser permanente, o prazer de 
conduçâo continua bem patente nos 
pilotos: “Albert Park constitui um 
excelente ' terreno ' para o inicio de 
uma temporada, pois dispôe de uma 
atmosfera de animaçâo muito 
grande, corn todos as pessoas 
présentes a cdnseguirem tirar o 
maior partido de toda a animaçâo 
existente”, reconhece o piloto 
brasileiro. 
“A prôpria pista parece um circuito 
permanente, apesar de ser somente 
utilizada para este evento. É claro 
que numa fase inicial estâ muito suja, 
mas pode-se dizer o mesmo da 
Hungria ou outros circuitos do 
calendârio mundial. Corn as corridas 
de apoio, como a Formula Ford e os 
V8, a pista nâo demora assim tanto a 
ficar limpa”. 
Na semana passada, a Ferrari 
anunciou que iria utilizar o carro de 
2001 na Austrâlia: “Julgo que foi uma 
decisâo bastante acertada e segura. O 
carro esteve muito bem nos testes. A 
équipa conseguiu fazer algumas 
melhorias e esta mâquina parece 
mais râpida do que em Suzuka. 
Também a Bridgestone realizou um 
excelente trabalho e julgo que os 
pneus deste ano sâo bastante 

i#-| 
mm p/AS €i mmm 

BBQ a GBILl y CHUIBASQUEIBfl 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO A ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VAIENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACALHAU ASSADO NA BRASA 
BACALHAU A COMES SA 
BACALHAU COM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA. 

CALINHA, RIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SALADAS 

melhores. Podemos ter 
algumas surpresas quando 
chegarmos a Melbourne, mas 
estou optimista e julgo que 
seremos competitivos. A 
Ferrari deverâ ser a favorita 
novamente este ano, embora 
exista sempre o facto de nâo 
se conhecer o novo carro e a 
mudança poderâ ser um 
pouco radical. Os nossos dois 
pilotos de testes irâo cumprir 
muitos quilômetros corn o 
F2002 e estou certo de que 
quando chegar a hora, tudo 
correrâ bem”. 

Juan Pablo Montoya (Williams) considerou esta 
terça-feira que a decisâo da Ferrari em iniciar o 
Mundial de Formula 1 corn o carro do ano 
passado poderâ beneficiar a sua équipa este fim- 
de-semana na Austrâlia. 
A Ferrari decidiu iniciar a temporada corn o 
monolugar da época passada por ainda ter 
algumas düvidas quanto à fiabilidade do novo 
F2002. 
Montoya, todavia, pensa que a escuderia italiana 

i poderâ vir-se a arrepender desta decisâo. 

Montoya ospera 
vuinorabilidades 
da Ferrari 

Portuguese I 
Heritage j 
Committee, | 
realizaa2de | 
Março para 1 
angariaçâo de I 
fundos para o | 
Pavilhâo ï 
Portugfuês da | 
CARABRAM'2002 
o fabuloso I 
"CARNAVAL IN 
BRAMPTON", no 
Mississauga | 
Convention | 
Centre. I 
Jantar às 19h00. | 
Exibiçâo do | 
"Nativa Dancers" | 
e Sounds Good | 
Productions. | 
Bilhetes na f 
Alves Travel: f 
905 451-7457, | 
ou 905 459-2184. | 

E TAMBÉM PRATOS VARIAOOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR OUALIDADE 
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«Foi uma batalha campai no balneârio», nweia MMIO «eis 
Mario Reis esclareceu, na Associaçâo 
de Treinadores de Futebol do Porto, 
O ambiente de fogo que se vivia nos 
balneârios da U. Leiria e afirma que 
se soubesse o ponto em que estavam 
as relaçôes interpessoais nunca teria 
aceite o cargo. 
O ex-técnico da Uniâo de Leira, apôs 
a saida de José Mourinho para o FC 
Porto, esteve no comando da équipa 
durante cinco jornadas, e afirmou, 
em conferência de Imprensa, que em 
20 anos de carreira nunca tinha 
assistido a cenas tâo desagradâveis 
dentro de um plantel. 

Mario Reis expôs através de um 
comunicado, corn quatro pontos as 
situaçôes a que presenciou, durante 
os jogos de Alvalade e da Madeira. 
«O que aconteceu foi extremamente 
grave, no intervalo do jogo corn o 
Sporting. Quando entrei nos 
balneârios vi todos os jogadores à 
pancadaria, foi uma coisa inédita, 
que nunca tinha visto na minha vida. 
Fui obrigado a dar meia dùzia de 
berros», explicou. 
Mario Reis afirmou que depuis dos 
incidentes que se passaram, 
instaurou-se um clima de «paz 

podre» entre os sens atletas que se 
reflectiu no encontro na Madeira 
com dois jogadores a agredirem-se à 
cabeçada. 
«Isto foi uma batalha campai dentro 
do balneârio, e a partir dai qualquer 
treinador sente que hâ indisciplina e 
que nâo hâ amizade», référé Reis. 
Quanto as noticiadas saidas de 
alguns elementos do grupo em 
véspera de jogos, o ex-técnico de 
Leira disse que esse assunto nâo lhe 
dizia respeito, e que sô a 
administraçào do clube é que 
poderia pronunciar-se. 

O présidente do IND e 
CNAD, Manuel Brito 
apresentou uma queixa-crime 
devido a comportamentos 
suspeitos por parte de clubes 
e dirigentes, acerca de 
dopagem dos jogadores 
profissionais. 
«Foi entregue hoje ao 
Ministério Püblico uma 
queixa, para além do 
inquérito que decorre na 
Federaçâo de Futebol. 

Enviâmos, igualmente, um 
relatôrio sobre a situaçâo da 
dopagem em Portugal para 
FIFA, UEFA, Comité 
Olimpico Internacional e 
para a Agência Mundial de 
Anti-Dopagem», realçou 
Manuel Brito, à Râdio 
Antenal. 
O objectivo de toda estas 
medidas «é o apuramento da 
verdade», finalizou o 
présidente do IND e CNAD. 

Manuel Brito quer que a 
verdade venha ao de cima 

FC Porto volta a perder 
corn 0 Real Madrid 
Solari e Helguera "gelaram" as Antas, Capucho 
ainda "acendeu" o rastilho da esperança 
Uma vitôria era quase "obrigatôria" para os 
"dragôes" que encontraram pela frente um Real 
Madrid que viajou para o Porto sem os seus 
maiores ndmes {Figo, Raül e Zidane nâo 
jogaram) e começou a partida corn grande parte 
das restantes estrelas no banco. Mesmo assim, os 
madrilenos adiantaram-se no marcador logo aos 
5 minutos por Solari e Helguera ainda 
aumentou a vantagem poucos minutos volvidos. 
O FC Porto reagiu bem mas nâo foi além do golo 
de "honra", marcado por Capucho, ainda na 
primeira metade. Corn esta derrota os "dragôes" 
vêm as esperanças na qualificaçâo para a 
prôxima fase ficarem mais reduzidas, jâ que o 
Panathinaikos venceu. 

SOMOS TODOS PORTUGAL 

A HORA ESTA A CHEGAR. 

José Mtinuel Durào Barro.so lâiureiuino Estcves- Maiiuela Aguiar 

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

UM CANUIPATO DA COMUNiDADE 
PARA SEnvm A COMUNIDADE 

Quando receber o seu voto 

VOTE PPD/PSD 
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dûassi({ticaçâo 
Equipas 

ISPORTtNG 
2B0AVISTA 
3 FC PORTO 
4BENFICA 
5U1E1RIA 
6 MARfTIMO 
TGOIMABAES 

8 BELENENSES 
OSANTACUWA 
10 BRAGA 
IIPiERREiRA 
12BEIRA-MAR 
13GILWICENTE 
14SALGUEIR0S 
ISSETiBAl 
16VARZIM 
n FOREUSE » 
18ALVERCA 

J V E 

24 16 
24 16 
24 14 
24 12 
24 10 
24 11 
24 10 
24 10 
24 9 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

8 

7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 

5 
4 
3 
9 

7 
3 
6 
5 
7 
8 
9 
7 
6 
6 
7 
5 
5 
4 

3 52 
4 
7 
3 
7 

40 
43 
44 
37 

10 32 
8 27 
9 33 

24 
28 
28 

10 38 
11 26 
12 21 
12 25 
14 19 
wm 
15 26 

S P 

18 53 
14 52 
25 45 
28 45 
27 37 
26 36 
22 36 
35 35 
27 34 
21 32 
33 30 
41 28 
38 27 
46 24 
31 22 
45 20 
38 20 
47 19 

PORTUGUESfl DC fUTCDOL 
PROcissionai 

O MILENIO 

CD elhores lllarcadores 

Resultadosi 
(24“jornada) 

tolmariss - Swrttn, 0-1 
FaniiM-Sawista.1-2 

fC Parta - lalra-llar. 2-3 
Maalairla-VaraaLO-1 

OH Vicaata - Mailiiaia. VI 
Santa Clan - Satonairaa. VI 

Mvarca-BanfIcaVS 
iBlanaasas - K Satûbal VI 
Sn.Brasa-P.FaiT8ira.V0 

(25“jornada) 
Banfica-Oiiiialairia 

SnarUns - Snartino Bnsa 
Warzhn-GIIWicamB 

VUérti Satùbal - Uverci 
Marftina - Faranse 

Paças Farrain - Santa Clara 
Baavista - Witéria Guimarias 

Salgnairas-FC Parlai 
Baira-Mar-BalaBanses 

t - 
Mârio JARDEL (Sporting) 

16 goliDS 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

14 gioloiS 
FARY Faye (Beira-Mar) 

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

§ gCiliOS 
Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

SIMAO SABROSA (Benfica) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 

7 golds 
Celso Neves "CAJU" (Alverca) 
Joào Menezes "BARATA" (Braga) 

Carlos FANGUEIRO (Guimarâes) 
Marins NICULAE (Sporting) 

#11 I kMt 
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PORTUCUCSft DC fUTCDOL 
PROCISSIOnflL 

dâassi(flcaçâû TZjzsuHta^os 
Equipas 

iNACiONAl 24 45 
2ACADEMiCA 24 45 
3M0BEIRENSE 24 44 
4CAMP0MAI0REN24 40 
ICRAVES 24 37 
OPORTiMONENSE 24 37 
7ESUURA0IRA 21 3^^^^ 
80NIA0LAMAS 24 35 
SMI AIE 24 32 
10 AIES 24 32 
ilJMIAL 24 31 
12LECA 24 31 
13IRAIA 21 27 
140IARENSE 24 27 
ISESPHUI 24 26 
16FELGVEIRAS 24 23 
17SIJIEIRENSE 24 20 
18PENAFIEI 24 19 

Ovarense-Penaiiel, 1-1 
Olhteirense - Naval 1* Maia. 0-2 

Rio Ave - Desoertivo Aves, 2-1 
Uniâo lamas - Deso. Ciiave& 2-T 

Sp. Espinilo - L Amadora, 0-1 
Portimanense - Feipueins, 0-0 
Campomaiar. - Mareinnsa, 0-1 

Maia-Nacianal, 1-2 
leça-Acadâmica3-3 

P. zcxuna. ^cznada. 

Estnia Amadara - Ovaransa 
Naval 1* Maia - Partimanensa 

Manireasa-Maia 
Basa. ChavBs - Sp. Espinlia 

PanaHai-Blivairansa 
Académica-RiaAva 

Falfnairas - Canmamaiar. 
Nacianal-laça 

Bespartiva Avas - Uniia lamas 

Apuramento do campeào 

Resultadas 
Pralenst - Santligo. 2-0 
MicioleoM - Angremt. 4-1 
Felgou: Madilgna 

Preprama da 3Marnada 
Madslega - Pralagta 
Santlaga-Mlcaalenaa 
FelgarAngranaa 

Classificaçâo 

EQUIPAS 
1. Micaelense 
2. Madalena 
3. Santiago 
4. Angrense 
5. Praiense 

PTS 
51 
38 
31 
30 
28 

t 
Despromoçôes 

Resultados 
(lamangaa-Fayal,1-0 
Rlbairlnha - St. Antônia, 0-0 
Falgou:Agula 

Programa da 3* lernada 
Agvia - Flameagos 
Fayal - Aibeiriolia 
Folga:St.AntdRla 

Classificaçâo 

EQUIPAS 
1. Santo Antonio 
2. Fayal 
3. Ribeirinha 
4. Flamengos 
5. Âguia 

PTS 
24 
21 
19 
19 
10 

t 

JVmal 

MUéni« 
O seu semanârio 

BOdVÏStS expande-se pela Europa 
O Boavista continua a espalhar-se pela 
Europa, estando prevista, para breve, a 
inauguraçâo de uma filial na Alemanha, 
mais concretamente em Reutlingen, a 
meia centena de quilômetros de 
Estugarda. 
Os pressupostos do acordo de cooperaçâo 
estâo estabelecidos e a assinatura esta 
agendada para dentro de poucas semanas. 
A presença no ultimo almoço de um 

représentante do nücleo português nessa 
localidade abriu caminho para mais este 
laço de uniâo, o que motivou um 
comentârio de Joào Loureiro: «Jâ nâo 
somos um clube tâo pequeno!» 
Alias, os émigrantes portugueses em 
Reutlingen marcaram presença nas 
bancadas do Estâdio Olimpico de 
Munique, fazendo-se transportai em dois 
autocarros. 

Jaime Pacheco ((desoladon corn a derrota 
O Boavista impôs-se ao Bayern de Munique, criou 
oportunidades de golo mas nâo conseguiu concretizâ-las 
e Santa Cruz, a oito minutos do fim, deu a vitôria aos 
alemàes. 
Jaime Pacheco, inconformado, afirmou no final da 
partida em Munique: «Estou desolado. Na primeira 
parte perdemos quatro oportunidades flagrantes de 
golo, na segunda desperdiçâmos mais très, mas nâo 
conseguimos chegar ao golo. Nâo tivemos a serenidade 
necessâria nos momentos decisivos», lamentou o técnico 
do Boavista. 
Martelinho alinhou pelo mesmo discurso de Jaime 

Pacheco, mas mostrou-se de «consciência tranquila», 
tanto mais que o Bayern de Munique «nâo é um 
adversârio qualquer». 
Por sua vez, o présidente Joâo Loureiro considerou que 
os suplentes Alexandre Goulart e Duda «nâo se 
integraram bem no Jogo», que estava a decorrer «a ritmo 
elevadissimo». 
«Tinhamos a noçâo de que iriamos defrontar um 
adversârio muito dificil, conseguimos anulâ-lo durante 
70/75 minutos, mas depois fomos empurrados e surgiu o 
golo. Até àquela altura as grandes oportunidades foram 
nossas», acrescentou Joâo Loureiro. 

lardel quase em forma 
O avançado brasileiro nâo revelou limitaçôes no 
ultimo treino realizado em Alvalade, depois de ter 
saido mais cedo para os balneârios. 
Os jogadores disponiveis fizeram algumas corridas e 
exercicios fisicos na sessâo de treino. Joâo Pinto 
esteve ausente do apronto, devidamente autorizado Rolâo Preto. 

pela SAD «leonina», enquanto André Cruz, Sa Pinto 
e Niculae continuam a récupérai das respectivas 
lesôes. 
Por sua vez, Nalitzis esteve no relvado e realizou 
trabalho especifico sob orientaçâo de técnico-adjunto 
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Sait Lake2002: 

Ûltimo dia marcado par casas de "daping" a triunfa canadiana 
Os Jogos Olimpicos de Inverno de Sait Lake 
City2002 chegaram ao fîm coin dois casos 
"bombâsticos" de "doping" e uma histôrica vitôria 
do Canada no hôquei em gelo masculino, a prova 
que encerrou o programa. 

Contudo, Sait Lake City2002, cuja 
cerimônia de encerramento teve 
lugar domingo à noite no Utah, 
termina sem düvida sob o signo do 
"doping", corn a revelaçâo de casos 
positivos de très atletas, dois dos 
quais haviam conquistado 
medalhas de ouro. 
A tarde, o COI começava por 
anunciar que o espanhol Johan 
Muelhegg, sobre quem jâ se abatia 
a suspeita, perdia a medalha de 
ouro conquistada na véspera nos 50 
km de esqui de fundo e era excluido 
dos Jogos, para pouco depois 
adiantar que também as russas 

Larissa Latuzina e Olga Danilova 
haviam sido desqualificadas da 
prova de 30 km de esqui de fundo, 
ganha pela primeira. 
Tal como Muelhegg, Latuzina 
perde a ultima medalha 
conquistada, mas nào as anteriores, 
e em ambos os casos por controlos 
positivos de darbepoeitina, cujos 
efeitos sào idênticos à EPO 
(eritropoietina). 
Danilova, oitava na prova, tinha 
ganho, antes, a prova de 
perseguiçâo e fora segunda nos 10 
km de fundo. 
Casos a mais, que se juntam a 

Atletismo: 

EUA - Aileta unhersitàrlo 
morre ao cair de cabeça 
no salto corn vara 
Um atleta universitârio norte- 
americano morreu sâbado em 
Minneapolis, Minnesota, apôs cair 
de cabeça quando participava na 
prova de salto corn vara na 
primeira jornada dos 
Campeonatos Big Tem de 
atletismo em pista cober ta. 
Kevin Dare, de 19 anos, foi 
assistido no local pelos socorristas 
da Universidade do Minnesota, 
que ainda procederam à sua 
reanimaçâo antes de o 

transferirem para o Centro Médico 
de Hennepin County, onde, no 
entanto, jâ chegou sem vida. 
Na sequência da morte Dare, que 
representava o State College da 
Pensilvânia, foi marcada uma 
reuniâo de treinadores para 
decidir se o evento iria prosseguir, 
ou nâo, mas o porta-voz da 
Universidade do Minnesota, Jeff 
Kaiser, admitiu a possibilidade de 
sô ser cancelado o concurso do 
salto corn vara. 

Ouro 

Alemanha 12 
Estados Unidos 10 
Noruega 11 
Canadà 6 
Russia 6 
Austria 2 
Italia 4 
França 4 
Suissa 3 
Holanda 3 
China 2 
Finlandia 4 
Suécia 0 
Croâcia 3 
Coreia 2 
Estonia 1 
Inglaterra 1 
Bulgaria 0 
Espanha 2 
Australia 2 
Republica Checa 1 
Polonia 0 
Japâo 0 
Eslovénia 0 
Bielorüssia 0 

diversos outros ocorridos ao longo 
de 17 dias e que "mancham" 
indelevelmente os Jogos de Sait 
Lake City, que chegaram a ser alvo 
de ameaça de boicote por parte da 
Russia. 
Na ultima prova do calendârio, ao 
menos isso, nâo houve "casos", mas 
sim uma sensacional vitôria do 
Canada sobre a selecçâo dos EUA 
por 5-2 na final do torneio de 
hôquei no gelo masculino, que 
coloca fim a um "jejum" de nada 
menos de 50 anos dos canadianos a 
nivel de titulos olimpicos da 
modalidade. 
Vencedores de seis dos sete 

primeiros torneios olimpicos, os 
Canadianos haviam triunfado pela 
ultima vez, em casa, no distante ano 
de 1952. 
Agora, frente à équipa anfitriâ, o 
Canada, que foi subindo de forma 
de jogo para jogo durante o torneio, 
foi nitidamente superior, vencendo 
corn 2-1, 1-1 e 2-0, para suceder na 
galeria de campeôes à Repüblica 
Checa, afastada nos quartos-de- 
final pela Russia. 

tŸÜOAUûŸS 

Ha^py Travellers esté, a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

For issO) todos os clientes 
que usera os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a servir 

os sens clientes 
corn o mesmo 

caiinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

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

îll.S 
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Irg: vente.. 
Pois é, O Joào Pinto prossegue a 
caminhada de "angariaçào de 
pontos" para a causa leonina. É, 
positivamente, um Pinto corn forças 
de galo na capoeira verde-e-branca... 
Mais uma cabeçada do "rasteirinho" 
no meio dos "calmeirôes 
vimaranenses" e, os très pontos da 
ordem, para Alvaladel 

No Algarve, com uma 
temperatura agradâvel, o 
Boavista "viu" o caminho da 
vitôria sobre o Farense corn 
algumas dificuldades. Assim, 
sabe melhor! 
Nas Antas, o FC Porto "meteu 
âgua'' corn o Beira Mar, o que 
até é legitimo. Frente ao FC 
Porto, os aveirenses foram uns 
mourinhos de trabalho. Tiveram 
a recompensa merecida! 
No Ribatejo, o Alverca desta vez 

nâo conseguiu travar o 
Benfica. Os très pontos 
bem ficam na Luz. 
Assim, na frente, tudo na 
mesma. SPORTING (53 
pontos), em primeiro 
lugar; o Boavista na 
segunda posiçâo a 1 ponto 
de distância e, FC Porto e 
Benfica, no terceiro lugar 
corn 45 pontos cada. Sp. 
Braga e Varzim, somaram 
3 pontos preciosos cada 
um, enquanto todos os 
outros empataram e 
dividiram os pontos entre 
si. O fundo da tabela esta 
um pandemônio... 
A Jornada 25, com jogos 
Sâbado, Domingo e 
Segunda-Feira, dâ-nos os 
seguintes embates: 
Sâbado, às 12h45, o 
Benfica-Uniâo de Leiria, 
corn transmissâo na 
SporTV e SIC. Às 15h00, 
Sporting-Sp. Braga, também 
corn transmissâo na SporTV. 
Domingo, dia 3 de Março, às 
lOhOO, Varzim-Gil Vicente; às 
IlhOO, V. Setübal-Alverca, 
Maritimo-Farense e Paços de 
Ferreira-Santa Clara. Às 13h30, 
Boavista-Guimaràes, corn 
transmissâo na SporTV e, às 
16h00, Salgueiros- FC Porto, 

corn imagens na RTPi. 
Na Segunda-Feira, às 15h30, 
Beira Mar-Belenenses, corn 
transmissâo na SporTV. 
Mais uma jornada corn muitas 
"armadilhas" pelos vârios 
estâdios do pais. O que parece 
fâcil transforma-se em 
impossivel e, o vice-versa, 
também tem o seu lugar... 

JMC 

A feliz contemplada Margaret 
Botelho corn Bob Raposo, 
représentante da Labatt para a 
comunidade portuguesa, na 
CIRV-fm. 

Bob Raposo trabalha e 
diverte-se na comunidac 
portuguesa* 

Qo Cup Crazy 
Tira a tua fotografia junto da 

Stanley Cup, na Local 183, 
no 1263 Wilson Ave., Toronto, 

4“-feira, 6 de Marçô, 
entre as llam e as 12pm. 

As fotografias sâo uma cortesia 
de Labatt Blue. 

Blue 
A cerveja da comunidade 

*TM/MC Labatt Brewing Co. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 
especiais, contacte Bob Raposo para o ajudar 
a tratar de tudo o que précisa 

C41B} S48-075'1 
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Buardado estava 
0 bocado! 

A jovem luso-canadiana Margaret 
Botelho, natural de Toronto, filha 
de pais oriundos de Sâo Miguel, foi 
a feliz contemplada corn a viagem 
aos Jogos Olimpicos de 
Inverno'2002, em Sait Lake City- 
USA, oferta da Labatt Brewing Co. 
A inscriçâo da jovem luso- 
canadiana teve lugar junto da 
CIRV/FPtv, quando da paragem do 
carro especial Labatt Streamline. 
Curiosamente, Margaret Botelho, 
fez anos no dia 21 de Fevereiro! 
Que rica prenda de anos, Margaret. 
Parabéns! 


