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urn êxito que deve ter continuidade 
Os estudantes universitaxios sâo 
um mundo de irreverência e boa 

disposiçâo. 

Na Noite de Fado, na Câmara 

Municipal de Toronto, logo apôs 

a sessâo, os elementos das Tunas 

fizeram do espaço da Rotunda 

um salâo de festa... 

Na imagem, por exemplo, a 

Estutantina Universitària de 

Coimbra, em plena actuaçâo- 

brincadeira. No topo do mastro 

do estandarte, um penico, corn 

duas colberes de pau e um 

realissimo par de cornos! 

Estudantes... 
^ Pagina 22 

lAITER lOPES 
um adeus... até ver! 

em maratona 
de bem-fazer 

^ Pagina 28 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
• FESTIVAL DA CANçâO CIRV 2002, DOMINGO 14 DE ABRIL NA FPTV • 
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Estâmes a cinco meses do DIA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE 2002. 
Até ao momento em que escrevo este 
apontamento, cerca de 2.000 jovens de paises 
de lingua portuguesa estâo inscrites para 
participarem no acontecimento. Os 
responsâvéis do DMJ'2002, esperam receber 
3.000 portugueses de Portugal, Brasil, Cabo 
Verde e Angola. Para tanta gente de lingua 
portuguesa, sâo necessaries muitos voluntaries 
para ajudar os visitantes e, familias generosas, 
para albergar os peregrines em suas casas. 
A Coordenadora do Departamento de Lingua 
Portuguesa do DMJ'2002, Liane Paixâo, apela 
aos bons coraçôes "de lingua portuguesa" para 
que a ajudem a levar a "cruz ao Calvârio"... 
Contactem a Liane Paixâo pelo telefone: 416 
971-5335, Ext. 147, ou E-mail: 
lpaixao@wyd2002.org, ou www.wyd2002.org 
WORLD YOUTH DAY vai ter lugar de 23 a 28 
de Julho de 2002. 

Estâmes a um passe do grande acontecimento. 
5 meses parece muito tempo mas, para um 
acontecimento desta envergadura, nào é quase 
nada. Quem quiser e puder ajudar, individuais 
ou familias, devem contactar jâ. 
Sô de lingua portuguesa serâo mais de 3.000 
aimas! 
É muita gente para ajudar e dar guarida. Sejam 
voluntaries e generosos para corn os 
peregrines. 
O Papa Joào Paulo II, quer ver e ouvir os 
jovens, os responsâveis de amanhâ. Vamos, 
pois, dar as mâos de modo a que todos possam 
conviver no Canada em harmonia e felicidade, 
no encontre corn o Papa, connosco e corn os 
seus homôlogos de outres paises. 
Sô assim ficaremos de consciência tranquila, 
mesmo que nâo tenhamos simpatias religiosas 
ou obrigaçôes especiais. 

JMC 

sem vertebras 

com OS leitores 

Olà, bons amigos! 
Mais uma semana "foi à vida" e 
outra se "colou" a nos pelo mesmo 
espaço de tempo de todas as 
outras e das vindouras. A rotina 
habituai... 
Estamos em vésperas do DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 
e, como jà é também rotina, 
vamos comemorar o dia corn todo 
O carinho e respeito. A MULHER 
merece isso e muito mais! 

A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana 
realiza na sua sede-social, dia 9 de Março, o Dia 
Internacional da Mulher e corn o tema "A Mulher 
na Comunidade". 
Para falar sobre o importante tema estarâ présente 
Isabel Palmer, coordenadora do Grupo Mulheres 
Portuguesas 55+. 
Seguir-se-â uma peça teatral intitulada, "Adeus 
Vestido Preto - A Minha Emancipaçâo". 
Também a CASA DO ALENTEJO comemora a 
data corn o Jantar do Dia da Mulher, e uma sessâo 
de convivio e variedades. Presenças do Grupo de 
Ginâstica Ritmica e do Grupo Coral Feminine da 
Casa do Alentejo, poesia dedicada ja mulher e 
cantigas corn Jessica Amaro. 

Duas ôptimas oportunidades para participarem 
nas homenagens à mulher, no proximo Sâbado, 
dia 9. 
Beijinhos às MULHRES e votes de real 
emancipaçâo, sem perderem a maravilhosa 
condiçâo de serem mulheres. 

A Casa Cultural de VILA DO CONDE of 
Toronto, realiza Domingo, dia 10, às 15h00, na 
sede-social, a Assembleia Gérai Ordinâria para 
apresentaçâo de contas e eleiçâo de novos Corpos 
Gerentes. 
O présidente José Carlos Eusébio apela aos sôcios 
para que compareçam e participem na eleiçâo tâo 
importante para a continuidade da Casa Cultural 
de Vila do Conde. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses 
do Ontârio-ACAPO, vai realwar o "I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOLCLORE", Domingo, 
dia 24 de Março, pelas 15h30, no Ursula Franklin 
Academy Auditorium (Dufferin Mail). 
Irào actuar os Grupos; 
Chi Ping Dance Group; Folklore Ensemble 
Croatia Mississauga; Habeeba Hobeika Egyptian 
Dance Ensemble; Huairapungp Ecuadorian 
Ethnocultural Group; Rancho Folclôrico da Casa 
da Madeira e Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal. 
Informaçôes e réservas: 416 536-5961. 

O "menu" da semana fica assim ao vosso dispor. 
Escolham e... "bom proveitol". 

JMC 
A Parôquia de Sâo Mateus, 
no 706 Weston Road, em 
Toronto, realiza a 
ROMARIA QUARESMAL 
no Sâbado, dia 23 de 
Março, corn a saida dos 
Romeiros às 09h00, corn 
romagem às Igrejas 
circunvizinhas e regresso 
pelas 18h00. 
Os interessados em 
participar na romaria da 
Parôquia de Sâo Mateus, 
devem contactar o José de 
Sousa, pelo telefone: 416 
783-6721. 
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EM DESTAQUE 

PORTO; Angelino Ferreira, vice-presidente do FC Porto e administrador da SAD do Porto, dâ a 
conhecer o piano de pormenor das Antas. - FOTO ANTONIO SIMOES/LUSA 

BPRCR: 

PJ deteve dois 
homens corn mais 
de 8.000 doses 
de iieroina 
A Polîcia Judiciâria deteve em 
Braga dois homens, residentes 
naquela cidade, na posse de 
heroîna em quantidade suficiente 
para mais de 8.000 doses, anunciou 
no Porto fonte policial. 
Em resultado da operaçâo policial, 
realizada segunda-feira, foi também 
apreendida uma pistola de calibre 
7.65, na posse de um dos detidos, 
muitas muniçôes, dinheiro, um 
automôvel tipo monovolume, 
produtos usados para "corte" 
(aumento da quantidade) da 
heroina, uma balança electrônica e 
outros artigos relacionados corn o 
trâfico de droga. 
A fonte referiu que a operaçâo 
surgiu no desenvolvimento de uma 
investigaçâo no âmbito da quai 
foram detidas, hâ alguns meses, 
duas mulheres na posse de cerca de 
61.600 doses de heroina. 

Roda de camiâo mata 
e fore crianças 
Um acidente insôlito ax:onteceu 
na segunda-feira à tarde quando a 
roda de um camiâo se soltou, 
rolou numa ribanceira corn mais 
de 500 metros e caiu no recreio da 
Escola Primâria de Porto de Môs, 
matando uma menina e ferindo 
outras duas corn gravidade. 

Uma das vitimas, Andreia, de nove anos, 
entrou "em coma profundo" no Hospital de 
Santo André, em Leiria, e acabou por 
morrer ao fim do dia. 
Segundo o responsâvel, Joana, de sete anos, 
estava também "em coma" e a équipa de 
profissionais do hospital fez algumas 
tentativas de reanimaçâo, transferindo-a de 
seguida para o Hospital Pediâtrico de 
Coimbra (HPC). A terceira vitima, Vânia, 
de nove anos, depois de receber os 
primeiros tratamentos em Leiria, também 
foi transferida para o HPC, onde os médicos 
tentariam a reimplantaçâo do "membro 
superior direito", decepado em 
consequência do acidente. 
"Nunca pensei assistir a uma coisa destas, 
foi tudo tâo râpido, que a roda bateu nas 
crianças e elas ficaram logo no châo. Duas 
ficaram inanimadas e a que ficou sem braço 
entrou em pânico e sô chamava pela màe", 
desabafava a funcionâria Deolinda Vieira, 
uma das auxiliares de acçào educativa, que 
presenciou a insôlita ocorrência. 
Um camiâo carregado de brita, ao que se 
presume com um problema mecânico, 
perdeu uma roda da frente (corn jante e 
parte do cubo incluidos), que desceu 
desenfreada um morro baldio e invadiu o 
recinto da escola. A roda ganhou velocidade 
na descida, saltou a vedaçâo em rede, partiu 

alguns ramos de uma ârvore e sô parou 
junto ao baloiço onde estavam as crianças. 
A Vânia estaria corn o braço envolto na 
estrutura do baloiço quando foi atingida. As 
outras duas meninas também brincavam 
junto ao baloiço quando foram 
surpreendidas pela tragédia. Apôs o 
acidente, instalou-se o pânico entre os 
alunos e, mais tarde, viveram-se momentos 
de grande tensâo e emoçâo, quando os pais, 
alertados pelas primeiras noticias, correram 
para o estabelecimento para saberem dos 
filhos. 
O camiâo descia uma zona corn declive 
acentuado, carregado de brita, havendo 
alguns populares que apontavam a 
possibilidade de se ter "gripado um 
rolamento" da roda, pois terâo visto o 
veiculo a deitar fumo naquela zona. O 
motorista do camiâo, ao inteirar-se da 
dimensâo da tragédia, ficou em estado de 
choque e precisou de receber assistência 
médica. Como se nâo bastasse a sucessâo de 
dramâticas consequências registadas neste 
caso, refira-se que Vânia é filha de um 
homem que sofreu ferimentos graves na 
madrugada desse mesmo dia, na sequência 
de um acidente de viaçâo ocorrido na 
Estrada Nacional 1 (EN-1), perto de 
Moleanos, Alcobaça. 

ferro Rodrigues 
recebe apoio incbmodo 
de empresario 
o secretârio-geral do PS, Ferro Rodrigues, engoliu era seco 
diante do contra senso, Um apoiante empresario de Rio 
Tinto, que prometeu o seu apoio, reivindicou o programa 
economico de Durâo Barroso. 
O empresario, diante da incredulidade, explicou à comitiva 
sodalista que se o IRC descer para 20 por cento vai haver 
muito mais IVA. «E se as empresas irâo precisam de fazer 
fugavlogo, vamos ter mais IRC», disse. 
Ferro Rodrigues respondeu, prontamente, que as empresas 
nâo podem fazer fugas. Parecia que para o lider do PS, o 
embaraço nâo tinha fim. 
«Porque é que os bancos pagam menos dé IRC que as 
empresas?». Ferro respondeu dizendo que ai reside a fuga, 
muitas vezes por offtshore, que é legal e que neste momento 

esta a ser alterada. 
A comi tiva socialista ouvia corn 
sorrisos hervosos a defesa da 
révisât) das leis laborais. 
«Sou contra os contratos a 
prazo, sô que fera que haver 
mais flexibiljdade no capitulp 
de admitir e demitir», 
acrescenlou o empresario. 
Nem a medida mais 
emblemâtica de Ferro 
Rodrigues, o rendimento 
minimo, escapou às criticas do 
estranho apoiante. Disse que os 
subsidiados se passeavam nos 
centres Gomerciais do Porto c 
que «até parccia o S.Joâo». 
O empresârio de Rio Tinto diz 
que vai votar Ferro Rodrigues 
porque ele vai mudar. Mas, de 
forma absoluta, Ferro garantiu 
o contrârio. 
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A POUTICA EM PORTUfiAl REPORTAGEM FOTOGRâFICA 

TORRES VEDRAS: 
Durâo Barroso présidente do PSD, esteve no mercado municipal de Torres 
Vedras, em campanha eleitoral para as eleiçôes legislativas a realizar no dia 17 
de Março FOTO; PAULO CUNHA/LUSA 

PORTO: 
Carlos Carvalhas, durante um comicio da CDU no Mercado Ferreira Borges, 
no Porto. 
FOTO: ESTELA SILVA/LUSA 

ALDEIA DE ALQUEVA: 
O Secretârio gérai do PS, Ferro Rodrigues, recebe flores de uma apoiante da 
Aldeia de Alqueva, durante a visita ao local. 
FOTO: NUNO VEIGA/LUSA 

DAiAMA: 
O Présidente do CDS/PP, Paulo Portas durante a visita a Esquadra da PSP da 
Damaia, em acçâo de campanha para as eleiçôes legislativas. 
FOTO: PAULO CARRICO / LUSA 

Camionista mata colega corn tira 
Uma disputa entre dois camionistas 
resultou na terça-feira de manhâ 
num homicidio a tiro, na Azambuja. 
O crime verificou-se na Quinta do 
Regedor, numa réserva de caça 
associativa, : a 500 metros do local 
onde existe uma saibreira onde, 
diariamente, acorrem camionistas 
para retirât areia grossa raisturada 
corn argiia, matéria que esta a servir 
para préparât o terreno destinado à 

ampliaçâo da central termoeléctrica 
do Carregado, concelho de 
Alenquer. 
A vitima, conhecida por ‘ChicoV 37 
anos, residente em Abrantes, atolou 
o camiâo cem metros apôs a entrada 
da mencionada propriedade agricola 
e florestal. Atrâs, seguia o homicida 
que, impaciente, forçou a 
ultrapassagem com a sua viatura, 
manobra mal aceite pelo colega 

acidentado. 
“Eles sâo pagos à carrada de saibro e 
por is so tentam fazer os 
carregamentos o mais depressa 
possivel”, explicou um responsâvel 
da GNR. Foi entâo que os dois 
motoristas se confrontaram. 
“Segundo me contararn, o homicida 
saiu corn uma moca de Rio Maior e 
tentou agredir o ‘Chico’, mas ele 
tirou-lhe aquilo da mâo. Depois, 

voltou ao camiâo, foi buscar uma 
pistola, deu-lhe um tiro e fugiu”, 
contou-nos o proprietârio da Quinta 
do Regedor, situada a quilômetro e 
meio do centro da Azambuja. O tiro, 
desferido por pistola ou revolver, 
acertou na cara da vitima, numa 
zona entre o nariz e um olho, e 
provocou morte quase imediata ao 
camionista, casado e pai de très 
filhos. 

Advogados boicotam actos 
judicials urgentes 
Uma comissâo de advogados de Cascais 
decidiu nâo realizar, até 2 de Abril, 
quaisquer actos judiciais urgentes para os 
quais sejam nomeados, no âmbito das 
escalas de piresença nos tribunais. Na base 
do protesto esta, segundo os 
organizadores, o facto de o Estado 
português ser "devedor, a titulo de 

despesas e honorârios, de um montante de 
349.158 euros aos advogados e estagiârios 
da comarca", a titulo de pagamento das 
defesas oficiosas. 
Uma comissâo de advogados de Cascais 
realiza hoje no Tribunal de Familia local 
um protesto contra o atraso no 
pagamentos das defesas oficiosas. Na 

sexta-feira, a Ordem dos Advogados 
anunciou estar a ponderar uma acçâo 
judicial contra o Estado, para cobrança 
das dividas para corn "muitos advogados 
espalhados por todo o pais", que "superam 
um milhâo de contos". O Ministério da 
Justiça alega ter dado instruçôes para que 
o problema seja resolvido. 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 7 Março, 2002  5 

MISCELâNIA 

Luso-descendente baleado nos arredores de Joanesburgo 
A violência prossegue na Africa do Sul. 
Um luso-descente foi baleado 
mortalmente, em Springs, a pouco mais 
de 60 quilômetros de Joanesburgo, 
adiantou um familiar da vitima à Lusa. 

Mario Ladeira, 34 anos, foi atingido 
corn dois tiros, quando estava de saida 
de um bar, depuis de uma discussâo 
entre vârios clientes. 
Esta é a sexta morte nesta ano, em 

consequência de violência criminal, 
entre um elemento da comunidade 
portuguesa, radicada na Africa do Sul. 
Os pais do luso-descendente sâo 
naturals da Madeira e residem 

actualmente no sul de Joanesburgo. 
O funeral de Mario Ladeira realiza-se 
na prôxima sexta-feira, de acordo corn 
um familiar da vitima, citado pela 
Agência Lusa. 

47 milhSes de euros 
em quatro novos tribunals 

Esnuiadores franceses 
ainda desaparecidos 

O Ministério da Justiça investiu perto 
de 47 milhôës de euros (cerca de 9,4 
milhôes de contos) nos quatro novos 
tribunals que entram em 
funcidnamento este ano. Almada, 
Cadaval, Melgaço e Viseu foram os 
locais escolhidos para a instalaçâo dos 
novos edificios. Corn eles, eleva-se a 
329 d total de tribunals existentes no 

pais, segundo dados de 2000, todos 
informatizados e corn equipamentos 
de videpconferência. Prontas até final 
do and estarâo também as 
remodelaçôes efectuadas nos 
tribunals dé Alcobaçà e de Vila Real 
cujas obras ficaram orçadas em quase 
2,5 milhôes de euros (perto de meio 
milhâo de contos). 

As équipas de socorro continuam a 
procurar seis esquiadores franceses 
desaparecidos hâ très dias no Vale 
de Isere (Alpes franceses), afirmou 
a policia. 
As équipas de resgate, que 
enfrentam ventos fortes e 
temperaturas negativas, estâo a 
tentar chegar aos desaparecidos 
seguindo as escassas pistas 
recolhidas sobre o 
trajecto que os 
esquiadores terào 

escolhido. 
Dois helicôpteros foram utilizados 
numa fase em que o mau tempo 
deu tréguas, informa a AP. 
Os familiares dos esquiadores - 
duas mulheres e quatro homens 
corn idades entre os 25 e 30 anos - 
alertaram ontem a policia para os 
desaparecimentos. Os esquiadores 
residem em Lyon. 

Centros de Saûde funcionam mal 
Um estudo da Déco concluia que os centros de 
saûde em Portugal funcionam mal. 
A Associaçào de Defesa do Consumidor 
encontrou, por todo o pais, horârios de 
atendimento muito reduzidos, esperas 
interminâveis e falta de informaçâo. As 
conclusôes resultaram de entrevistas - realizadas 
por uma équipa da revista "Teste Saûde", da 

Déco - a 2600 utentes repartidos por 376 centros 
de saûde sobre o grau de satisfaçào 
relativamente aos serviços prestados. A 
associaçào justificou o estudo corn base no facto 
de os centros de saûde serem a unidade bâsica do 
Serviço Nacional de Saûde e terem sido criados 
para dar resposta à larga maioria dos problemas 
de saûde da populaçào portuguesa. 

Conferência sobre a 
descoberta do Canada 
o Dr. Manuel Luciano da Silva, faz uma 
palestra no Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto, sobre "A Descoberta do Canada pelos 
Portugueses, antes do nascimento de 
Colombo", baseado nas inscriçôes da Pedra de 
Dighton e no mapa nâutico de 1424. 
Quinta-feira, dia 14 de Março, pelas 19h30, nâo 
faltem na Galeria Almada Negreiros, nesta 
importante palestra do Dr. Manuel Luciano da 
Silva. 

"the big bc^s' tcy store' 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MOBILIAS!! 

INVENTâRIO DE $S50,000.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
MoUlla de escritorio, secretaries, cadeiras, mesas & fetecepiadoras 

O O 

Equipamentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preçosi 

Desde 

« 
c 
0 
3 
1 LCBO 

Lakeshore Rd. E, 

OJ 

(0 
ü 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

"the big boys' toy store" 
STAK CH&fct 

f$7 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

90.S.27L27SS 
Minimum purthase$100 
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Portugal afasta candidatura 
ao Banco Central Europeu 

O substituto de Christian Noyer (à direita) 

começarâ a ser escolhido em Barcelona em Abril 

Portugal abdicou 

dennitivamente de 

apresentar um candidato 

ao directôrio do Banco 

Central Europeu (BCE) em 

substituiçâo do actual vice- 

presidente, o francês 

Christian Noyer, depois da 

desistência do governador 

do Banco de Portugal, 

Vitor Constâncio. 

"O candidato natural séria o dr. 
Vitor Constâncio. Mas, por razôes 
pessoais que ele prôprio jâ 
justificou, nào esta disponivel para 
se apresentar", afirmou o ministro 
das finanças, Guilherme d'Oliveira 
Martins, à margem de uma 
reuniâo dos sens homôlogos dos 
Quinze. "Nesse sentido, nâo 
iremos apresentar outro 
candidato", afirmou, precisando 
que "este governo entende que as 
suas competências nâo lhe 
permitem apresentar candidatos, 
uma vez que o candidato natural 
séria o dr. Vitor Constâncio". 
Oficialmente, apenas a Bélgica e a 
Grécia apresentaram candidaturas 
ao posto de Noyer, que ficarâ vago 
a 31 de Maio, no final de um 

mandate de quatre anos. 
O ministro grego avançou 
oficialmente corn o nome do 
governador do seu banco central, 
Lucas Papademos. Jâ a Bélgica 
optou por Paul de Grauwe, um 
académico de reputaçào 
internacional nos assuntos 
econômicos e monetârios, que 
preside actualmente à comissào 
dos assuntos econômicos e 
financeiros do senado belga. 
Ironicamente, frisou Didier 
Reynders, ministro- belga das 
Finanças, De Grauwe e 
Papademos escreverem juntos um 
livre nos anos 90 sobre o future do 
FMI, o que servira para sublinhar 
o seu grau de competência 
équivalente. 

I "X Encontre de Professores 
! da Lingua Portuguesa no 
I Canada e EUA" 

1 I 
I 

I 
j 

i 

Realiza-se entre 19 e 21 de Abril, o jâ 
tradicional e importante 
"X ENCONTRO DE PROFES- 
SORES DA LINGUA 
PORTUGUESA NO CANADÂ E 
EUA", este ano em London, 
Ontario. 
Para o efeito a Comissào 
Organizadora realiza um jantar de 
angariaçâo de fundos para o 
Encontre de Professores, Sâbado, 
dia 23 de Março, no Imperio 

Banquet Hall, no 109 Falcon 
St./Trafalgar St., em London. 
Recepçâo e cocktails às IShOO. 
Depois, jantar, palestras e baile. 
Bilhetes à venda na Acadia Travel 
Agency de London e na Escola 
Portuguesa-Holly Cross School 
Tarnbém para informaçôes e 
réservas, contactem Miguel Piedade: 
1-519-319-7606, ou Felipe Gomes: 
1-519-435-0616. 
Nâo faltem! 

MiguelPiedade 
e Felipe Comes, 

I 
% I 
I 

I 

I 
I 

I I 
I 

Honâm VimwgM Whhôah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas dn 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Dia 9 de Março 

BAILE DA PINHA 

BAILE com o 

conjunto Mexe-Mexe 

INFO; 905-286-1311 

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

tacLo Ztpoirun^s 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Pequenas histôrias de (^JZ[\|~T^ grande 
Tem "a sina marcada na palma da 
mâo", como diz o velho fado. 
Nasceu no coraçâo da Madragoa, em 
Lisboa, em 3 de Outubro de 1931, ao 
lado da sala de Testas dos "Vendedores 
de Jornais", da célébré Rua das 
Trinas, onde começou a cantar. 
É, simplesmente, o Fernando da Silva, 
O primeiro fadista a pisar terras do 
Canada, segundo rezam as vozes lusas 
destas bandas. 
Fernando da Silva chegou ao Canada 
no dia 10 de Agosto de 1956. 
Começou a cantar o fado 
acompanhado pelos saudosos 
Mariano Rego e o Orlando. Mais 
tarde, por Frederico Bulhôes, Antonio 
Amaro, Gabriel Teves e outros. 
Paralelamente ao fado, Fernando da 
Silva, exerceu a sua profissào de 
Polidor de Môveis. O salâo do First 
Portuguese Canadian Club, foi a sua 
primeira "casa de fado" na cidade de 
Toronto. 
Fernando da Silva casou corn Cristina 
da Silva. Ao casai nasceu, em Toronto, 
dois filhos: Fernando e Elizabeth da 

Silva. 
Figura franzina, seca e atrevida, 
Fernando da Silva foi, entre nos uma 
personalidade querida e respeitada. 
Corn vârios amigos do fado, como 
Chico Alentejano, Zé Gomes, Maria 
Gomes e outros, participou em 

« 

Na casa El Chita, do Chico AUnt^ano (trespassado em 1967), 
acompanhado por Antônio ^maro, Fernando Silva canta 0 fado 

'a manêiral 'A esquerda, reconhêce-sé o ett^resârio Amadeu 
Vaz, tecentemerde falecido. 

iniciativas de beneficência para corn 
pessoas necessitadas e instituiçôes em 
dificuldades, corn o seu grupo 
"Alegres do Fado". 
Problemas de saùde, uma inesperada 
trombose, forçou-o a deixar a sua vida 
de trabalho e boémia. Esta reformado 
desde 1997. 
A sina de Fernando da Silva, nâo lhe 
proporcionou um fim de vida 
confortâvel, como merecia. Deu 
muito de si toda a vida e, agora, vive 

debilitado numa cadeira de rodas, no 
Lar Maynard Nursing Home, em 
Toronto. E acarinhado mas nâo é feliz. 
Tem gente à sua volta mas sente-se sô. 
E o seu fado, o fado que ele tâo 
sentidamente cantou e que nâo o 
compensou na mesma medida. 
Mesmo assim, Fernando da Silva, 
quando fala do fado, sorri corn 
beatitude, com saudade. Saudade, o 
pouco que lhe resta. 

JMC 

Fernando Silva ao desafia cota Anténio TMca? 
Sâo Imogens dos bons veUios tempos^ 

♦ FINE^ ^ RARA HOIVIEIN/I E IVIUL.HER ^ 

& JA f\/l B ^ J A r\yl B S 

Cabedal 
Pela de ovelha 

' Alteraçôes 

> Arranjos 

’ Medidas grandes 

• Elegância e qualidade 

ALTA MODA - ALTA GlUALIDADE - BONS PREÇOS 

7 dias par semana 
das 'lO am - G pm 416-789-5400 
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0 Grande Mistério dos Navegadores Perdidosi 
(E O Trabalho de um Moderno Paladino da Histôria) 
De todas as bêlas passagens da 

Histôria de Portugal, a que tem 
mais impacto e atracçâo para 

nôs que vivemos tâo longe da Pâtria, é 
certamente a da Era dos 
Descobrimentos. 

A volta de 1418 o Infante D. Henrique 
deu vida e alento ao grande desejo dos 
Portugueses de procurarem fama e 
fortuna, descobrindo terras novas num 
mundo que era entâo vastamente 
desconhecido. 
As outras naçôes, que mais tarde 
competiram corn os . nossos 
antepassados na colonizaçâo, 
encontravam-se por essa altura 
ocupadas corn graves problemas 

Biblioteca Museu em Caviào, 
internos. Tomando vantagem 
dessa distracçâo, e em grande 
segredo, um enorme esforço foi 
desenvolvido que resultou na 
descoberta da maioria das terras 
do mundo pelos valentes 
Navegadores Portugueses. 
Por causa do tal grande segredo 
necessârio nessa altura, hoje a 
nossa histôria tem lacunas, que 
muitos pesquisadores procuram 
diligentemente preencher. 
Quem foi o primeiro Navegador 
a descobrir o Canada? E a 
América? 
Hoje aceita-se que Joâo Vaz 
Corte Real, deve ser considerado 

IVIais de HO anos no 
mercado da telecomunicaçâo 

Apoiaxnos a Salvation Army com org^ulho 

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 dîstância preferida pela 
^comunidade portuguesa. ^ 

Nào hésité em contactar-nos, 
pois sô assim, poderà saber as grandes 

vantagens que benefîciarà 
24 horas por dia, 7 dias da semana. 

HOfSriOS! 2^ a 6“ feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone là: 1866-727-4383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

o primeiro europeu que chegou à Costa 
Americana, -pelo menos, mais de vinte 
anos antes de Colombo! 
A histôria da familia Corte Real é 
interessantissima. Joâo Vaz Corte-Real 
navegou o Atlântico Norte por mais de 
25 anos descobrindo a Terra Nova em 
1472. Foi eventualmente recompensado 
pelo Rei, corn o titulo de Capitâo-Mor e 
o governo de metade da Ilha Terceira, 
aonde viveu. 
Ainda hoje se pode ver a "Casa do 
Capitâo" em Angra do Heroismo. 
Seu filho mais novo, Caspar, em 1500 
fez a sua primeira viagem à Terra Nova 
(New Found Land) entâo chamada 
"Terra dos Corte-Reais". 
Partiu em 1501 numa segunda 
expediçâo ao Continente Americano e 
nunca mais voltou! 
O outro filho Miguel, partiu em 1502 
em busca de seu irmâo e também nunca 
mais foi visto! 
O que aconteceu aos dois destemidos 
irmâos, suas naus e tripulaçôes? 

Ora aqui encontramos um distinto 
Médico Luso-Americano, o Dr. Manuel 
Luciano da Silva, que como Historiador 
e Pesquisador amador, viu e reconheceu 
em Fall River, Massachusetts, prova - 
vastamente ignorada- de que Miguel 
Corte-Real ali esteve em 1511! 
Essa prova é constitulda por uma 
grande pedra (Dighton Rock) em que se 
podem ver vârios escudos em V corn 
cruzes idênticas às usadas nas vêlas das 
Naus e Caravelas Portuguesas, o nome 
Miguel Corte Real e a data 1511. 
Mas ver nâo foi entâo nem é hoje fâcil. 
Depois de gravada, a Pedra esteve 500 
anos ao "sahor dos ventos e das marés". 
A erosâo é tremenda! A pobre Pedra 
Dighton foi muito maltratada. Sempre 
que maré subia, a tapava quase 
totalmente, e sempre que descia e a 
destapava os ventos arrastavam areias 
que a desgastavam. No Inverno os gelos, 
no Verâo o Sol, sempre as ondas, e 
ainda, humanos, que lâ escrevinharam 
coisas. O pior foi o vandalismo humano 
até 1974 quando a Pedra foi colocada 
dentro dum pavilhào fechado. 
Em 1818 O Professor Delabarre da 
Browns University, escreveu (Em Inglês, 
claro): 
"Eu vi clara e indubitavelmente, a data 
1511. 
Ninguém até à data a viu, ou detectou 
na pedra ou em fotografia. 

mas uma vez vista a sua presença 
genuina nâo pode ser negada". 
O Dr. Manuel Luciano da Silva 
compreendeu a importância desta 
descoberta e tornou-se o seu Moderno 
Paladino 
O Doutor dedicou muitos anos da sua 
vida, a sua considerâvel influencia e 
muito do seu dinheiro, para que a Pedra 
fosse reconhecida como testemunha de 
facto histôrico significante e salva do seu 
ambiente destrutivo. 
E finalmente em 1973 a sua instancia, 
um pavilhào octogonal foi construido 
para abrigar a pedra, e hoje existe o 
Museu da Pedra Dighton, no que se 
tornou um Parque Estatal. 
E o ünico museu na América a 
testemunhar e glorificar as acçôes dos 
Navegadores Portugueses! 
O Dr. Silva escreveu dois livros e muitos 
artigos, e tem feito centenas de palestras 
para disseminar esta informaçâo. 
Um artigo no National Geographic 
Magazine (Janeiro 1975) descreve a 
situaçâo muito bem. 
O Bom Doutor foi agraciado em 
Portugal, em Julho passado, corn a 
abertura da bêla: 
"Biblioteca Museu Dr. Manuel Luciano 
da Silva" 
-para a quai foram enviados dos Estados 
Unidos 10 toneladas de Livros! 
Esta instituiçâo é importantissima para 
facilitar a Educaçâo e a Pesquisa na ârea 
de Vale de Cambra. Esta situada na 
Aldeia de Caviâo junto â casa aonde o 
Doutor nasceu. 
Além de livros sobre Medicina, 
Filosofia, Histôria e outras ciências, tem 
varias Enciclopédias e acesso 
permanente â Internet via 4 
computadores. 
O Senhor Dr. Silva vai apresentar uma 
intéressante palestra no Consulado 
Gérai de Portugal, quinta-feira dia 14 de 
Março de 2002 pelas 17:30, corn o titulo: 
"A Descoberta do Canada Pelos 
Portugueses, Antes do Nascimento de 
Colombo!" 
Sâbado Dia 16, vai haver também uma 
palestra no jantar da Academia do 
Bacalhau de Toronto. 

Para mais iirformaçôes visite, no 
Internet, o site: 

http://www. apoL net/dightonrock/ 
Ivo Lourenço de Azevedo, 

lazevedo@ionsys.com 
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VALTER LOPES um adeus... até ver! 
Valter Ferreira Lopes, conhecida 
figura da Comunidade Portuguesa de 
Toronto, aposentou-se na passada 
semana de "School Committee 
Advisor" da Direcçâo Escolar Püblica 
de Toronto. 
Valter Ferreira Marques, formou-se 
em Historia na Brock University de 
St. Catherines, depois na McMaster 
de Hamilton e, o Pôs-Graduaçâo, na 
London University, em Inglaterra. 
Valter Ferreira Lopes, nasceu na 
capital do Algarve, Faro, no dia 8 de 
Junho de 1943. Chegou ao Canada, 
na companhia da familia, em Maio de 
1961. A familia Lopes radicou-se em 
Elliot Lake. 
Valter Ferreira Lopes casou com Rosa 

Pereira, em 1 de Maio de 1976. Ao 
casai Valter e Rosa Lopes, nasceram 
em Mississauga, as filhas, Geny 
Pereira Lopes e Cristina Pereira 
Lopes. 
Pouco depois do casamento, no dia 26 
de Abril de 1976, Valter Ferreira 
Lopes entrou para a Direcçâo Escolar 
Pùblica de Toronto, onde se manteve 
durante 26 anos. Foi o primeiro luso- 
canadiano a entrar para funçôes 
executivas na Direcçâo Escolar 
Püblica de Toronto. Na festa de 
aposentaçâo de Valter Lopes, na 
histôrica sala do Sesquicentennial 
Museum, realizada por Marta Brum, 
Filoména Costa, Nellie Pedro e Ilda 
Januârio, em homenagem ao colega e 

amigo, à sua modéstia 
e dedicaçâo, usaram da 
palavra (no periodo em 
que estivémos 
présentes) Nellie 
Pedro, Luis Carlos 
Moniz, Clara e 
Osvaldo Santos e Ilda 
Januârio (Portuguese 
Canadian Coalition for 
Better Education). Por 
fim, falou corn emoçâo 

humor o prôprio 
Valter Lopes, 
agradecendo a todos a 
amizade e o respeito 
demonstradas. 
Foi um desfiar de boas 
recordaçôes que nos 

permite pensar que, naquele 
momento, o Valter Lopes 
"arrependeu-se" de aposentar-se. 
E, agora, que fazer? 
Claro que para um homem que 
dedicou a sua vida à Escola Püblica e 
às actividades comunitârias, nâo terâ 
dificuldade em arranjar "emprego", 
especialmente, no campo da sua 
especialidade, a Histôria. 
Voltando um pouco mais ao passado, 
recorde-se que Valter Lopes, ao 
regressar ao Canadâ, em 1975, depois 
de estudar em Inglaterra, radicou-se 
em Toronto e envolveu-se no First 
Portuguese Canadian Club, onde 
exerceu vârias funçôes de Director a 

Présidente. A ültima fase da sua vida 
no First Portuguese, foi no cargo de 
Présidente de 1991 a 1997. 
Paralelamente, Valter Lopes, foi 
fundador e dirigente do Portuguese 
Social Services (jâ desactivado), 
voluntârio do PIN, fez vârias 
comissôes na United Way, 
colaboraçâo na Associaçâo de Pais 
Portugueses (presidida pela Dra. Ilda 
Januârio) e no Sesquicentennial 
Museum, entre outras actividades 
comunitârias. 
Um voluntârio dedicado e amigo de 
quem se espera muito mais. 
Parabéns, Valter Lopes. 

JMC 

Grande campanile- 
IMao perça ea'fca of enta especial e os no 

Cavalier 20014 portas, demonstraçào 

(venda a dinheiro) 

EJUINING CUSTOMER TRUSTA CONFIDENCESIRCE1945 
Web: www.we5tyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

EGUNTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. taiei 656-1200 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nao reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

O vice-presidente da UNITA, 
Antonio Dembo, terâ morrido a 25 
de Fevereiro, apenas très dias apos a 
morte de Jonas Savimbi, abatido em 
combate no Leste de Angola e 
enterrado em Luena. 
A informaçâo, que jâ é do dominio 
das estruturas centrais do Governo 
angolano, foi avançada por um 
militar da UNITA capturado nos 
ùltimos dias na regiâo do Moxico. O 
militar, cujo nome nâo foi revelado, 
terâ participado no enterro do n.° 2 

rebelde. 
As forças armadas angolanas 
pretendem agora deslocar-se ao local 
onde o corpo de Dembo terâ sido 
sepultado hâ vârios dias. 
Antonio Dembo, segundo o militar 
da UNITA preso, morreu em 
consequência dos graves ferimentos 
que tinha e da fome. Outro factor 
que terâ contribuido para a morte 
do Dembo, de acordo corn o mesmo 
militar, foi o desespero quando 
soube da morte do seu chefe Jonas 

Savimbi. 
A confirmar-se a morte de 
Dembo, por força dos 
estatutos o sucessor de 
Savimbi na direcçâo da 
UNITA e, corn o paradeiro 
incerto de Paulo Lukamba 
Gato, advinham-se imensas 
dificuldades para o Governo 
encontrar um interlocutor 
vâlido corn quem possa 
negociar eventual cessar- 
fogo. 

ERVANARIA VHORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÏS E MEDICINA HOMEOPATICA 

mmi eiitrevista corn o Naturista HomcopuUi 
Antonio Medeiros, jd coin nn(ito.s anos de experiêcin, 
ifiie o podcrd ajiidar mi soliiçdo dos sens probleimis. 

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

Dembo tinha 58 anos, 
a maior parte deles 
dedicada à causa do 
Galo Negro. 
Foi sempre tido como 
o braço-direito de 
Savimbi e carregava a 
fama de ser um 
grande estratego 
militar, principal- 
mente na conduçâo de 
guerrilhas. 
A sua ârea de actuaçâo foi 
preferencialmente o Norte de 
Angola, regiâo que conhecia bem. 
Era originârio de Nambuangongo. 
Ingressou na UNITA em 1969 em 
Paris e nunca mais largou o Galo 
Negro, do quai chegou a vice- 
presidente em 1995 substituindo 
Jeremias Kalundula Chitunda 
morto nos confrontos pôs-eleitorais 
em Luanda. 
A sua ascensâo à liderança da 
UNITA, numa era pôs-Jonas 
Savimbi, foi sempre posta em causa 
pelo facto de nâo pertencer à etnia 
ovimbundu, da quai fazem parte a 
maioria dos dirigentes do Galo 
Negro e que serve de base social de 
sustentaçâo da UNITA. 
Dembo foi dado como desaparecido 
nas matas no dia em que Savimbi 
morreu e a sua condiçâo fisica era 
descrita como precâria. 
Corn a morte de Jonas Savimbi, 
criou-se à volta da figura de Antonio 
Dembo uma enorme expectativa, 
pois cabia-lhe decidir e ordenar a 
todas as forças da UNITA que ainda 

se encontram nas matas um cessar- 
fogo. Tinha igualmente 
responsabilidades na uniâo das 
diferentes correntes de pensamento 
da UNITA para organizar o 
congresso que elegeria um novo 
lider do Galo Negro. 

Televisores para 
policias envolvidos na 
morte de Savimbi 

O ministro do Interior e 
comandante da policia angolana, 
Fernando da Piedade "Nandô", 
distinguiu os agentes que 
participaram na operaçâo de que 
resultou a morte de Jonas Savimbi, 
numa cerimônia que assinalou o 26.° 
aniversârio da força policial. 
Televisores foram alguns dos 
présentes entregues a cerca de uma 
dezena de policias envolvidos na 
operaçâo de 22 de Fevereiro, além 
de divisas aos que foram 
promovidos. „„ 

I Em visita-relâmpago à Guiné 

I Gama elogia lalâ e 
omite Angola 

I o ministro dos Negôcios 
I Estrangeiros', Jaime Gama, 
I declarou em Bissau, à salda de 
I uma reuniào corn o Présidente 
I guineense, Kumba lalâ, que a sua 
I visita-relâmpago a este pais 
I africano «nâo estâ relacionada» 
I corn os ültimos desenvolvimentos 
I em Angola, nomeadamente corn a 
I morte do lider da UNITA, Jonas 
I Malheiro Savimbi. Fonte da 
I presidência guineense garantiu 
I que esta reuniâo teve como ünico 
I objectivo «estreitar as relaçôes 
I entre os dois paises». 
I Gama, que elogiou o chefe de 

Estado africano - «um lider que 
estâ no poder por força do voto 
democrâtico» -, adiantou apenas 
que é «essencial» ajudar as 
autoridades guineenses no diâlogo 
corn o Fundo Monetârio 
Internacional e corn o Banco 
Mundial, tendo em vista a 
estabilizaçâo da economia. 
Esta deslocaçâo, de apenas 
algumas horas, do chefe da 
diplomacia lusa esteve envolta em 
algum secretismo, desconhecendo- 
se, à partida quais os motivos que 
levaram o ministro português a 
Bissau. 
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0 Programa NACIONAI de PSD para as Regiôes Autanomas 
O Partido Social Democrata 
apresentou o seu Programa. ao Pais. 
Convém referir a visâo que, a titular 
O Governo da Repüblica, o PSD terâ 
para as Regiôes Autônomas. 
Corn a sintese prôpria de um 
Programa que tem de abranger todos 
os sectores da vida portuguesa, o 
documento, no tocante à Madeira e 
aos Açores, pode ser divido em duas 
alineas: 
a enunciaçâo dos principios que 
nortearâo o relacionamento da 
Repüblica corn as Autonomias; 
compromisses concretes. 
Comecemos por uma referência aos 
principios enunciados. 
Nestes, para além de lembrar que, ao 
contrario dos adversaries socialistas, 
o Partido Social Democrata foi de 
facto o Partido da Autonomia, é bem 
expresse ser a Autonomia Politica 
um Direito dos Povos insulares, e 
nâo uma “consessào”, uma “dâdiva” 
do Estado central, como o 
pretendem alguns circules de 
Lisboa, quer teoricamente, quer nas 
prâticas: 
“Desde os primôrdios da nossa 
democracia que o PSD deu provas da 
sua profunda ligaçâo à causa das 
Autonomias e lutou, em cada 
momento, pela consagraçào das 
soluçôes mais adequadas às 
especificidades dos Açores e da 
Madeira. 

A nosso ver a Autonomia nâo é uma 
concessào do Estado, mas um 
Direito das Regiôes. E os Açores e a 
Madeira, pelas suas caracteristicas 
prôprias, pela sua natureza insular, 
pela periferia em que se encontram e 
por conhecidas razôes histôricas, nâo 
sô justificam a Autonomia de que 
gozam, mas têm igualmente Direito 
à solidariedade do todo nacional. 
Nâo se trata de retôrica discursiva. 
Essa é a dos Governos socialistas, 
que falam de autonomia mas 
praticam o centralisme. A aççâo dos 
Governos da Repüblica liderados 
pelo PSD, a sempre renovada 
confiança dos cidadâos madeirenses 
em Governos Regionais do 
PSD/Madeira e a obra feita nos 
Açores ao longo de vinte anos de 
governaçâo, bem como a renovada 
esperança que o PSD/Açores 
représenta, sâo os testemunhos reais 
das nossas convicçôes e da nossa 
coerência”. 
Mais. Como se vê, a solidariedade 
do todo nacional nâo é considerada 
um “favor” ou uma “esmola” 
discricionâria, arbitrâria, mas um 
Direito das Regiôes Autônomas. 
E, ainda neste dominio dos 
principios, realce-se a consideraçâo 
de a Autonomia nâo constituir um 
modelo acabado, mas sempre em 
aberto, sobretudo dependente da 
vontade das respectivas populaçôes e 

IComunidade 
Sabado, dîa S 
-Pesta de 3o. Aniversârio do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 

I Portugal e Festival de Folclore, no salâo da Igreja do Santo Cristo, em 
: Mississauga. 

Jantar e Matança do Porço no Asas do Atlântico S. S. Club. Baile 
com o Conjunto Português Suave. 

I -Noite de Fado, no Oshawa Portuguese Club. Jantar e baile. 
I Informaçôes e réservas: 905 728-9018, ou 571-3890. 
I -Baile no Sport Angrense de Toronto, corn o conjunto Os Vadios. 
I -Baile da Pinha no PCCM, corn o conjunto Mexe-Mexe. 
I -3o. Jantar do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores de Toronto. 
I , Arremataçôes e variedades. 416 603-2900. 
I -Baile no Lusitania, com o conjunto "Pai e Filhas". 
I -Festa dos Campeôes de Futebol do Vitôria de Setübal de Toronto - 
I menos 13 e menos 17 anos-, a quem serâo entregues as faixas de 
j campeôes. Jantar e baile corn o Duo Universal. Info: 416 534-4417. 
I - Baile no Graciosa corn o conjunto Os Panteras. 

I □omingo, dia iO 
I -Assembleia Gérai no Madeira Club e eleiçâo dos novos Corpos 
I Gerentes, corn inicio às I3h00. 
I -Matança do Porco do Amor da Pâtria, no salâo da Igreja de Sta. 
I Helena. Animaçâo do E)J-Qasis. Info: 416-656-9481. 

j Sàbado, dia 
i -Festa do Sôcio no Canadian Madeira Club-MHCC. Jantar e baile 
I corn o DJ Zip-Zip do Jülio Gouveia. Actuaçâo do Rancho Folclôrico 
I Madeirense. Entrada gratis aos sôcios. 
I -Matança do Porco no Oriental Sports Club de Cambridge, iniciativa 
I do Império das Crianças. Jantar, matança e serâo dançante. 

Sâbado, dia S3 
I -Jantar e baile de aniversârio do Peniche Community Club de 
I Toronto. Parabéns pelos 21 anos de bons serviços. 416 536-7063. 

tendo apenas como limite 
a unidade nacional, na 
linha anterior jâ afirmada 
por Durâo Barroso: 
“Nâo temos uma 
concepçâo dogmâtica da 
Autonomia. Trata-se de 
um modelo aberto, 
susceptivel de 
permanentes melhorias e 
aperfeiçoamentos. De 
facto, se os progressos sâo 
visiveis, os problemas que 
afectam as Regiôes 
Autônomas continuam a 
ser vârios. E a sua soluçâo deve 
caber, antes de mais, às prôprias 
Regiôes que, para tal, devem contar 
corn a solidariedade nacional. 
O caminho é, assim, o do reforço das 
Autonomias. Nâo temos qualquer 
receio de o afirmar, diferentemente 
de outros que continuam presos a 
complexos retrôgrados. A 
Autonomia Regional é uma mais 
valia da Democracia portuguesa. E 
se, como qualquer construçâo 
humana, suscita dificuldades, a 
forma de os resolver nâo é 
paralisando-a ou limitando-a. Ao 
contrario, acreditamos que a soluçâo 
para os problemas da Autonomia 
pode encontrar-se em mais 
Autonomia. Uma Autonomia que 
apresenta um limite inultrapassâvel: 
o respeito pelo principio da unidade 
nacional”. 
Nestas circunstâncias, o Programa 
nacional do Partido Social 
Democrata avança corn algumas 
medidas, entre outras possiveis - 
“nomeadamente”, é o que esta 
escrito - as quais, se por um lado 
revelam ousadia face à actual 
desgraçada situaçâo financeira do 
Pais, por outro nâo entram pela 
demagogia das promessas loucas e 
irrealizâveis que costumam 
caracterizar os programas socialistas. 
E onde se poderâ confirmar que, 
essencialmente, respondem às 
aspiraçôes dos sociais-democratas 
madeirenses. Veja-se, por exemplo: 
“Propor, no âmbito do proximo 
processo de revisào constitucional: 
a) a extinçâo do cargo de Ministre da 
Repüblica; 
b) o aprofundamento das 
competências legislativas das 
Regiôes Autônomas”. 
Embora, aqui, • confesse que 
preferiria a palavra “alargamento”, a 
“aprofundamento”, estâ demasiado 
gasta e esvaziada pelos textes 
socialistas. 
A seguir, o PSD propôe-se a uma 
matéria recusada pela governaçâo 
socialista: 
“Dar cumprimento ao principio 
estatutariamente previsto da 
regionalizaçào dos Serviços”. 
Corn coragem, dada a conjutura 
financeira do Estado, o Programa 
social-democrata assume: 
“Respeitar e concretizar o Principio 
da Continuidade Territorial”. 
Os socialistas prometeram-no, mas 

nâo cumpriram. 
Compromete-se, depois, o 
PSD nacional: 
“Aplicar o Principio da 
Subsidiariedade nas 
relaçôes entre o Estado e 
as Regiôes Autônomas”. 
Trata-se de uma posiçâo 
importantissima, alias 
hoje consagrada na 
legislaçâo fundamental da 
Uniâo Europeia. Que 
quer dizer, hear para a 
responsabilidade do 
Estado, apenas aquilo que, 

para o Bem Comum, este possa fazer 
mais eficientemente do que as 
Regiôes, estas mais prôximas do 
cidadâo. 
O Programa do Partido Social 
Democrata dâ também a resposta 
adequada àqueles nücleos de opiniâo 
que, cinicamente e a propôsito da 
crise das finanças püblicas, de novo 
invectivavam a Lei de Finanças 
Regionais: 
“Procéder à revisâo da Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas, 
tendo em vista normalizar e 
estabilizar as relaçôes financeiras 
entre o Estado e as Regiôes 
Autônomas, por forma a que estas 
possam desempenhar 
adequadamente as suas 
responsabilidades no esforço de 
convergêneia nacional e europeu”. 
Fica, deste modo, inequivocamente 
assumida a convergêneia, ou seja, o 
Principio da Coesâo econômica, 
social e territorial. 
Depois, apesar de haver jâ o 
compromisse do actual Governo da 
Repüblica, embora ainda nâo 
concretizado, por causa das düvidas 
expressa: 
“Tomar as medidas necessârias a 
assegurar a convergêneia do tarifârio 
de energia eléctrica”. 
Finalmente, os sociais-democratas 
comprometem o Estado português 
nas medidas que o Governo 
Regional da Madeira considéra 
essenciais obter na Uniâo Europeia: 
“Salvaguardar os interesses 
especificos das Regiôes 
Ultraperiféricas no âmbito da Uniâo 
Europeia, incentivando a 
materializaçâo das medidas 
especificas previstas no n° 2 do 
artigo 299° do tratado da Uniâo 
Europeia”. 
Este é o Programa que, a ser 
cumprido - nâo tenho düvidas - 
abre novos horizontes, essenciais e 
prometedores, para, no futuro, 
assegurar ainda mais e melhor o 
Desenvolvimento Integral de todos e 
de cada um dos Madeirenses e 
Portossantenses. 
Trata-se de um Programa coerente 
corn o “Viva a Madeira Livre” que 
Durâo Barroso terminou o seu 
discurso no Châo da Lagoa, em 
1999, bem como corn a sua 
intervençâo, em 2000, no Congresso 
Regional do PSD Madeira / Partido 
da Autonomia. 
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HSTIVAl DE TUNAS 
urn Axito que deve ter centinuidade 
É dificil saber o que mais apreciar 
numa Tuna. 
A alegria, a irreverência, o talento 
musical, as belas vozes que 
apresentam, o esforço notôrio de 
fazer bem feito... brincando? 
Eu gosto de ver e ouvir as Tunas. 
Adoro estar em convivio com os 
elementos das Tunas para deliciar-me 
com as histôrias, historietas, 
peripécias e gracinhas em que eles sao 
prodigos. 
Faz-me até uma "certa raiva" saber 
que num festival de TUNAS é preciso 
pontuar de modo a encontrar a Tuna 
vencedora. E que elas sao todas 
vencedoras, tao bem se apresentam, 
actuam e divertem. 
Mas, como é obrigatorio pontuar, 
aceitemos as coisas como elas sao... e 
parabéns. 
Entrevestei, convivi e apreciei 
algumas actuaçôes das Tunas em 
compita. Todas boas. E nada 

Continua na pdgina seguinte ^ 

A Lax & Tkna da 
LUb&a na mtrege 

Idria Silva e Sània Fernandes 

Entidttdes ofld 
respottsàvrü do 
Canada Pure. 

Amor da Pàtria e suas 
Os socios e amigos do AMOR DA 
PÀTRIA Community Centre, 
reuniram-se para comemorar o 
aniversario do seu Rancho Folclorico. 
Durante anos a fio, o Amor da Pàtria 
C. Centre criou e desenvolveu varios 
ranchos e grupos corais que, com o 
andar dos tempos, se foram 
dissolvendo. Mas, como gente de rija 
têmpera, continuaram a renovar as 
hostes e a criar novos ranchos, novos 

grupos, para dar continuidade aos 
sonhos e tradiçôes. 
Assim, promoveram a festa do lo. 
aniversario do novissimo Rancho 
Folclorico do Amor da Pàtria (3 de 
Março de 2001), no salào de festas da 
Igreja de Santa Helena, em Toronto. 
Um grupo recheado de jovens e 
veteranos, cheios de boa vontade, 
ensaiados pela Valerie Matos e 
coordenado pelo casai Manuela e 

Grupo Masiral e Coral do Amor da Patria 

Manuel Duarte. 
As cerimônias tiveram inicio corn a 
actuaçào do Grupo Musical e Coral do 
Amor da Pàtria (corn a festa de 
aniversàrio marcada para 28 de Abril), 
sob a batuta de Madalena Baptista. 
Cantaram e bem vàrios temas 
populares e, depois, acompanharam a 
entrada do Rancho. Um Rancho que 
trouxe à memôria de todos, vivências 
passadas e chamarritas de emoçôes.As 
nossas felicitaçôes. 

Uma festa animada, cheia de carinho 
regional, que justificou o aplauso da 
assistência. 
O présidente do Amor da Pàtria C. 
Centre, Alfredo Barcelos, estava 
radiante e a promoter muitas mais 
festas como aquela a que assistimos. 
Para jà, pediu-nos para divulgar a 
prôxima, dia 16 de Março, a grande 
Matança do Porco à moda da terra. 
Autênticos amores à Pàtria e às raizes. 

JMC 
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► preocupadas com a competiçâo, 
apenas ansiosas em fazer o melhor 
possivel. E fizeram. 
Convivio de apresentaçâo, noite de 
fado na Câmara Municipal de 
Toronto, passeata cantante na 
Dufferin Mail e a grande noite do 
FITCa'2002, foram momentos que 
ficarâo gravados na memôria até, 
pelo menos, ao proximo festival de 
Tunas. 
A Lusa-Can Tuna e a Pure Canada, 
tal como todos os clubes, associaçôes, 
ôrgâos de informaçâo e 
individualidades que ajudaram à 
realizaçâo do Festival de Tunas de 
Toronto, têm razôes para se sentirem 
compensados do esforço pois, sem 
demagogias, decorreu a contento de 
todos. 
Embora muito iguais, conseguiu-se 
apurar as diferenças minimas entre as 
Tunas, por intermédio de um Juri 
escblhido, que decidiu: 
Melhor Tuna, a da Universidade de 
Bardos-Porto Rico. 
2a. melhor Tuna: Vicentuna da 
Universidade de Lisboa 

3a. melhor Tuna; Oportuna do 
Instituto Superior de Ciências da 
Saüde-Norte. 
Melhor Pandeireta: Tuna de Bardos- 
Porto Rico 
Melhor Porta-Estandarte: Vicentuna 
Melhor Solista: Oportuna 
Melhor Instrumental; Tuna de 
Bardos-Porto Rico. 
Parabéns, foi dificil corn certeza 
decidir os melhores. Fazendo uma 
retrospectiva daquilo que vi e 
apreciei, estou de acordo corn o Juri. 
Mas, se outros tivessem escolhido, 
neste ou naquele caso, também estava 
de acordo. Percebem? 
As sempre activas e alegres "tunas" e 
responsâveis Veronica Marques, Ana 
Bailâo e Cynthia Meneses, sem 
esquecer todos os restantes colegas da 
Luso-Can Tuna, as nossas sinceras 
felicitaçôes pela organizaçâo. A ünica 
âgua que meteram foi Pure Canada! 
Dou-vos o prémio dos ALEGRES 
VOLUNTÀRIOS do ano. Obrigado. 
Jâ estâmos à espera do FITCa'2003. 

JMC 

on 13 iX'Y 

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

iEWiPSŒ m (EQWA H)(DS 
A®Dwmc(EawŒMira)s3 

Hà 80 anos que a Addison on Bay nasceu e enraizou-se 
no 832 da Bay Street, a norte da College, 

Para celebrar a data, a Addison e Joe da Costa, 
realizam um GBANDE SALDO DE ANTVERSÂRIO! 

Qualquer oferta razoâvel do cliente.,, sera aceite! 
Nâo paguejuros durante 3 anos, nào dê nada de 
entrada, nào faça pagamentos durante 3 meses, 

conduza sem pagar um Sunfire, 
Cavalier ou Pontiac Grand AM. 

Receba 200 litros de gasolina gratis na compra de um 
veiculo novo durante o SALDO DE ANIVERSÂRIO. 

Enorme variedade de carros usados 
corn juros a partir de 7,9%. 

Lembre-se, nenhuma oferta razoâvel serâ recusada. 
APROVEITEMÎÏl 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Rogers Music 
Centre comemora 
1*. aniversarlo 
JIMMY, proprietario de Rogers 
Music Centre, deslocou-se ao 
estudio de CIRV-fm para, 
juntamente com Frank Alvarez, 
extrair o prémio prometido, 
comemorativo do primeiro 
aniversario da Rogers Music 
Centre. Um prémio no valor de 
$100. dôlares em compras de 
instrumentos ou em liçôes 

musicals. 
A feliz contemplada foi Maria 
Aires, da Lavander Road, em 
Toronto. 
A interessada deve contactar o 
Jimmy, na Rogers Music Centre, 
pelo telefone: 416 651-3332. 
Agradecemos ao simpatico Jimmy 
os deliciosos chocolates que 
ofereceu a todos na CIRV. 

r 

ONDE ESTA UM PORTUGUÊS ESTA PORTUGAL 

Erti6anosde 

Govemode 

minoria, o PS fez 

incomparavelniente 

mais afevor das 

Comunidades 

Portuguesas, do que 

oPPD/PSDfezem 

18 anos de Govemo 

demaioria 

absoluta,na 

Assembleiada 

Republka. 

Eis, alguns factos daquilo que foi feito: 
-Aboliçào dos vistos de entrada para o Canada e os Estados Unidos; 
-Estâgios remunerados em Portugal para Jovens Lusodescendentes; 
-Criaçâo de Encontros Mundiais de Jovens 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. 

CaUEREMOS CONTINUAR 
Ofélia Guerreiro 

Festival da Cançâo 
CIRir2001/02 
Cançôes escolhidas para a final 
O Juri de Selecçâo de CIRV, em 
relaçâo ao Festival da Cançâo 
CIRV'2001/02, depois de apurada 
leitura de letras e escuta das melodias 
-20 inscriçôes de obras-, decidiu 
escolher para apuramento final, as 
seguintes cançôes: 
"Macaco comendo banana na 
bananeira", sob o pseudônimo de 
'Carta Perdida', para a voz de Jorge 
Sousa; "Fazes parte do meu sonho", 
pseudônimo 'Manuel Caroxo', para a 
voz de Isabel Rodrigues; "Balada ao 
amor", pseudônimo 'O Trovador', 
para a voz de Nicole Santos; "Céu 
Encoberto", pseudônimo José 
Fernandes', para a voz de Nélia 
Araüjo; "Sem ti nâo sei viver", 
pseudônimo 'Anicia', para a voz de 
Ana Patricia; "Histôria de Amor", 
pseudônio 'Joran', para a voz de Jorge 
Carvalho; "Vento do Norte", 
pseudônimo 'Kappa', para a voz de 

José Sérgio; "Assim sou tua", 
pseudônimo 'Sonia e Pedro Ravel', 
para a voz de Mikâ; "Verâo sem ti", 
pseudônimo 'Bento Caeiro', para a 
voz de Steve Vieira; "Minha aima 
gemea", pseudônimo 'Seu Lucky', 
para a voz de Telmo Miranda; "Eu vos 
prometo", pseudônimo 'Triunvirato', 
para a voz de Sarah pacheco e "Nas 
margens do Tempo", pseudônimo 
'Rio Mar', para a voz de Miguel 
Cordeiro. O nosso agradecimento aos 
membros do Juri de Selecçâo do 
Festival da cançâo CIRV'2001/02. 
Ficou uma cançâo em periodo de 
espera (stand by), caso algum dos 
escolhidos nâo possa actuar no 
Domingo, dia 14 de Abril, nos 
estùdios de FPtv, em Toronto. 
Mais uma razâo forte para ter em sua 
casa o programa FPtv-SIC, 24 horas 
por dia em lingua portuguesa. Nâo 
hésité. 

FC Porto de Toronto 
em Assembleia Gérai 
o Présidente da Assembleia Gérai do 
FC Porto de Toronto, Antônio 
Çampos, informa os sôcios de que a 
Assembleia Gérai do passado dia 3 de 
Março foi adiada para dia 9 de 
Março, por falta de sôcios suficientes 

para o bom andamento da 
Assembleia Gérai. 
Assim, Sâbado, dia 9 de Março, às 
20h00, apela-se aos sôcios do FC 
Porto de Toronto para que participem 
na Assembleia Gérai. 

Precisam-se explicadores 
o programa “Partners in learning” 
(Companheiros na Aprendizagem) 
anuncia que oferecerâ aulas gratuitas 
de ajuda aos alunos que frequentam 
as escolas elementares e secundârias 
de Toronto. Segundo o documento, é 
sabido que, conforme o ano lectivo 
avança, muitos alunos têm cada vez 
mais trabalho para fazer. O curriculo 
das escolas é mais rigoroso e exigente 
de ano para ano. Embora muitos 
alunos consigam acompanhar as 
mudanças que foram implementadas, 
muitos estâo a ficar para trâs. 
Muitos estudos e estatisticas 
demonstram que os estudantes 
portugueses sâo uns dos que 
apresentam mais dificuldade nas 
escolas. Hâ alguns anos, uma 

sondagem chegou mesmo a indicar 
que a comunidade portuguesa era a 
segunda em corn mais alunos a 
desistirem da escola. Assim sendo, o 
objectivo deste clube é o de poder 
ajudar estes alunos uma vez por mês 
em todas as areas em que estâo a ter 
dificuldades. Para tal, também sâo 
necessârios explicadores que estejam 
disponiveis a apresentarem-se como 
voluntaries para ajudar estes alunos. 
Uma vez determinada a lista, sera 
anunciado o horârio e o local destas 
explicaçôes. Se estiver interessado ou 
se tiver alguma pergunta poderâ 
entrar em contacte corn a Claudia 
Perestrelo através do (416) 656-6065 
ou através do e-mail: 
claudia.perestrelo@stel.tdsb.on.ca. 

Divaido Franco 
medium brasileiro em Toronto 
o famoso medium e educador 
brasileiro DIVALDO FRANCO, estâ 
no Canadâ. Esteve em Vancouver e 
vem a Toronto para uma palestra, 
Domingo, dia 10 de Março, às 16h00, 
no Samsobara Hall Campus da 
Universidade de Toronto, 81 St. Mary 
Street. 
O tema da palestra, é: "DEPRESSÀO 

E INTERFERÊNCIA ESPIRITUAL". 
O convite para a palestra de Divaido 
Franco foi efectuado pelo Grupo 
Espirita Repouso do Caminho. A 
seguir, Divaido Franco vai para 
Montreal onde, em 1991, recebeu o 
titulo de Douter Honoris Causa em 
Humanidade, pela Universidade de 
Concordia. 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
0 Inglês e o Curriculo na Escola Elementar 
Todos nos lutamos para que os nossos 
alunos tenham acesso a uma 
excelente educaçâo que os possa 
préparai para o futuro. Para que se 
consiga este sucesso, é necessârio que 
os pais, os professores e conselho 
administrativo trabalhem juntamente 
corn o aluno. Uma das areas das mais 
importantes no curriculo do Ontario, 
seja para as escolas elementares, seja 
para as secundârias, é a area do 
Inglês. Neste artigo, vamos abordar a 
secçâo referente às escolas 
elementares, uma vez que temos 
vindo a descrever resumidamente 
cada area deste sector, para depois 
passarmos ao secundârio. 

Este documento é 
significativamente mais rigoroso do 
que o antigo. Desde os primeiros 
anos de escolaridade, o aluno 
aprende a escrever parâgrafos que 
obedecem a todas as regras 
fundamentals que a escrita envolve. 
Por isso, nâo se admire se o seu filho - 
que fréquenta o grau 3 - chegar a casa 
e mencionar que tem que escreVer um 
parâgrafo que inclui o uso correcto de 
letras maiüsculas, gramâtica e 
pontuaçâo. No tocante à leitura, os 
professores têm que desenvolver um 
programa de leitura que desafie o 
aluno a 1er criticamente a literatura 
clâssica e a contemporânea 
(moderna). 

O novo curriculo do Ontario 
realça os pontos bâsicos e principals 
da expressâo escrita - gramâtica. 

ortografia, pontuaçâo, estilo, forma e 
apresentaçâo. Estes pontos sâo 
considerados os principals, uma vez 
que o aluno sô poderâ escrever clara e 
concisamente se conseguir 
compreender cada uma destas regras. 
Dai que os professores têm 
necessidade de dar ênfase a cada 
aspecto individualmente para que o 
aluno compreenda o funcionamento 
de cada um. 

Para além da base da escrita 
ser essencial para a preparaçâo 
académica e intelectual do aluno, hâ 
que ter em conta que o objectivo dos 
professores é préparai os alunos para 
que possam desenvolver a escrita de 
uma maneira intéressante e original 
que reflecte a capacidade intelectual 
de cada um. Escrever envolve um 
processo complicado. Embora a 
escrita seja usada, na maior parte das 
vezes, para clarificar e expressar os 
pensamentos e sentimentos pessoais, 
a funçâo primâria da escrita é a de 
comunicar corn outrém. Os alunos 
têm que ser disciplados a pensai para 
que possam comunicar efectivamente 
e com clareza. E necessârio que 
aprendam a selecionar topicos e a 
organizar ideias de acordo corn o tipo 
de trabalho que lhes é proposto. 

Quanto à leitura, o novo 
curriculo para o Ontârio realça o 
desenvolvimento intelectual dos 
alunos como leitores. Os alunos têm 
que aprender a 1er e a saber 
interprétai aquilo que estâo 

Carmen leandro 
nomeada membro do Conselho de j 
Administraçâo do Centro de Acesso de j 
Cuidados Comunitàrios de York j 
o governador adjunto do gabinete 
nomeou Carmen Leandro como 
membro do Conselho de 
Administraçâo do Centro de 
Acesso de Cuidados Comunitàrios 
de York. Para além de vârias 
tarefas que tem que desempenhar, 
Carmen Leandro é responsâvel 
pelos cuidados de enfermagem ao 
domicilio, de fisioterapia, de 
terapia ocupacional, de assistência 
social, de conselhos de nutriçâo, de 
serviços de Ajuda em casa, de 
apoio pessoal, de programas de dia 
para adultos e de estabelecimentos 
de cuidados a longo prazp. 
Na zona urbana da grande 
Toronto existem seis centros de 
acesso a Cuidados Comunitàrios: ajuda pode telefonar directamente 
os de East York, o de Etobicoke, o para os organismos comunitàrios 
de North York, o de Scarborough, para bénéficiai de serviços 
o de Toronto e o de York. Estes comunitàrios para bénéficiai de 
centros servem pessoas de todas as serviços tais como refeiçôes 
idades corn doenças ou rolantes, visitas de voluntârios, 
incapacidade que recebem alta do verificaçôes de segurança ou de 
hospital, ou necessitam de transporte. Q numéro de telefone 
cuidados no domicilio ou em a contactai é o (416) 780-1919. 
estabelecimento de cuidados a Agora poderâ falar corn a Carmen 
longo prazo. Se nécessitai de Leandro. 

constantemente a 1er, nâo 
sô por uma questâo 
académica e escolar, mas 
porque necessitarâo de 
saber 1er e escrever para o 
resto da vida deles. Um 
bom leitor é aquele que 
consegue 1er, interprétai e 
analisar criticamente cada 
texto que lê. Corn este 
processo, o aluno 
desenvolve um vocabulârio 
rico e variado, para além 
de se familiarizar corn as 
formas correctas da escrita. 
segredo que todo o professor tenta 
revelar ao aluno baseia-se no prazer 
pela leitura. Um dos processos de 
desenvolvimento da leitura envolve a 
anâlise da capa do livro, do titulo, das 
gravuras, do indice e, depois, de todo 
o conteüdo do livro. Assim sendo, o 
aluno lê diversos tipos de literatura de 
ficçâo e de nâo-ficçâo de vârios paises, 
mas corn ênfase na canadiana. O 
professor tenta expor o aluno a todos 
os tipos de literatura para que corn o 
tempo este possa vir a fazer a sua 
propria escolha. Os materiais 
incluem: romances, poesia, contos 
miticos, fâbulas, contos de fadas, de 
aventuras, lendas, entre muitos 
outros. 

Uma vez que a leitura é algo 

tâo importante, os pais 
deverâo começar a 1er para 
os filhos quando estes ainda 
sâo bébés. Uma vez que 
cheguem à idade escolar, os 
pais deverâo 1er corn os 
filhos todos os dias, nem 
que seja apenas por dez ou 
quinze minutos. Se nâo 
souber 1er inglês, entâo leia 
português - aliâs, sô estarâ 
a bénéficiai o seu filho, 
uma vez que estâ, muito 
naturalmente, a contribuir 

para que ele aprenda uma nova 
lingua e aprenda o prazer pela leitura, 
jâ que tentarâ sempre seguir o 
exemplo dos pais. 

É importante também realçar 
que esta tarefa cabe aos dois pais: um 
dia poderâ 1er o pai; no outro dia a 
mâe; num terceiro dia poderâo ser até 
os dois. Afinal, lâ diz o velho 
provérbio que “casa dos pais, escola 
dos filhos”. 

Para a semana, analisaremos 
o curriculo de inglês como lingua 
segunda. Até lâ, uma vez que vamos 
entrai em férias, o tâo conhecido 
“March Break”, nâo se esqueça de 
levai os sens filhos ao museu, a uma 
galeria de arte, ao Centro de Ciências 
do Ontârio (The Science Centre)... Jâ 
agora... uma boa semana de leitura!!! 

MIGÜORA ITUOi INDICI D’ASCOUO 

DOMENICO COSENTÏNO» H i s 
SPEGIALISTA APPARECCHI AUDTnVl 

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

dos anos de vida, vào destruindo o sistema auditivo. 

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

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

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 auditivos dos pacientes. 

Faça uroa consulta na UDI Hearing 
livres de obrigaçôes. ng: 

540 College St 
Suite #402 Toronto, Ont. 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

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

^^=y4fiZûaaita esta o^ettuniiade. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sàbados, das Warn à Ipm. 
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0 Direito de 

Nascer 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Contacte 
ROGERS CARLE 

e peça a 
Caixa Digital. 
Mande activer 
0 novo Canal 

Festival Portngnês 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS' 

Digital CaMe 

Acompanhe 
FPTV-SIC, 

24horas par dia. 
Para piais detalhes 
ligpe para CiRV-fpi: 

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

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

"O TOP DOS TOPS 

ESTA NO FPTV-SIC" 

Sabado 

06.00- FPtviornal 
07,20-Zip Zap 
08.00- Sic1°iornal 
09.00- CanügasdaRna 
10.00- CuitoCIrculto 
12,45-Nâo se esqneçada 

escova de dentes 
1415-Ganancla 
15.00- Slc2'lomal 
16.00- Dig Show Sic 
18.00- FPtviornal 
19,30-Ganância 
20.15- Expresse daflNolte 
21.15- Sic2<’iornal 
22.15- Oig Show Sic 
00,00-Nâo se esqneçada 
escova de dentes 
0tl5-Ganancia 
03.00- Moites Marclanas 
05.00- Portngal Radical 

Domingo 

?M6TlO-FPtvJornai 
% 07,30-Zipzap 
n 08,00-SIC flornal 

il 09,00-Malucos do Rise 
\ 09,30-Trapalhèes 

110,30-CurtoCirculto 
113.15- Fora de série 

114.15- Ganancla 
15.00- Jornalda Moite 
16.00- Herman Sic 
18.00- FPtviornal 
19.30- Linha daFreme 
20.30- Ganancla 
21.15- Slc2*lornal 
22.15- Herman Sic 
00,15-Trapalhèes 
0t15-Fora de série 
02.15- Ganancla 
03.00- Herman Sic 
0430-Slcl0Horas 

2° Feira 

06,00 • FPtviornal 
07.30- SlclOHoras 
08.00- SIC riornal 
09.15- RsOuasporTrés 
itOO-ReceitasdoDla 
11.30- ODirelto de Mascer 
12.30- Médico de Familla 
13.30- iomal de Desporto 
1400-SolâVermelho 
1415-Ganância 
15.00- Sic 2‘Iomal 
16.00- ÀsOnaspor Très 
18.00- Receltas do Dia 
18.30- Café do Surdo 
19.00- FPtviornal 
20,20-OOIreito do Mascer 
21.15- SoféVermelho 
2130-Ganância 
22.15- Sic2‘lomal 
23.15- Unha daFreme 
00,15-Moites Marclanas 
02.15- 8s Ouaspor Très 
0400-Café do Surdo 
0430-Slc10Horas 

3® Feira 

06,00 -FPtviornaf 
07.20- Sfc 10 Horas 
08.00- Sfc riomal 

% 09,15- 8s Ouaspor Très 
If 11,00-Receftas do Dia 

11,30 - Direito de Mascer ® 
12.30- Médico de Famflia 
13.30- lornal de Oosporto 
14.00- SoféVermelho 
14.15- Ganância 
15.00- SIC 2‘lornal 
16.00- 8s Ouaspor Très 
18.00- Receltas do Dia 
18.30- PollciasâSolta 
19.00- FPtviornal 
20.20- ODirelto de Mascer 
21.15- SoféVermelho 
2t30-Ganância 
22.15- Sic 2* lornal 
23.15- Dairro da Fonte 
00,15-Hora Extra 
01.15- Exit 
0145-8s Ouaspor Très 
03.15- PollcfasâSelta 
03,45-Ganancla 
04.30- Sic 10 Horas 

4® Feira 5® Feira B® Feira 

06.00- FPtviornal k 
0720-Sic 10 Horas ^ 
08.00- Sic 1° lornal 
09.15- 8s Ouaspor Très 
11.00- Récoltasdo Dia 
1730-Direito de Mascer® ^ 
12.30- Médico de Familla 
13.30- lornal de Desporto 
14.00- SoféVermelho 
14.15- Ganância 
15.00- Sic 2° lornal 
16.00- 8s Ouaspor Très 
18.00- Receltas do Dia 
18.30- PollciasâSolta 
19.00- FPtviornal 
20,20-ODireltode Mascer 
21.15- Ganância 
22.00- Sic 2° lornal 
23.00- Conversa daTreta 
23.30- Querido Professor 
00,30-Mar Portuguez 
01.00- Médico de Famflia 
02.00- 8s Ouaspor Très 
03.15- PollciasâSolta 
0345- Ganância 
04.30- SIC 10 Horas 

J' 

06,00 
07.20 
08,00 
09.15- 
1700- 
11,30- 
12.30 
13.30 
1400 
14.15- 
15.00 
16.00 
18,00 
18.30 
19.00 
20.20 
21.15 
22.00 
23.00 
23.30 
00,30 
0700 
02.00 
03.15 
8345 
0430 

-FPtviornal 
■Sic 10 Horas 
- Sic 1° lornal 
- 8s Ouaspor Très 
Receltas do Dia 
Direito de Mascer® 
Médico de Familla 
lornal de Desporto 
SoféVermelho 
Ganância 

-Sic 2’lornal 
-8s Ouaspor Très 
-Receltasdo Dia 
-PollciasâSolta 
-FPtviornal 
-ODirelto de Mascer 
■Ganância 
-Sic 2* lornal 
-SOS Sic 
- Conversa Afiada 
-FicheIrosCllnicos 
-Médico de Familla 
-8s Ouaspor Très 
-PollciasâSolta 
-Ganancla 
-Sic 10 Horas 

06.00- FPtviornal 
||07,20-Slcl0Horas J 
I oaoo-Sicriomal j 
i 09,15- 8sDuasporTrès 
|l700- ReceitasdoOfa 
il 1730-Direito de Mascer® f 

12.30- Médico de Familla 
13.30- lornalde Desporto 
1400-SofâVemielbo 
1415-Ganância 
15.00- Sic2°lomal 
16.00- 8s Duaspor Très 
18.00- Receltas do Dia 

118,30-PollciasâSolta 
^ 19,00-FPtv lornal 

2820-ODirelto de Mascer 
2715-Ganância 
2Z00-SIC 2° lornal 
23.00- Cuidado corn as 

Aparenclas 
2340-Ponto de Encontre 
0040-Soc. Gelas Artes 
0700-Iomal do Desporto 
0730- RsDuasporTrès 
03,15-Médico de FamHia 
0415-Ganância 
0540-Portugal Radical 

• ESTA GRELHA DE PROGRAMAçâO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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lov/er fuod prices 

Situado na Dufferin Mail (a norte da College) 
milk chocolate lilliput 

milk chocolate 

sunlight 
ColJard Gr< 

&KaJe 
iaundl 
detëlï 

product of 
costa rica 

Estes preços estarào em vigor até o dia 9 de Março, 2002< 
enquanto houver em armazém. 

smile. 

O conhecido mùsico-intérprete brasileiro, Joào Roberto, lançou o seu ùltimo trabalho gravado, 
intitulado "O Ûltimo Julgamento", no Restaurante Lisboa-à-Noite, em Toronto. 
Para ojoâo Roberto nâo foi o ültimo julgamento porque, hâ muito tempo, que o grande püblico o tinha 
julgado e libertado. 
Agora, sô tem que caminhar e cumprir a sua missâo de tocar e cantar, como o püblico gosta... 
Participaram na festa do Joâo Roberto, Luiz Bonanza, Sarah Ferreira, Mario Marinho e Ana Patricia 
que, além da cançâo, surpreendeu na interpretaçâo de um fado, acompanhada por Valdemar Mejdoubi. 
Um serâo magnifico. Também a certeza de que Joâo Roberto tem o seu püblico e‘, à medida que o 
tempo passa, mais e mais adeptos constgue para si. 
Esperemos que ojoâo nâo se fique pelo "ültimo julgamento". 
Joâo Roberto tem muito mais para dar. 

DOWNTOWN MINIVM STOflE O TOUR DOW» DOWNTOWN MtHtVAN ST(N»E g TOUR DOWNTOWN MIWtVAN «TORE Q YQUB STORE & 

JEEP 
JOSÉ CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUQUêS 

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

lease price is plus Pown payment, Ireight, 1", sec. adm, pde a all applicalile 

taxes.Cash selling price Is plus irelght, adm. pde a all applicable taxes. 
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FINANCING 

on selected 

2002 models 

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

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Tamlidm fantâstico saldo 
nos carras usados 

1994 Mercedes Benz c229 
Fully loaded, 
p/sunroof, leather, 
p/w, p/1, low Kms. 

Like new 

New 
□odge - Grand Caravan 
3.3L, V6, auto, air/c, p/w, p/I, speed control, 

luggage rack, tilt, dark tint, dual sliding 
doors, 7 pass., AM/FM Cassette. 

*22,988.'* OR *258." 
Cash selling price 48 Mth Lease 

1997 BMW 328ÎS 
Black on black, fully loaded, 
every option possible. A/C, 
p/sunroof, p/w, p/1, heated 
seats, leather, BBS rims. 
Car must be seen. 

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

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE YOUR oom 0<»WNTOWN MINIVAN STORE & YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE YOUR STORE O «■ 
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O site www.governo.gov.pt renne toda a informaçào relacionada 

Governo esté oficialmente on-line 
O portai do Executivo nacional esta 
disponivel e reüne toda a informaçào 
relacionada corn o Governo, 
permitindo ainda a ligaçâo a outros 
locais da administraçâo püblica, jâ 
corn endereço electrônico disponivel, 
bem como a instituiçôes europeias. 

O portai foi criado à semelhança de 
projectos desenvolvidos por alguns 
executivos internacionais, 
nomeadamente o norte-americano e o 
britânico, o First Gov e o Open Gov, 
respectivamente. 
Apesar de alguns organismos da 

administraçâo püblica estarem jâ on- 
line, o Portai do Governo passa a 
funcionar como uma porta de acesso 
a todas as areas da administraçâo 
püblica. 
Segundo o secretârio de Estado dos 
Assuntos Parlamentares, José 
Magalhâes, este portai terâ como 
finalidade impulsionar um novo 
paradigma da administraçâo püblica 
em Portugal, pondo de parte toda a 
burocracia, apelando à participaçâo 
de todos os cidadâos. 
O portai do Governo foi desenvolvido 
pelo Centro de Gestâo da Rede 

Informâtica do Governo (Ceger), em 
parceria corn a Microsoft Portugal. 
Logo apôs a sua apresentaçâo 
püblica, ocorrida a 27 de Fevereiro, 
registaram-se alguns problemas, em 
parte devido ao elevado nümero de 
acessos, que conduziu a uma 
sobrecarga do sistema. 
O portai permite também aceder a 
documentos e informaçôes do 
Executivo e dos membros em 
exerdcio, mas também a anteriores 
Governos. Outra das vantagens do 
novo endereço reside no facto de 
permitir ligaçôes a instituiçôes da 

corn o Governo 

Uniâo Europeia, governos dos 
Estados-membros e a instituiçôes 
supranacionais. 
Sem esquecer os que navegam pela 
primeira vez, o portai destina esta 
area aos que se estâo a iniciar, dando- 
Ihes um conjunto de explicaçôes üteis 
à exploraçâo do site. 

teino UniDO: 
Uma acçào legal contra très fabricantes da pflula contraceptiva de terceirâ geraçâo 

Très fabricantes de pilulas centraceptivas precessades 
As familias de mais de cem assegura que a pilula causou o 
mulheres apresentaram esta aparecimento de coâgulos 
segunda-feira uma acçâo legal no sanguineos que provocaram 
Supremo Tribunal de Inglaterra e distürbios a essas mulheres, 10% das 
Gales contra très fabricantes da quais morreram. 
pilula contraceptiva de terceirâ As empresas em causa sâo a 
geraçâo. Schering Healthcare, os Organon 
Os advogados argumentaram que as Laboratories e a Wyeth, 
mulheres nâo foram advertidas dos Os fabricantes asseguram, contudo, 
efeitos secundârios que poderiam que nâo existe nenhuma relaçâo 
advir do uso deste método. entre os problemas detectados nas 
A representaçâo legal destas familias mulheres e o produto, e negam que a 

pilula da terceirâ geraçâo, que 
cpmeçou a ser comercializada nos 
anos 80, tenha causado mais efeitos 
do que as anteriores lançadas no 
mercado. 
Esta é a primeira vez que o Reino 
Unido enfrenta um caso com estas 
caracteristicas. 
Caso os familiares das mulheres 
ganhem a batalha legal poderâo vir 
a receber indemnizaçôes até os 16 
milhôes de euros. 

Em qualquer época 

do axio procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 

Aitnôi 
_/HjinueH ^iÂva 

Bam gostïo 
Bons preços 

WiSITC JÂ A llBTNOtfA FURNITURE PlUS 

î!i IjliiJiji; ijJJJ 
416-53S-1133 

Astronautas desligam 
Hubble pela primeira 
vez em 12 eues 
Pela primeira vez em 12 anos, os 
astronautas vâo desligar o 
Hubble para substituirem a 
unidade central de energia, 
permanecendo a düvida sobre se 
sera possivel reactivar o 
telescôpio. 
A tarefa esta nas mâos dos 
astronautas John Grunsfeld e 
Rick Linnehan, que sairam para 
mais uma "actividade extra- 
veicular", na terminologia da 
NASA, âs 8h28, hora de Lisboa. 
Um incidente corn o fato espacial de 
Grunsfeld, instantes antes da hora 
prevista para a saida, obrigou a atrasar os 
trabalhos programados para hoje. 
Segundo os peritos do centro de controlo 
da missâo em Houston, Texas, os 
astronautas vâo desligar primeiro as seis 
baterias do telescôpio, que se encontra 
acoplado ao porâo do vaivém. A partir 
desse momento, Grunsfeld e Linnehan 
têm de substituir a central eléctrica do 
Hubble, o "coraçâo" do observatôrio 
espacial, em menos de dez horas, para 
evitar que o telescôpio seja 
irremediavelmente danificado pelas 
temperaturas extremas (entre -70 e - 86 
graus) que se registam no espaço. Entre 

as cinco saidas para o espaço que a 
tripulaçào do Columbia terâ de fazer, a 
de hoje é, segundo peritos da NASA, a 
mais delicada. A tripulaçào do Columbia 
jâ! substituiu no Hubble, segunda-feira e 
ontem, os painéis solares, por outros 
tecnicamente mais evoluidos e corn 
maior capacidade de armazenamento de 
energia, e um giroscôpio. O Hubble 
recebeu a visita de quatro vaivéns espa= 
ais desde que foi colocado em ôrbita em 
1990, estando prevista uma quinta, para 
novos trabalhos de actualizaçâo, em 
2004. O Columbia tem aterragem 
prevista para o centro espacial Kennedy, 
prôximo de Cabo Canaveral, Florida, na 
prôxima terça-feira. 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 7 Março, 2002  19 

INTERNET 

Utilizadores criticam a situaçào actual da web em Portugal 

Internet em Pertngal 
é demasiade cara 
O custo das coiminicaçôes 
de acesso à internet é 
demasiado elevado em 
Portugal e o serviço tem 
fracas performances. Estas 
sâo as principals crlticas 
dos utilizadores quanto à 
situaçào actual da web em 
Portugal e constam de um 
estudo realizado por dois 
especialistas portugueses, 
cujos resultados foram 
revelados na semana 
passada, em Lisboa. 

Segundo o estudo, que cita 
dados do IDC de 2001, 45% 
dos utilizadores de internet 

em Portugal considéra os custos 
das comunicaçôes demasiado 
elevados, constituindo mesmo a 
principal critica à situaçào 
actual da web em Portugal. 
Cerca de 41% considéra a 
performance lenta e 31% 
argumenta que o equipamento 
terminal é demasiado caro. 
Os dados estâo no livro 
«Economia Digital, Segundo 
Acto», coordenado por José 
Crespo de Carvalho, professor 
associado agregado do ISCTE, e 
Jorge Penaranda Coimbra, 
administrador da IDC Portugal. 
O lançamento da obra esta 
agendado para esta quinta-feira, 
no clube INDEG do Complexo 
INDEG/ISCTE, em Lisboa. 
Demasiada informaçào para 
gerir (17%), falta de segurança 
(15%) e invasâo da privacidade 
(13%) sâo outras das criticas. 

Cerca de 15% considéra nâo 
existirem dificuldades ou 
restriçôes. 
Quanto ao mercado 
empresarial, o estudo révéla que 
em Portugal apenas 34,6% do 
total das empresas têm um 
website, o que coloca o pais na 
cauda da Uniâo Europeia, corn 
excepçâo da Grécia que nâo 
aparece nas estatisticas. A média 
ponderada de empresas da UE 
corn sitio na web ronda os 60%, 
corn o Reino Unido a liderar, 
atingindo valores prôximos dos 
80%. 
As pequenas empresas sâo as 

que mais contribuem para esta 
posiçào pois 65,6% delas 
admitem que nâo têm website. 
Pelo contrario, 68,5% das 
grandes empresas e 60,7% das 
médias afirma que jâ têm um 
sitio na net. 
Quando questionadas sobre a 
intençâo de desenvolver um 
website nos prôximos 12 meses, 
60% das maiores empresas e 
77,1% das médias respondem 
sim, enquanto 63,7% das 
pequenas dizem que nâo. Ou 
seja, no total e por tamanho da 
empresa, 63,4% estâo do lado do 
nâo e 27,8% do lado do sim. 

Museus expSem as suas 
peças na 
Chama-se MatrizNet e assume- 
se como uma novidade na 
Internet na ârea da museologia. 
O site estâ disponivel ao publico 
no endereço: 
www.matriznet.ipmuseus.pt. 
Existem duas formas de aceder 
ao portai. Este pode ser 
consultado em dois perfis de 
utilizador: pûblico e 
investigador. A grande diferença 
é o nivel de pesquisa permitida a 
cada um. 
Online vào estar 
aproximadamente 12 mil 
registos de inventârio, embora 
este numéro nâo correspondu à 
totalidade de registos jâ 

Internet 
informatizados nos museus do 
Institute Português de Museus 
(IPM). A disponibilizaçào que 
agora se inicia sera faseada 
podendo os internautas contar 
corn uma actualizaçào periodica. 
A disponibilizaçào de 
informaçào de inventârio cria 
um novo elo entre o pûblico e os 
museus. 
A colocaçâo deste conteüdos na 
World Wide Web é novidade em 
Portugal e abre a possibilidade 
de conhecer de perte o trabalho 
que tem vindo a ser realizado 
pelo museus tutelados pelo IPM. 
Dos museus que fornecem 
conteüdos para o MatrizNet 

conta-se corn a présença dos 
Museu do Chiado, Museu 
Nacional do Teatro, Museu 
Nacional do Traje e Museu da 
Müsica. 

www. 
SITES DA SEMANA 

FEMININO 
vTww.mulherportuguesa. corn 
Este é um site especialmente desenhado 
para todas as mulheres contemporâneas 
portuguesas. A ârea informativa abrange as 
mais variadas areas, entre as quais se 
destacam saüde, moda e casa &icom; 
jardim. Para receber todas as hovidades 
basta subscrever a newsletter. 

NOVIDADE 
http;//www.ruralnet.pt 
O comércio electrônico de produtos 
aiimentares regionais é uma ârea 
considerada praticamente nula na World 
Wide Web. No entanto, o portai Ruralnet.pt 
dedicou-se à comercializaçâo destes 
produtos, focando essencialmente a zona de 
Trâs-os-Montes. 

CULTURA 
http: //wvrw.medlabooks.com 
No Mediabooks.com os cibernautas vâo 
encontrar grande variedade de titulos 
literârios, artigos multimedia e produtos 
audiovisuals em apenas um clique. A ligaçâo 
à Amazon.com permite aos utilizadores 
comprar qualquer autor internacionai. 

PRiMAVERA 
www.jardimdasflores.com.br 
Prestes a entrar no mês da Primavera, este 
site dâ-lhe a conhecer tudo o que précisa de 
saber sobre plantas e flores. Saiba as 
principals caracten'sticas de cada planta, leia 
as sugestôes sobre como cuidar do seu 
jardim e locals onde pode ver exposiçôes e 
cursos de jardinagem. 

CRIATIVIDADE 
www.theorycards.org.uk 
Dave Gauntlett é professor de Comunicaçâo. 
A teoria das criticas sempre foi a sua ârea 
de estudo favorita. Por isso, começou a criar 
um conjunto de cartas do tipo Magic. Cada 
carta contém uma personagem e um resume 
sobre as suas principals ideias e interesses. 

NDVIDADE 
http://www.iclub.web.pt 
Estâ oficialmente aberto o clube de fâs da 
comunidade Apple em Portugal. Aqui os 
cibernautas podem aceder às ultimas 
novidades sobre o mundo Mac e mâquinas 
compativeis e uma ârea de mercado de 
usados. A destacar a zona reservada à 
mailling list Apple de Portugal. 

ENIGMA 
www.turbulence.org 
Sabia que existem numéros que ocorrem 
mais frequentemente do que outres? Para 
tirar alguma dévida que possa existir basta 
que escolha um numéro de 0 a 100 mil. 
Depois uma aplicaçâo Java executarâ o 
grâfico interactive que assinala a frequêneia 
de cada numéro. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Esta altura poderà ser marcada por experiências emocionais 
mais intensas do que o habituai, reflectindo-se nas pessoas e 
nas situaçôes à sua volta. Poderâo surgir alguns conflitos 
relacionados corn o seu sentimento de posse. O seu sentido 
critico e a sua capacidade de estratégia estarào sublinhadas. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Entra agora num mbmento de punhos de renda, isto é, o seu 
estado de espirito, normaknente agressivo, manifestar-se-â corn 
uma maior diplomacia. Como nào é corn vinagre que se 
apanham moscas verà que esta transformaçào lhe sera benéfica. 

OÊMC08 - 21/05 A 20/06 
T , 

.AÉl tL. 
Estarâ sublinhada a sua capacidade de comunicaçâo. Uma 
conversa casual poderâ ter uma profundidade emocional 
rriaior ou ganhar uma dimensào mais importante. 
Possivelmente, também, vai sentir o desejo de fazer qualquer 
coisa nova, neste momento. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Urano, em tensào corn a Lua, poderâ trazer os problemas 
emocionais do lar para o local dè trabalho. E importante que 
contrôle os sens sentimentos. Nâo deixe que eles o distraiam e 
desviem do trabalho que tem para fazer! 

LEàO 22/07 A 22/08 

A Lua a transitar pela Quarta Casa, indica um momento em que 
sentira um grande desejo de ter paz e sossego no ambiente 
familiar. O instinto familiar esta agora realçado e é possivel que 
se esforce por apaziguar qualquer discôrdia que exista na farnilia 

.T2/0S^ ^ ViROEM - 23/08 A22/0! 

Sera um bom momento para se dedicar às suas 
necessidades imediatas, reorganizando a sua vida pessoal, 
especialmente no que diz respeito ao seu trabalho e ao seu 
bem-estar fisico. Nào caia na tentaçào de representar o 
papel de mârtir. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Vénus em bom aspecto à Lua é um trânsito que favorece 
tanto as amizades, como os envolvimentos sentimentais corn 
pessoas do sexo feminino. A intimidade e as relaçôes intimas 
serâo particularmente significativas. 

E8CORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Mercürio em bom aspecto corn Plutào faz corn que esteja em 
perfeita sintonia tanto consigo mesmo quanto com os sens 
amigos. As discussôes corn aqueles a quem ama sobre assuntos 
de cariz muito pessoal deverâo ter lugar durante este trânsito, 
pois delas podem advir excelentes resultados. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Subitamente, poderâ sentir necessidade de estar süendoso, de nào 
mostrar o jogo, de esconder, de manter secreto um afecto, uma 
sensaçào, um sentimento, um desejo. 

^^^^CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 M V 

Prepare-se para ideias e inspiraçôes sübitas. Serâ, pois, um bom 
momento para pensar num novo projecto profissional. Nâo o faça 
sozinho. Contrarie algum individualismo e procure alguém para o 
fazer consigo. 

AQLIÀRIO - 21/01 A19/02 

Tempo propido para aplicar o seu tempo nos afazeres atrasados e 
rentabilizâ-lo corn um novo empreendimento. Nâo esqueça aquela 
carta de um amigo hâ tanto sem resposta, cumpra as suas obrigaçoes 
legais, organize-se e lance-se em novos vôos. 

PEIXES -20/02 X20/03 

A sua independência ou a sua fantasia poderâo ser postos à 
prova. Poderâ, também, ter contactas corn o estrangeiro ou corn 
pessoas do estrangeiro. 

Horizontal: 
1- LUZ; 

2- OS HOMENS 

3- RUIM (INV.); MUITOS 

BOIS 

4- NUMERAL; CREME 

5 -CONTR (INV); SOTA 

(ANAGR); ESTÂS 

6-NOTA;OBSOLETOS 

7 - CARDIAL; ASSOBIA 

(INV.) 

8- GAIO(ANAGR); 

ESTOU (INV.) 

9- SENHOR(INV.); 

RARA (ANAGR); 

POEIRA 

10 - BERRO; CASAL 

Vertical: 
1-CHAMARIZ 2-BRILHANTES 3 RUÎM (INV.); BASTA 

4 - OCEANO (INV); ARQUEJAR 5 - INCAPAZ; BRISA 6 - ANIMAL 

DA ANTIGUIDADE 7 - CAMÔES DESCREVEU-O 8 - OFERECIDA; 

AQUI ESTÀ 9 - DÔ (INV); APANHADEIRA 10 - GRELHADOR 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1- terrorismo 2- eia; osu 3- Madona 4- Reivindica 5- imf; na; rr 6- tli; 
agonia 7- carradas 8- rua; ioio 9- indios; ara 10- ar; solo 

Verticals: 
1- territorio 2- ei; eml; un 3- ramificada 4- av; ir 5- ordinario 6- onagros 
7- nd; oai 8- soai; ndoao 9- ms; cria; rl 10-ouraras; ao 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Destiny’s 
Child 
processadas par 
ex-elementos 
A ex-Destiny ' s Child LeToya Luckett e 
LaTavia Roberson processaram a banda 
devido ao conteùdo do tema «Survivor», 
o qual alegadamente possui comentarios 
menos «favorâveis» a seu respeito. Os 
valores da indemnizaçâo em causa nào 
foram revelados. 

Quando da ruptura, todos os membros e 
ex-membros do projecto assinaram urn 
acordo que previa o impedimento de 
qualquer das partes em fazer 
comentarios menos positivos sobre a 
outra. 
As queixosas apresentam como prova, 
por exemplo, o excerto «You thought I 
wouldn t Sell Without You, Sold Nine 
Million», incluido na letra de «Survivor». 
O advogado da banda jâ veio a publico 
considerar a acçâo ridicula e sem 
fundamento. 
A formaçâo inicial das Destiny ' s Child 
era ainda formada por Beyonce Knowles, 
Kelly Rowland, Michelle Williams e 
Farrah Franklin. Luckett e Roberson 
acusam assim as très primeiras (uma vez 
que que Franklin saiu da banda) de 
quebrar o compromisse firmado e e de 
fazer comentarios préjudiciais e pouco 
abonatorios a seu respeito. 
A editora do projecto, a Sony Music, 
também foi processada, sendo acusada 
de quebra de contrato, difamaçâo e 
fraude. 

Duran Duran lançam caixa de singles ne Uerâe 
Os Duran Duran parecem 
eternos. A banda de Simon 
Lebon parece apostada em editar 
um novo album de originals, mas 
para os fas que os acompanham 

w desde os anos 80 vai lançar uma 

# pequena tentaçâo: uma caixa de 
singles gravados entre 1981 e 
1984. Intitulada «Duran Duran 

# Singles Box 81-84», a caixa tern 
ediçâo agendada para o final 
deste Verao. 
Classicos pop desta banda 

britânica como «Girls on Film», 
«Hungry Like a Wolf» e «Save a 
Prayer» têm lugar assegurado 
nesta super-colectânea, a qual 
sera composta por 12 CDs. 
Os Duran Duran incluiram 
duas cançôes extra por cada 
single, entre as quais se 
encontram temas deixados de 
lado ao longo dos varios albuns 
do grupo, bem como 
remisturas e arranjos mais 
longos de outras cançôes. 

MSdOnnS régressa ao teatro 
Depois do cinema. Madonna esta de 
regresso ao teatro. A cantora e actriz 
vai subir aos palcos do West End 
londrino em Maio, corn a peça 
australiana «Up For Grabs». 

Madonna sera a protagonista desta 
comédia de David Williamson, que 
satiriza o mundo artistico e que foi 
encenada pela primeira vez em 
Fevereiro de 2001. A estreia esta 
marcada para 23 de Maio, no 
Wyndham Theatre. 
Esta é a primeira vez que Madonna 
participa num teatro desde 1988, ano 
em que pisou os palcos da Broadway 
corn o espectâculo «Speed-The-Plow», 
de David Mamet. 
Madonna reside actualmente em 
Londres corn o marido, o realizador 
britânico Guy Ritchie. 

Conhecido pelas suas contribuiçôes para as 
bandas sonoras, esta nào é a primeira vez 
que Springsteen envereda pela Sétima 

Arte enquanto actor, uma vez que jâ tinha 
participado na comédia romântica «High 
Fidelity/Alta Fidelidade», do actor/realizador 
John Cusack. 

Este novo filme ainda nâo possui titulo, sendo 
que a histbria retrata a vida de um jovem casai 
que se conhcce pouco antes de preparar o seu 
suiddio. 
Na pelicula, o «Boss» interpréta um DJ de radio 
que conversa com a mulher do casai, interprctada 
por Stiles. 

O MILéNIO 
Quinta-feira, 7 Março, 2002 

MüSICA 

[ Sugestoes, Comentarios, P^didos AAusicais. 
E-mail. musicajovem©yaHoo..,com 

O cantor norte- 
americano Bruce 
Springsteen vai 
voltar aparticipar 
num filme, 
entrando num 
drama romantico de 
Tom Sirechio, com 
Julia Stiles no papel 
principal. 
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Encontro de BANDAS, 
memôrias de 70 
Nos anos 60 e 70, houve um grande movimento 

musical comunitàrio corn o nascimento de varias 

Bandas que deram um brilho muito especial às 

festas portuguesas da época. 

O tempo passou, algumas das Bandas 
desfizeram-se mas, a memôria desses 
tempos, ficou. Quando da 
comemoraçâo dos 20 anos de 
existência do conjunto Os Panteras, 
em Abril de 1997, juntaram-se varias 

Bandas que deliciaram os présentes. 
Dai, a ideia do Joe Morgado, d'Os 
Panteras, de realizar um festival. A 
Dismusica, de Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo, deitou mâos à 
obra e nasceu o Festival que animou o 

CD lançado 
pela editora 

Dismusica de 
Mississauga 

L’[>1U-Ü RUlÜ 
OLUOUK'VUb- wmi 

ClSIÆCClONE ESTE TRABALHO DIS 

Os Rebeldes. 

GoldenStar 

Siûo astzas Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Jantar e grande Show de 
Artes Marciais no Sébado, 

dia 27 de Abril, 
pelas 19h00, no Dundas 

Banquet Place, 1354 
Dundas St. West, em 

Toronto. 
Informaçôes e réservas: 

416<656*5554 
416-534*5497 

SiNn-SESEBBII. 
EN BIA FIIU dsiCA E ■ENTAL 

passado fim-de-semana do Oasis 
Convention Centre, em Mississauga. 
A Dismusica lançou simultâneamente 
um CD corn cantigas do passado das 
Bandas "Os Campinos", "Boa 
Esperança", "Os Rebeldes", "Capas 
negras", "Os Panteras", "Golden Star", 
"Zip Zip" e "Piranha". De todos eles, 
sô continua em actividade, "Os 
Panteras", embora sem o inesqueclvel 
Mario Sousa. 
Foi um encontro maravilhoso. Muitos 
deles hâ muito que nâo se viam. Foi 
um "levantamento" de gratas 
recordaçôes, nâo sô para os mùsicos 
como para o püblico que encheu por 
complete o recinto de festas do Oasis 
C. Centre. De memôria em memôria, 
de saudade em saudade, os 8 
conjuntos musicais avivaram 
recordaçôes e fizeram derramar 
algumas lâgrimas. Houve, também. 

momentos caricatos, como por 
exemple, aquele müsico que, para 
homenagear o momento, bebeu tanto 
que até caiu em palco, em plena 
actuaçâo... 
Foi dificil juntar todos os mùsicos do 
passado, uma falha neste ou naquele, 
mas o objective foi cqnseguido. O 
êxito também. 
Parabéns pela iniciativa, pelo esforço 
e pela vontade de realizar e continuar. 
Foi uma festa, a festa proporcionada, 
e a festa do ENCONTRO. E bonite. 
E, alguns deles, ainda oferecem boa 
müsica e espectâculo. Os "Capas 
Negras" sâo um bom exemple de 
respeito pela müsica e pelo püblico. 
Uma palavra de apreço ao Tony Silva 
(TNT), pelas maratonas que foi 
obrigado a fazer para ligar e desligar 
fios atrâs de fios... Ufa! 

JMC/Jülio Gouveia 



Quinta-feira, 7 Março, 2002  ^ 
SAüDE O MILéNIO 

✓ 

S AUDE EM SUA CASA 
0 FUTURO DA SAÜDE COMEÇA NA CRIANÇA 

As crianças sâo tâo indefesas e 
vulnerâveis! Se nâo fosse o amor dos 
pais e da familia, com dificuldade 
conseguiriam sobreviver. O carinho da 
familia é essencial mas, para singrarem 
na vida, necessitam do apoio da 
sociedade. E este apoio que garante aos 
pais, nâo sô a possibilidade de dar 
amor e carinho, mas também o 
sustento necessârio à saüde e a 
confiança essencial à felicidade. Se me 
perguntarem porque é que ainda hoje, 
num estado avançado da civilizaçâo 
Humana, existem tantas crianças 
maltratadas, ou abusadas e violentadas 
pelos pais e familiares, eu nâo tenho 
düvidas em responder que a culpa é da 
sociedade em que vivemos. Nâo é por 
acaso que a grande maioria das 
crianças maltratadas sâo de 
nascimentos indesejâveis, ou 
pertencem a mâes corn doenças 
mentais, problemas de ajustamento, 
vicios de alcool e drogas, ou corn 
conflitos conjugais. Ninguém tem estes 
problemas porque os desejam ou lhes 
sejam indiferentes, mas eles resultam 
sempre de fraquezas individuals ou do 
ambiente. Muitas vezes é a sociedade, 
geralmente por indiferença ou 
comodismo, que os ignora e deixa 
proliferar, desprotegidos, em nome de 
uma liberdade individual que 
contribui para enfraquecer ainda mais 
os vulnerâveis, sejam eles nas posses, 
na saüde, ou na inteligência. As 
crianças: os seres mais débeis na cadeia 
das fraquezas humanas, sâo muitas 
vezes os primeiros a sofrer. 

Mas as crianças também 
podem ser vitimas de crenças bem 
intencionadas. Na grande maioria das 
vezes nâo é a negligência, mas sim o 
excesso de zelo, ou mesmo o amor, o 
que as vai prejudicar. Embora existam 
muitas crianças a sofrer de fome pelo 
mundo, nos paises desenvolvidos, a 
maior causa de doença e morte 
prematura nâo é a fome, mas sim o 
excesso de alimento associado ao 
sedentarismo trazidos pelo 
desenvolvimento da civilizaçâo. Nos 
parses desenvolvidos, o nümero de 
crianças corn excesso de peso tem 
vindo a aumentar progressivamente. 

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 

originando graves problemas 
de saüde, e nos paises em 
desenvolvimento, os excessos 
da fartura alimentar, também 
a aumentar, estâo lado a lado 
corn extremos de miséria e de 
riqueza. 

O excesso de peso 
pode ter causas diversas, 
incluindo factures 
hereditârios e metabôlicos, 
mas os maiores culpados sâo 
as calorias baratas e 
abondantes nos mercados e 
restaurantes dirigidos âs 
crianças, corn a sua promoçâo 
comercial sem principios, usando a 
criança para lucros, sem olhar aos 
meios, e âs consequências desses fins. 
A internet e os Jogos de consolas 
seduzem a criança, imobilizam-na, e 
roubam-lhe o tempo para o exercicio 
fisico e a sua formaçâo intelectual. 
Estudos estatisticos mostram que o 
excesso de peso em crianças é 
proporcional ao nümero de horas 
diârias passadas a ver televisâo, de 
forma passiva, o que lhes diminui a 
criatividade. O excesso de peso e a falta 
de exercicio vâo contribuir para que, 
mais tarde, possam aparecer, corn 
maior frequência, doenças crônicas 
como a diabetes, a tensâo alta, as 
trombuses, ou os ataques de coraçâo. 
Algumas vezes, em crianças obesas, 
estas doenças podem aparecer ainda 
na juventude, mas quase sempre os 
maiores problemas começam pela 
meia idade. 

Nâo tenhamos ilusôes! A 
diabetes do adulto, é sempre uma 
doença de criança, embora sô seja 
aparente pela meia idade. A diabetes 
da maturidade, uma doença corn 
propensâo genética causada pela 
insensibilidade das células do corpo à 
acçâo da insulina, começa a formar-se 
cedo, mesmo na infância, para 
aparecer mais tarde. O alimento em 
exagero e a falta de exercicio na criança 
faz corn que esta doença, jâ tâo comum 
nos nossos dias, esteja cada vez mais a 
aumentar. E uma doença muitas vezes 
associada a outros males e condiçôes 
doentias, como o excesso de colesterol 

CARGA GERAI PARA 
TODO 0 POimiGAL 
RECEBENDOATtlBDEMlARÇO 
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e tensâo alta, e relacionada 
corn o excesso de peso e a 
obesidade, originando 
mais tarde um grande 
nümero de trombuses, e a 
maioria das mortes 
prematuras causadas por 
doença cardiovascular ou 
renal. 

A gordura formada 
antes dos dezoito anos, 
mesmo mais tarde quando 
jâ existe a força de vontade 
e a disciplina do adulto, é 
muito mais dificil de 

tratar, o que faz corn que o excesso de 
peso na criança seja altamente 
prejudicial. Para agravar a situaçâo, os 
problemas psicolôgicos do jovem, ou 
do adulto, causados pela relutância da 
sua prôpria imagem, podem-se reflectir 
na pobreza da formaçâo escolar e 
relaçôes afectivas, ou na 
impossibilidade de uma vida futura 
instruida e feliz, a comprometer a 
prôpria liberdade. 

A economia cresceu e corn ela 
a fartura de alimentos; mas se cresceu a 
riqueza para alguns, muitos outros 
ficaram mais pobres. Também a 
pobreza de conhecimento continua a 
perdurar, e a fazer corn que se 
continuem a engordar crianças, corn 
dedicaçâo e amor, a pensar que os 

alimentos lhes vâo dar saüde, quando 
na realidade elas poderâo ficar mais 
débeis, ou tornarem-se mais tarde em 
adultos doentes . 

O exercicio fisico é necessârio â 
saüde, e a educaçâo e responsabilidade 
social sâo fundamentals para o 
progresso e democracia. Infelizmente 
os governos, quase sempre dependentes 
de interesses econômicos, estâo cada 
vez mais a reduzir os programas sociais 
na ârea da educaçâo e do desporto. Mas 
se a politica é um reflexo da sociedade, 
e esta seja afectada por aquela, também 
o nosso comportamento irâ reflectir-se 
na forma e comportamento da criança 
de hoje, e na sociedade do futuro. 

Na grande caminhada duma 
vida sâo os primeiros passos, e a 
orientaçâo nos primeiros caminhos, o 
que vai estabelecer a segurança das 
jornadas, e permitir o prazer da viagem 
corn o vigor e saüde necessârios para 
conclui-la corn sucesso. Existe um velho 
provérbio chinés que diz: - Uma jornada 
de mil milhas começa corn um passo. - 
O primeiro passo é a dinâmica do 
querer e resolver: o inicio de todos os 
caminhos que nos levam ao destino! 
Nos caminhos duma vida, a criança é 
nossa grande esperança que temos de 
protéger e de guiar, e os seus primeiros 
passos, sô nôs, adultos responsâveis, 
podemos programar. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 

BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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O provérbio como instrumenta 
pedagôgico no ensino de uma 

Ifngua estrangeira 

palestra par Cabriela Funk 
Universidade dos Açores 

6 de Março - 4“ feira - 10 AM 
Victoria College sala 213 91 Charles St. 
Departarnento de Espanhol e Porîuguês 

  Universidade de Toronto 

As tradiçôes orais constituem uma importante herança cultural, subjacente a um 

variado leque do discurso em todas as linguas vivas. Os provérbios, em especial, 

apropriam-se ao estudo da complexa e, por vezes, contraditôria “aima”popular, dai 

serem considerados um tôpico importante no ensino de uma lingua estrangeira. No 

entanto, o corpus de exemplares proverbiais a utilizar, neste contexte, deve ser 

criteriosamente seleccionado, o que habitualmente nào acontece. De notar que a 

maioria dos adagiârios nào référé os critérios utilizados na selecçâo dos suas 

entradas, o que torna a autenticidade e actualidade dos mesmos fortemente 

questionâvel. Um outre aspecto a ter em conta no estudo do provérbio é o facto de o 

seu sentido raramente coincidir corn o significado literal dos palavras que o 

constituem. Comparemos, para esse efeito, os provérbios “Tal pai, tal filho” e “Filho 

de peixe sabe nadar”, que identificam, ambos a relaçào de semelhança entre pais e 

fiUios. Todavia, o primeiro é usado para assinalar defeitos, enquanto o segundo se 

aplica a qualidades herdadas. Torna-se, assim, évidente que, na aprendizagem de 

uma lingua, nào podemos abstrair a componente humana e cultural, o sistema de 

valores e os esquemas mentais da populaçào que a usa. Este universe cognitive 

cristaliza-se, em especial, no processo da distinçào de conceitos aparentemente 

contraditôrios (como “Quem espera desespera ” e “Quem espera sempre alcança ”), que 

pôe a descoberto as nuances do paradigma cultural de um determinado povo. Sem o 

conhecimento deste sistema, nào é possivel a aplicaçào adequada dos componentes 

metafôricas da respectiva lingua. 

Gabriela Funk 

Este foi o programa enviado, por 
correio electrônico, a uma lista de 
mais de cem pessoas da 
Comunidade. Esta foi a folha 
distribuida e divulgada na 
Universidade de Toronto nos vârios 
cursos de Lingua Portuguesa. Trinta 
copias foram postas (e mais tarde 
retiradas) na mesa do Consulado 
Gérai de Portugal, Galeria Almada 
Negreiros, para que todos os 
présentes no lançamento do livro 
pudessem ter conhecimento da 
palestra a realizar no dia seguinte. 

Nessa mesma noite, fui 
informada verbalmente, sem 
qualquer explicaçâo plausivel, de 
que a palestra séria cancelada. 

Sou do tempo em que, 
quando se assumia um cargo pela 
primeira vez na funçâo püblica, se 
fazia um juramento solene perante 
o Governador Civil, de honrar e 
cumprir corn dignidade a missâo 
que nos era confiada. Porque 
empenhei a minha palavra na 
realizaçâo desta actividade; porque 
defendo que se deve trabalhar corn 
lisura, transparência e seriedade; 
porque os estudantes e a 
comunidade em gérai me merecem 
todo o respeito, sinto-me obrigada a 
publicamente endereçar as minhas 
mais sinceras desculpas a todos 

quantos se sentiram defraudados 
corn o cancelamento da palestra. 

RS. Jâ agora, quando em püblico for 
dito que “os câes ladram e a 
caravana passa”, é bom que se 
nomeiem os câes porque, se nem 
sempre “câo que ladra, nâo morde”, 
alguns mordem e é bom estarmos 
prevenidos porque “mordidela de 
câo cura-se corn pêlo do mesmo 
câo”. Em matéria de adâgios, fico- 
me por aqui porque os hâ para todos 
os gostos: uns mais eruditos, outros 
mais vernâculos. Se quiser usar um 
dos ültimos, da prôxima vez é 
melhor nâo “contar corn o ovo no eu 
da galinha”. 

0 PROMETIDO 
É DEVIDO 

Vieira da Siiva recordada em iivro 10 ânes apes a sua merte 
Um livro corn fotografias da pintora 
Maria Helena Vieira da Süva com o 
marido e amigos, recordando locals e 
momentos privilegiados da sua vida, foi 
lançado em Lisboa, quando se cumprem 
10 anos sobre o desaparecimento da 
artista. 
O lançamento da obra, intitulada "Vieira 
da Silva - Retratos Eotogrâflcos", teve 

lugar no Museu de Arpad Szenes-Vieira 
da Silva, onde também se inaugurou, 
ainda no âmbito da efeméride, uma 
exposiçâo de pintura retirada da 
colecçâo Berardo. Segundo adiantou à 
Lusa a conservadora da instituiçâo, 
Marina Ruivo, o livro de 50 pâginas "nâo 
pretende ser uma biografia fotogrâfica, 
mas uma mostra de momentos especiais 

passados em companhia de Arpad 
Szenes, dos amigos e de personalidades 
corn quem conviveram". Na exposiçâo 
"Contemporâneos de Arpad Szenes e de 
Vieira da Silva na Colecçâo Berardo", 
apenas uma das 31 obras expostas - 
"Composition" (1948) - é assinada pela 
pintora, mas trata-se de um quadro 
especial porque foi a primeira aquisiçâo 

da colecçâo do mecenas. Na sua maioria, 
os artistas desse periodo - Soulages, De 
Staël, Manessier, Tobey, Dubuffet, 
Richier e Torres-Garcia - trabalharam ou 
mantiveram uma relaçâo de amizade 
corn o casai, pretexto que esteve na 
génese desta exposiçâo. Ao todo, sào 21 
artistas, representados pela pintura, 
fotografia e escultura. 

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

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

Informaçôes e réservas na 

ACADIA Travel, 336 Hamilton Rd„ 

em London. Telefones: 

1 (519) 432-3797, 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, Fàtima, 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, prosseguindo a 

peregrinaçâo. Regresso a 
Toronto a 24 de Maio. 
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CLASSIFICADOS 

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

Carpinteiros para casas novas. Tel.:416-832-7574. 

Pessoa para trabalhar na copa. Contactar Freitas. 
Tel.:416-534-7354. 

Pessoa corn experiência em vendas ao pùblico, para 
loja de pronto a vestir, que fale português e inglês. 
Tel.:416-537-7511. 

Carpinteiros de acabamentos. Tel.:416-953-6323. 

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

Empregado/a de mesa e bar corn experiência para a 
ârea de Brampton. Tel.:416-791-1248. 

Pessoal para companhia de construçâo, corn vârias 
posiçôes de trabalho em aberto. Tel.:905-761-2135. 

Pessoal para renovaçôes. Contactar Paulo. 
Tel.:647-271-1727. 

Voluntârios para Centro Comunitârio em Etobicoke. 
Tel.;416-626-0116. 

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

Homens para fazer limpeza. Tel.:905-338-3538. 

Pessoal para companhia de construçâo, corn vârias 
posiçôes de trabalho em aberto. Tel.:905-761-2135. 

FERNANDO MARKEHNC a CONSUITING 
Apoio a todos os niveis de pequenos e médios negôciosL 

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

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

corn mais de 15 anos de experiência. 
Para a sua consvilta confidencial ligue para 

FtBHAHDO MARTINS: 416 420-7545 

Aluga-se 
Aluga-se 2o. andar, bem situado na 

Ossington a sul da Dundas, espaço corn 9 

mil pés quadrados e 16 pés de altura, ideal 

para escritôrios, clubes, ginâsio, 

restaurante ou salâo de festas. 

Alfiredo Nunes: 416 532-4323. 

Procura-se senhora 
Português, divorciado, de 43 anos, sem 

fîlhos, emprego estâvel, desportista nato, 

nâo fiuna nem bebe, procura senhora entre 

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

fiune, honesta e corn o desejo de estabUzar 

a vida. Resposta ao semanàrio O Milénio. 

O jornal O Milénio précisa de 
vendedores e pessoa para distribuir 

O jornal. Tel.: 416-538-0940 

Directora da SIC visita 
FPtv, CIRV fm e jornal 0 Milénio 
A Dra. Vera Taquenho, Directora da SIC 
Internacional, visitou Toronto e, 
naturalmente, as instalaçôes de FPtv-SIC. 
A visita foi râpida e na altura do fecho 
desta ediçâo. Assim, a entrevista que nos 
concedeu sera publicada na prôxima 
ediçâo d’O Milénio. 
Foi para nos um grande prazer receber a 
Dra. Vera Taquenho, nos estüdios da 
CIRV-fm e da FPtv-SIC. Desejamos vê-la 
por câ mais vezes e corn mais tempo. 

Metade dos taliban de Arma mortos 
A rede terrorista Al-Qaeda terâ 
entre 600 e 700 combatentes nas 
montanhas de Arma, na regiâo 
Este do Afeganistâo, e cerca de 
metade destes combatentes terâo 
sido mortos nos ùltimos dias, 
afirmou aos jornalistas o general 
Frank Hagenbeck, comandante 
da "Operaçâo Anaconda". 
"Ao longo das ultimas 24 horas 
nos matâmos muitos, muitos 
combatentes da Al-Qaeda e 
taliban (...) Temos a confirmaçâo 
de centenas de mortos", declarou 

o general na base norte- 
americana de Bagram, norte de 
Cabul. 
Hagenbeck acrescentou que as 
forças americanas estiveram 
implicadas em combates de 
"proximidade", e, nos ùltimos 
dois dias, a presença do inimigo 
encontrava-se a apenas 50 
metros. 
O major Brian Hilferty, porta-voz 
das forças americanas, afirmou 
pouco depuis destas declaraçôes 
de Hagenbeck que cerca de 400 

combatentes taliban tinham 
morrido nos ùltimos cinco dias 
de combate. 

InCREDItnTES: 
(PARA 2 PtSSOOS)  

* 2 postas de bacalhau demoUiado 
* 2 cebolas 
* 6 dentes de aUio 

3 tomates 
300 grs. de miolo de camarào 

^piripiri q.b. 
* 2 dl de kite 
* sal q.b. 

noz-moscada q.b. 
* farinha 
* 2 colheres de sopa bem cheias de margarina 

(On»CCfiO: 
Tire a pele e as espinhas ao bacalhau e faça-o em lascas 
grossas. 
Passe as lascas por farinha sacudindo o excesso. 
Descasque e corte as cebolas em meias luas fînas e pique os 
alhos. 
Corte o tomate aos bocados sem peles nem grainhas. 
Espalhe a margarina no fundo de um tacho aos bocados, 
ponha por cima a cebola e os alhos as lascas de bacalhau, o 
miolo de camarào e por fim o tomate. 
Tempere corn piripiri, noz-moscada e regue corn o leite. 
Tape o tacho e leve a cozer sobre lume brando cerca de + ou - 
30 minutas. 
Rectifique os temperos caso seja necessârio. 
Sirva acompanhado corn salada e batatas fritas. 

Sabremesa: 

Doce De Pâo 
* 1 bola 
* 2 gemas de ovo 
* canela q.b. 
* 7 châvena de açûcar 
* amêndoa q.b. 
* leite suficiente para ensopar o pào 

COfl^CCflO: 
Parte-se o pào corn as màos em pedaços pequenos e 
coloca-se numa caçarola. 
Junta-se o leite, o açûcar, a canela e a amêndoa e mexe- 
se até o preparado obter a consistência da açorda. 
Se for necessârio acrescenta-se mais leite. 
Retira-se do lume e junta-se em fio as gemas batidas 
mexendo energicamente. 
Serve-se frio. 

*Opçào: Pode Juntar as claras batidas em castelo 
envolvendo-as no preparado final. 
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$8 Pinto pode ser operado e 
parar durante seis meses 
Enquanto André Cruz e Nalitzis, que 
ontem se treinaram condicionados, 
podem récupérai a tempo de ser 
convocados para o desafio corn o 
Santa Clara, jâ Sâ Pinto tem menos 
sorte. A recuperaçào que tem estado a 
realizar em Lyon nâo correu como 
esperado e o mais certo é o avançado 
ser submetido a uma cirurgia ao 
joelho direito. As düvidas serâo 
desfeitas ainda esta semana mas, a 
confirmar-se o pior cenârio, o 
sportinguista diz adeus ao Mundial 
Ricardo Sâ Pinto pode ser submetido 
a nova operaçâo ao joelho direito. 
Este é mesmo o cenârio mais certo, 
segundo reconheceu ontem Gomes 

Pereira, médico do Sporting. E, a 
confirmar-se, o avançado diz adeus ao 
Mundial. 
Depuis de ter contraido uma entorse 
no Joelho direito, a 1 de Novembro, o 
jogador iniciou uma “recuperaçào 
conservadora” em Alvalade, mas, 
passados dois meses, a 
impossibilidade de se treinar 
persistia. Tentando evitar uma 
intervençào cirürgica, a opçâo 
tomada foi a de seguir viagem para 
Lyon. Em França, Sâ Pinto fez uma 
artroscopia de diagnôstico que serviu 
“para ver o estado dos ligamentos e 
para regularizar o menisco”, segundo 
explicou Gomes Pereira. Mas, ao fim 

de seis semanas, os tratamentos 
parecem nâo ser suficientes para o 
leâo retomar os trabalhos. 

Mais um caso de «doping» 
em Sait lake City 
Foi revelado um novo caso de 
"doping" nos Jogos Olimpicos de 
Inverno, que decorreram em Sait 
Lake City (EUA). Trata-se de um 
Jogador da selecçâo bielorrussa de 

hôquei no gelo, cuja identidade 
nâo foi revelada. 
O teste, feito a 23 de Fevereiro 
depuis do jogo corn a Russia, 
revelou altos niveis de 

nandrolona. 
O nome do atieta em causa sô serâ 
tornado publico depois de ser 
conhecido o resultado da contra- 
anâlise. 

Joâo Paulo regressou aos treinos 
sem limitaçôes. Jâ Pedrosa 
continuou a trabalhar de uma 
forma condicionada. 
Em causa estâ a preparaçâo do 
encontro corn o Sp. Braga, que 
se realiza sâbado, às 18 boras. 
O plantel axadrezado sô volta a 
treinar esta quinta-feira. 

ISO 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:es radios estao 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 

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

Svivania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

Panasonic RX-D13 
*160.““* 

*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 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fifl 00* 
Cassette/Recorder Player ^ " 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.““* 

I 

Générai Electric 
*50."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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

FESTZVAL PORTUGUES CANAE 
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Cristiano: uSeria muito bonito representar o Benfica» 
Cristiano esta a caminho do Benfica, mas mostra-se 
muito cauteloso quando se aborda o assunto. O 
jogador disse jâ ter conhecimento das observaçôes 
levadas a cabo pelo encarnados mas, depois de ter 
estado corn os responsâveis aveirenses, nào se 
referiu a nenhum clube em particular. Nâo deixa, 
no entanto, de admitir que jogar num clube grande 
“séria muito bom” 
Receoso e prudente. É desta forma que pode 
caracterizar-se o estado de espirito de Cristiano 
quando confrontado corn a possibilidade de vir a 
vestir a camisola do Benfica na prôxima 
temporada. 
Colocado perante o facto de os encarnados estarem 
interessados no seu concurso, o defesa disse ter 
conhecimento do assunto. “Jâ sabia que estava a ser 
observado pelo Benfica. Isso foi-me dito pelo meu 
empresârio e pela Direcçâo do Beira-Mar.” 
Jâ depois de ter contactado corn os responsâveis 
aveirenses, que se apressaram a desmentir a noticia 
avançada pelo Record, o jogador revelou-se 
bastante mais cauteloso a abordar o assunto. 

J3rd6l renovou 
esperança de ser 
chamade 
o avançado sportin- 
guista Mârio Jardel 
reavivou, em entrevista 
concedida ao jornal 
“Estado de Sâo Paulo”, 
as esperanças de ser 
convocado para os 
prôximos jogos da 
selecçâo brasileira, na 
quai nâo marca 
presença desde a Copa 
América do ano 
passado. “Além do jogo 
particular marcado 
para 17 de Abril em 
Portugal, primeiro 
realiza-se a partida do 
dia 27 de Março, em 
Fortaleza, a minha 
terra, corn ajugoslâvia. 
Mantenho-me tranquilo e sei que Felipâo me 
conhece bem, estando a par do que posso produzir. 
Nâo adianta ficar forçando qualquer situaçâo, mas, 
se nâo for chamado à selecçâo, vou continuar 
trabalhando normalmente na minha équipa”, disse 
o goleador do Sporting. 
Jardel lembrou que os canais de televisâo 
brasileiros nâo transmitem muitos jogos do 
campeonato português, optando por mostrar os de 
Espanha e Itâlia, algo que reduz a informaçâo 
disponivel sobre as exibiçôes dos brasileiros a 
actuar em Portugal. “Além de mim, o André Cruz 
e o Déco atravessam uma grande fase, mas saem 
prejudicados porque deixam de ser observados.” 
O ponta-de-lança descartou a possibilidade, pelo 
menos por enquanto, de voltar ao Brasil. “Nenhum 
clube dai poderia oferecer-me as condiçôes que 
tenho na Europa e estou bem adaptado aqui”, 
confessou, admitindo a hipôtese de ficar em 
Portugal depois de acabar a carreira. “Essa 
possibilidade existe, principalmente pela qualidade 
de vida que Portugal oferece, em funçâo da 
segurança e ambientaçâo para a minha familia.” 
Sobre Romârio, revelou: “Estivemos juntos na 
convocaçâo para o jogo corn o Uruguai, dou-me 
bem corn ele, desejo-lhe tudo de bom.” 

à selecçâo 

Frisando sempre que é um homem “realista e corn 
os pés bem assentes no châo”, o brasileiro assume 
que, por agora, sô pensa na manutençâo do Beira- 
Mar na I Liga, mas acaba, igualmente, por admitir 
que “séria muito bonito poder representar o 
Benfica”. 
A permanência em Aveiro é que estâ praticamente 
fora de questâo. Tanto o seu empresârio como a 
prôpria Direcçâo do Beira-Mar jâ lhe disseram para 
continuar a trabalhar corn calma e tranquilidade, 
como référé, mas enquanto nâo aparecer nada de 
concrete, Cristiano nâo quer expressar os sens reais 
sentimentos, reconhecendo, no entanto, que a 
noticia do interesse dos encarnados o deixa “muito 
feliz”. 

WWW.HELPINGBUSINESSES.COM 

TEIXEIRA 
ASSOCIATES 

Carlos Teixeira 
Accountant & Business Advisor 

Tax Accountants • Computer Consultants • Business Advisors 

You Want Results? 

•Corporate and Personal Taxation 
•Objections & Appeals 

•Paralegal Services 
•Human Resources 

•Computers 
•Training 

•Adxdsory Services 
•Financing & Loans 

•Client Accounting & Bookkeeping 

We provide Solutions! 

’'Carlos is one of the best accountancs 
1 have had the pleasure of doing business with.’ 

Mario Silva, Toronto City Councillor 

637 College Street, Suite 202 
Toronto, ON M6G 1B5 

Across From CHIN Building 
E-mail: Teixeira@Rogers.com 

Telephone:C4iei 535 



28  
DESPORTO 

Quinta-feira, 7 Março, 2002 
O MILéNIO 

ROSA MOTA em maratona de bem-fazer 
Acampionissima ROSA MOTA, 

uma das grandes glorias do 
desporto português -acompanhada de 
seu marido e treinador, Prof. José 
Pedrosa-, esteve em Toronto numa 
visita râpida e com a missâo (confiada 
pelo Eng. José Lello) especifica de 
entregar a uma Comissâo de Apoio 
liderada por Tony Dionisio, da Local 
183, del camisola da selecçâo nacional 
autografada pelos jogadores 
internacionais portugueses, 1 camisola 
do FC Porto autografada pelos atletas 
portistas e 1 bola do Sporting C.P. 
autografada pelos seus jogadores, para 
ser leiloada em favor da compra de um 
edificio para os Déficientes 
Portugueses do Ontario. Os artigos 
foram entregues por Rosa Mota, na 
Terça-feira, no Restaurante New Casa 
AbrÜ. 
Uma cerimônia feliz, que fez 
concentrar muita gente no restaurante 
a aplaudir Rosa Mota e o Ministro do 
Desporto ejuventude, Eng. José Lello. 
A chegada a Toronto, num convivio 
muito agradâvel, proporcionado pelos 
responsâveis da Caldense Bakery, 
conversâmos corn Rosa Mota, a grande 
atleta portuguesa que, com talento e 
tenacidade, espantou o mundo do 
atletismo corn as suas vitôrias. Uma 
Rosa Mota, igual a si mesma, simpâtica 
e humilde, tâo grande no convivio 
como nas pistas. Obrigado, Rosa Mota, 
os gigantes sâo assim mesmo! 
Do diâlogo, registâmos para O 

BBQ a GBIU ¥ CHURRASQUEliU 
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 
COSTEIETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO A AIENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ À VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACALHAU ASSADO NA BRASA 
BACAIHAU A COMES SA 

BACAIHAU COM NATAS 
FIIETES DE PEIXE 

SANDES DE PRECO.BIFANA. 
CAIINHA. RIFE A CASA 

ASAS DE CALINHA 
VARIEDADES DE PASTA. SAIADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIADOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR OUAUOAOE 

Laurentino Esteves,^HosaMota, Âna Bailüo eJoào Dias em confiatemizaçào tu^Caldensei^ 

Milénio, os pontos mais importantes. 

JMC - Novamente em Toronto, desta 
feita para uma maratona do bem 
fazer... 
Rosa Mota - Sim. Trago duas 
camisolas - uma do F.C. do Porto e 
outra da Selecçâo Nacional - e uma 
bola do Sporting assinada pelos seus 
jogadores. E uma prazer para mim 
estar aqui, nào sô por este motivo, mas 
porque visitar a comunidade 
portuguesa é sempre muito agradâvel. 
Sempre vivi grandes momentos 
quando convivi corn os portugueses 
que estâo fora do pais, sempre me 
acarinharam muito e sempre que posso 
regressar, aproveito a oportunidade. 
Desta vez, é um caso diferente porque 
quando podemos fazer alguma coisa 
pelos outros - o que nem sempre é tâo 

dificil como parece. Alias, voces 
tiveram um excelente exemplo aqui no 
Canadâ corn o Terry Fox que jâ se 
expandiu para Portugal. Eu faço parte 
da associaçâo e tenho muito prazer em 
promover a corrida, juntamente corn a 
Embaixada do Canadâ porque acho 
que ele foi um grande exemplo da 
solidariedade, ou seja, se todos derem 
um pouco, acaba por se tornar em 
muito, por isso vamos colaborar corn 
aqueles que mais necessitam da nossa 
ajuda. Dai esta minha vinda a Toronto 
corn as camisolas para serem leiloadas 
e para ver se angariavamos fundos para 
construirmos a casa para os déficientes. 
JMC - Por falar em solidariedade, algo 
que vai rareando, como classifica a 
situaçâo que neste momento se vive na 
sua cidade do Porto, nomeadamente 
corn o F.C. do Porto? 

RAI. - Eu acompanho a situaçâo pela 
televisâo como vocês, mas parece que 
sâo problemas que nem os politicos, 
nomeadamente o présidente da 
câmara e o présidente do F.C. do Porto, 
estâo a conseguir resolver. Lamento 
toda esta situaçâo, sobretudo que esteja 
a sair para fora do nosso pais, pois creio 
que dâ uma mâ imagem a todos nos. 
Dâ a sensaçâo que somos 
incompetentes e desorganizados, para 
além de nâo nos entendermos. Acho o 
caso deverâ ser resolvido entre o 
présidente da câmara do Porto e do 
F.C. do Porto, assim como com o 
Ministro do Desporto, o que deve ser a 
porta fechada para que ninguém tenha 
acesso imediato âs resoluçôes. 
JMC - Bem no fundo, creio que todos 
ainda têm esperança que o Euro 2004 
permaneça em Portu^ 

RM. - Eu acho que vamos ter 
o campeonato em Portugal. 
Alias, sô precisamos de seis 
estâdios e estâo a ser 
construidos dez. A ünica coisa 
que pode acontecer é as 
cerimônias de abertura e de 
encerramento serem em 
Lisboa. 
JMC - Vamos falar um pouco 
de poUtica - no prôximo dia 16 
vamos ter eleiçôes legislativas 
em Portugal Que anâise faz à 
situaçâo até este momento? 
RM. - Espero que os 
portugueses pensem bem na 
sua decisâo. E sabido 

publicamente que eu apoiei a 
candidatura de Ferrp Rodrigues 
porque acredito nele, acredito que ele 
pode mudar problemas do PS, coisas 
que nâo foram tâo bem sucedidas corn 
o Eng. Guterres e acredito nas obras 
dele, sobretudo a partir daquilo que fez 
quando era ministro da solidariedade. 
Acho e espero que ele ganhe porque 
serâ um bom primeiro ministro. 
JMC - Voltando ao desporto: que 
raizes ainda se mantêm em relaçâo às 
grandes vedetas do passado 
recentemente - tal como a Rosa Mota? 
Que jovens temos hoje para 
prosseguirem a vossa grande 
caminhada? 
RM. - Tudo dépende e parte das 
escolas. Penso que neste momento se 
estâ a fazer muito pouco a nivel escolar 
para incentivar os jovens a praticar 

  ► 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 7 Março, 2002 

 ^ 
DESPORTO 

"O desporto nâo é 

competiçâo: 

é O exercicio fîsico 

e O prazer; é acima 

de tudo para todas 

as idades. ” 

► 
desporto, seja quai for a modalidade. 
Os jovens sentem-se cada vez menos 
motivados para praticar desporto: 
preferem estar em casa, sobretudo 
agora na era do computador, e com 
tudo O que aparece que lhes rouba 
tempo que poderia ser dedicado à 
actividade fîsica. Eu continue ligada 
ao desporto, continue a correr e vou 
fazendo coisas que estou a fazer aqui 
neste momento: a minha actividade 
concentra-se em provas de 
solidariedade da Terry Fox em 
Portugal que nâo se compara ainda à 
do Canada. Também estou ligada ao 
projecto “Correr por quem nâo pode”. 
Corremos uma vez por ano numa 
prova grande para angariarmos fundos 
para oferecer a instituiçôes. 
Começâmos por oferecer o montante a 
uma associaçâo que apoiava crianças 
corn cancre, depois concentrâmo-nos 
em pessoas de deficiência profunda e 
neste ùltimos dois anos tem sido para 
comprar carrinhas para oferecer a 
instituiçôes. Isto dâ uma satisfaçâo 
muito grande porque nôs nâo sabemos 
O dia de amanhà e hâ uma coisa que eu 
entende; eu recebi e ganhei tanto 
durante a minha carreira que agora 
chegou a minha vez de contribuir, o 
pouco que posso, para ajudar as 
instituiçôes. 
JMC - Continua a ter prazer em 
correr? 
RM. - Continue. Acho que o desporto 
para mim é cultura e amizade. Hoje 
estou aqui graças à corrida. Em 1990 
corri aqui para ajudar o Doctor ' s 

Helder posta, proprtrlarin da Caldtnse oji-rece 
blusào da casa a Rasa Mota 

Hospital e foi corn um bocadinho de 
tristeza que agora verifiquei que jâ nâo 
existe. Mas que se angariem fundos 
para outres hospitais que possam ir ao 
encontre das necessidades de cada 
paciente. 
JMC - A ùltima vez que a vi foi na 
Cimeira Canadâ-Uniâo Eturopeia, onde 
me clisse que estava sempre pronta 
para tudo o que os émigrantes 
precisarem, seja corridas, secçôes de 
beneficência... Mantém essa frase 
maravilhosa? 
RM. - Sem düvida. E o que eu sinto. 
Nâo o digo para estar a ser simpâtica 
ou agradâvel. Se estou a ser agradâvel 
é comigo mesmo porque eu faço o que 
faço por me sentir feliz e nâo quero 
agradecimentos porque estou a fazer 
bem a mim propria. Quando estamos 
a fazer algo de bom pelos outros, 
estamos também a contribuir para o 
nosso bem estar. É bom estar entre 
vocês porque vocês conseguem ser 
mais portugueses ainda dos que os 
vivem em Portugal, sentem mais a 
nossa bandeira... Agora, se me 
pedirem para fazer palestras, digo logo 
que nâo porque nâo é o meu estilo, nâo 
faz parte de mim e se tivesse que 
apresentar coisas ensaiadas sentia-me 
como se estivesse a enganar o pùblico. 
JMC - Eu pedia-lhe que debcasse aqui 
mn recado ligado sobretudo ao 

desporto como mna forma de bem- 
estar e de prévenir doenças. 
RM. - Todas as campanhas que se 
fazem contra a sida, contra a droga ou 
contra o alcool deverâo passar pelo 
desporto e pela actividade fisica. As 
vezes fala-se em desporto e as pessoas 
levam logo para a competiçâo. O 
desporto nâo é competiçâo: é o 
exercicio fisico e o prazer; é acima de 
tudo para todas as idades. Todas as 
idades têm direito â actividade fisica e 
esta sô contribui para o bem-estar, para 
uma maneira mais tranquila de estar 
no seu dia-a-dia, enfim de viver de uma 
forma saudâvel. Eu digo sempre às 
pessoas para nâo terem vergonha de 
sair à rua para fazer exercicio ou irem 
ao ginâsio. Cada um faz aquilo que 
pode: mesmo sendo pouco, estâo a 
fazer alguma coisa por si. 
JMC - Continue a fazer o que faz e a 
contribuir para o bem-estar da 
sociedade. 
RM. - Obrigada. Jâ agora gostaria de 
deixar uma mensagem do Eng. José 
Lello que me pediu para dizer aos 
portugueses de Toronto que lhes 
enviava um enorme abraço em 
agradecimento pelo carinho que 
sempre lhe deram e continuam a dar. 
Aliâs, ele diz que tem câ imensos 
amigos e que tem muito carinho por 
todos os portugueses. Dai este enorme 

Dr. José Pedrosa, 

Lûcio entrega o ; 
CD a Rosa Mota. 

abraço do Eng. José Lello. 

Rosa Mota, partiu. Partiu mas "ficou" 
connosco. E vai voltar. Vai regressar ao 
nosso convivio porque faz questâo em 
estar présente no leilâo e, depois, na 
imposiçâo da primeira pedra do 
edificio da Associaçâo dos Déficientes 
Portugueses. 
A maratona de bem-fazer nunca 
termina corn Rosa Mota. 
E quem é que quer "correr" corn ela? 

JMC/Ana Fernandes 

Présidente do Sporting nega (iderrapagensn no Euro 2004 
Dias da Cunha, présidente do 
Sporting, disse nesta quarta-feira que 
"nâo hâ derrapagens" nas contas do 
Europeu de futebol de 2004. Esta 
declaraçâo foi feita apôs a reuniâo dos 
dirigentes dos clubes corn o 
Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, encontre considerado 
"excelente" pelo lider sportinguista. 
"Ao contrario do que tem sido dito, 
nâo hâ derrapagens nas contas do 
Euro 2004", assegurou Dias da 
Cunha, â saida da reuniâo corn Jorge 
Sampaio. O présidente do Sporting 
sublinhou que o aumento dos preços 
dos estâdios em relaçâo à projecçâo 
inicial se deveu ao facto de os clubes 
se terem baseado nas exigências de 
segurança impostas no Euro 2000 e 
de a legislaçâo portuguesa, 
posteriormente aprovada e mais 
exigente do que a da UEFA, ter 
provocado "um agravamento das 

contas". Dias da Cunha considerou 
ainda "uma excelente reuniâo de 
trabalho" a audiência corn Jorge 
Sampaio e manifestou a intençâo, 
unânime, dos clubes em construir 
"dez estâdios". "Estamos muito 
esperançados que a intervençâo do 
senhor Présidente da Repùblica 
conduza àquilo que todos desejamos: 
que o Euro se faça e que todos os 
estâdios sejam construidos". Pinto da 
Costa elogia Sampaio O présidente 
do FC Porto, Pinto da Costa, recusou- 
se a falar aos jornalistas â saida da 
reuniâo - tal como o lider do Benfica, 
Manuel Vilarinho -, mas quando jâ se 
encontrava dentro do automôvel 
acedeu a dizer algumas palavras: 
"Fiquei muito satisfeito corn a 
deferência do Présidente da 
Repùblica de querer falar comigo 
antes da reuniâo, durante a reuniâo e 
depois da reuniâo", adiantou Pinto da 

Costa, elogiando "a coragem, a 
inteligência e o bom senso" de 
Jorge Sampaio, por quem disse 
ter "cada vez mais apreço e 
admiraçâo". Antes da recepçâo 
aos représentantes dos clubes 
envolvidos no Euro 2004, 
Sampaio tinha recebido Vasco 
Lynce, présidente da Sociedade 
Portugal 2004. Depois de um 
encontre que demorou cerca de 
50 minutes, Vasco Lynce nâo 
quis comentar o teor da audiência 
corn o Chefe de Estado, limitando-se 
a cumprimentar os jornalistas 
présentes na sala de imprensa do 
Palâcio de Belém. A tarde, Jorge 
Sampaio ouviu os responsâveis pelas 
autarquias que receberam a prova 
(Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, 
Guimarâes, Leiria, Lisboa, Loulé e 
Porto), antes de receber o secretârio 
de Estado das Obras Pùblicas, Vieira 

da Silva, e o ministre da Juventude e 
do desporto, José Lello. Esta 
iniciativa de Jorge Sampaio deve-se às 
polémicas geradas em redor da 
organizaçâo do Euro 2004, 
nomeadamente o diferendo entre o 
FC Porto e Rui Rio, présidente da 
autarquia portuense, por causa do 
Piano de Pormenor das Antas (PPA), 
situaçâo que levou à paragem das 
obras do novo recinto portista. 
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dâassLjïicaçâû 
Equipas 

1SP0RTING 
2B0AVISTA 
3 FC PORTO 
4BENFICA 
5U1EIRIA 
6 MARITIMO 
7BEUNENSES 
0 GUIMARAES 
0 SANTA eURA 
10 BRAGA 
11P.FERREIRA 
12BEIRA-MAR 
13Gil¥ICENTE 
14SETUBAL 
ISSALGOEiROS 
16VARZIM 
ffFARENSE 
18ALVERCA 

J V E D M S P 

2S 10 
25 16 
25 15 
25 12 
25 11 
25 12 
25 11 
25 10 
25 9 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 

6 
5 
3 
9 
7 
3 
5 
7 
7 
9 
9 
7 
6 
7 
6 
5 
S 
4 

3 54 
4 40 
7 46 
4 44 
7 39 

10 33 

8 
9 

27 
25 

8 30 
8 38 

11 38 
12 26 
12 27 
13 21 
14 21 
15 19 
16 27 

20 54 
14 53 
25 48 
30 45 
27 46 
26 39 
35 38 
22 37 
29 34 
23 33 
34 33 
44 28 
40 27 
32 25 
49 24 
45 23 
39 20 
49 19 

Resultados 
(25“jornada) 

Benflca-UniâoleiriaO-2 
Sporting - Sporting Braga 2-2 

Varâm-Gil Vicente, 2-0 
V.Setübal-Alverca2-1 
Maritime-Faranse, 1-0 

P. Ferreira - Santa Clara 2-1 
Boavista - V. Guimarâea 0-0 

Salgueiros-FC Porto. 0-3 
Beira-Mar - Belenensea 0-3 

*1 

PORTUCUESft DC fUTCDOL 
PROClSSIOnflL 

E 

FréKimajornada 
(26“jornada) 

Belenensea-F.C. Porte 
Sporting de Braga - Boavista 

Gil Vicente-Benfica 
Alverca-BelraMar 

U. de leiria-V.de Setübal 
Farense-Vardm 

P Ferreira - Salgueiros 
Santa Clara-Sporting 

V. de Guimarâes - Maritimo 

Mario JARDEL (Sporting) 
: 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniào Leiria) 

14 goliOS 
FARY Faye (Beira-Mar) 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 

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

Celso Neves "CAJU" (Alverca) 
SIMÀO SABROSA (Benfica) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
Joào Menezes "BARATA" (Braga) 

'«C/ 

O MILENIO 

PORTUCUCSfl DC fUTCBOL 
PROCISSIOnflL 

ClÂassii^icaçào T^^suâtadcs 
Equipas 

IACAOEMICA 25 48 
2NACI0NAL 25 45 
SMOBEiRENSE 25 45 
4CAMP0MAI0REN25 41 

25 40 
25 39 
25 37 
25 35 
25 35 
25 34 
25 34 
25 32 
25 28 
25 '27 
25 26 
25 24 
25 22 
25 20 

5 GRAVES 
6ESTJIMAD0RA 
7P0RTIM0NENSE 
SAVES 
OUNiftOlAMAS 
10 NAVAL 

12RiOAVE 
13MAIA 
140VARENSE 
15ESP1NH0 
16 FELGUEiRAS 
17PENAFIEL 
18 OLiVEiRENSE 

Penafiel - Oliveirense. 1-0 
L Amadora - Ovarense, 2-0 

Naval 1* Main - Portimonense. 1-0 
Moreirense-Maial-1 

Oesp. Chaves - Sp. Espinho. 2-0 
Académies-BieAve. 2-1 

Felgueiras - Campemaior. 0-0 
Nacional-leça, 0-1 

Oesp. Aves - U. lamas. 3-0 

fDtoxinui 

Oliveirense-Ovarense 
BieAve-Nacional 

Sp. de Espinho - Oesp. das Aves 
Desp. Chaves - L Amadora 

Uniâo de lamas - Académies 
Pertimonense - Penafiel 

Camnomaiorense - Naval 
Maia-Felgueiras 

leça-Moreirense 

Apuramento do campeao 

Besultados 
Madalsni - Pralanae, 2-2 
Santiago-MIcaalensa. 1-3 
Folga:Angranta 

Programs da AMornada 
Micaalansa - Madalona 
Angranaa-Santiago 
Falga: Pralansa 

Classificaçâo 

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

PTS 
54 
39 
31 
30 
29 

t 
X 

Despromoçôes 

Besultados 
Aguia - Flamangos. 2-3 
Fayal-Aibalrlnha. 0-0 
Falga: SL An tdnia 

Programa da 4* jornada 
Rlbalrlnha-Aguia 
SLAntAnlo-Fayal 
Falga: Flamangos 

Classificaçâo 

EQUIPAS 
1. Santo Antonio 
2. Payai 
3. Fiamengos 
4. Ribeirinha 
5. Aguia 

PTS 
24 
22 
22 
20 
10 

t 

Jvmal 

Miléni<S^ 
. o seu semanario 

Naide Gomes: 

Mudar de curso e tirar a carta 
Naide Gomes parece que esta a viver 
um sonho. Medalhada com prata no 
pentatlo, uma especialidade com 
poucas tradiçôes no nosso pais, 
sobretudo no feminino, a atleta de 22 
anos ainda nao caiu em si. 
"No fundo sabia que podia subir ao 
podio, mas so acreditei depois de 
estar la em cima. A minha irmâ 
chorou quando viu os 800 metros... 
Das cinco disciplinas é a que menos 
gosto e Ja pensei desistir do pentatlo 
por causa dessa prova. Mas no 
Europeu tudo correu bem e até 
consegui bater o meu recorde 
pessoal da distancia. Quando dei por 
mim, estava a disputar o primeiro 
lugar com a russa", frisou a atleta 
sportinguista, salientando que, se 
tivesse optado pelo abandono, teria 
abraçado o salto em comprimento 

ou o salto em altura. 
A euforia ainda esta latente, mas 

Enezenaide (mudou o nome por este 
"ser quase impronunciavel para 
algumas pessoas") Ja pensa no futuro. 
Esta a frequentar o curso de 
enfermagem, mas vai desistir para 
no proximo ano tentar ingressar em 
fisioterapia. 
"Sempre quis ser fisioterapeuta e nâo 
posso abdicar disso so porque nâo 
consegui entrar à primeira. Até la, 
vou tirar a carta de conduçâo e 
frequentar um curso de informâtica. 
O carro? Bem, é verdade, jâ pensei 
nisso. Vou comprar um Peugeot 307! 
Adoro o carro, na minha opiniâo é o 
mais bonito do mercado..." 
Agora, hâ que começar a pensar no 
Europeu ao ar livre (a realizar em 
Agosto, em Munique) e treinar 
duramente para poder repetir (ou 
melhorar) aquele resultado. 

«Site» de Beto 
apresenta novidades 
on-line 
A nova versâo do "site" oficial de Beto na internet jâ esta 
on-line. A pagina do jogador do Sporting, no endereço 
www.beto22.com, da responsabilidade da Artik Design, 
promete ser "o maior e mais completo site oficial de um 
atleta português de alta competiçâo", corn fotos, 
estatistica, noticias, wallpapers, videos, etc. 
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Pinto da Costa: 
«Cada vez tenho mais respeito 
pela Présidante da Repubiica» 

As declaraçôes de Pinto da Costa relativas à 
reuniâo corn Jorge Sampaio no Palâcio de Belém, 
limitaram-se a ser de elogio ao Présidente da 
Repubiica. 
O présidente do FC Porto nâo quis adiantar nada 
sobre o que foi dito no encontro entre os lideres 
dos clubes e Jorge Sampaio limitando-se a vincar 
a admiraçâo pelo Présidente da Repubiica. 
"Fiquei muito satisfeito. Cada vez tenho mais 
admiraçâo e respeito pelo senhor Présidente da 
Repubiica", disse. 

flTLtTISnO/CugOPEUS: 

A ilusâo da elite 
Uma terceira medalha nos Europeus 
de atletismo de pista coberta de 
Viena, conquistada por Caria 
Sacramento nos 3.000 metros, deu 
para Portugal sair da competiçâo 
corn a "sensaçâo" de estar entre a 
elite da modalidade. 
O ouro de Rui Silva (1.500 metros), e 
a prata de Naide Gomes (heptatlo) e 
de Caria permitem ao pais ficar no 
oitavo lugar do quadro de medalhas 
e "desviam a atençâo" da pobreza 
das outras prestaçôes. 
Corn efeito, nem mais um ünico 
atleta português se classificou entre 
os oito primeiros e varies foram 
mesmo dos ûltimos classificados nas 
suas especialidades. Mas enquanto 
houver medalhas - jâ se sabe - hâ 

razôes para alegria. 
A selecçâo portuguesa era jovem, 
muito jovem mesmo, corn uma 
média de idades na casa dos 24 
anos, e por isso sempre se disse que, 
acima de tudo, vinham para 
competir e aprender. 
A mesma média etâria se encontrava 
na delegaçâo de Espanha, que 
também vinha para competir e 
aprender. E que leva para casa um 
"saco cheio" de medalhas - cinco de 
ouro, très de prata e très de bronze. 
Simplesmente histôrico este 
"furaeâo espanhol", que varreu 
Viena, no fim-de-semana, e coloca o 
pais ibérico no topo do quadro de 
medalhas. Uma proeza brilhante e 
inédita. 

O atleta português, Rui Silva no 
podium para receber a medaUta 

de ouro na prova dos 1500 metros 
do campeonato da europa de 
atletismo. Na foto o espanhol 

Juan Higuero, medalha de prata 
e 0 bntanicoi Michael East, 

medalha de bronze. 

Mais titulos para atletas 
de Silvester's Martial Arts 

No ültimo fim-de-semana, no 26th Pesos Leves de Cinto Castanho e 
Ontario Provincial Open Martial Carlos Silva-Adultos Pesos Médios 
Arts Championships, 47 atletas da do Cinto Preto, foram os atletas 
Escola de Arts Marciais de Valter vencedores. 
Silvestre, conquistaram 7 Estes atletas conquistaram jâ 
primeiros lugares entre 10.000 pontuaçâo para os nacionais da 
atletas. modalidade. 
Ashley Faria-Cinto Castanho, Dia 27 de Abril, Silvester's Martial 
Ashley Rusîn-Cinto Amarelo, Arts realiza um jantar convivio 
Mathew Salazar-Cinto Laranja, corn os atletas, familias e amigos, 
Andreo da Silva-Cinto Verde, no Dundas Banquet Place, em 
Nubbia Quesada-Adultos de Cinto Toronto. Info: 
Castanho, Miguel Alves-Adultos 416 656-5554, ou 416 534-5497. 

iŸaoûUûŸS 

H£^>py Travellers estâ a 
comemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comiinidade. 

For issOy todos os clientes 
que usem os serviços de 

Hsqïpy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fîm de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a servir 

os seus clientes 
corn o mesmo 

carinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

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

lilLs 
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O MILéNIO 

Um "un traie de azNl' 

na SporTV. 
Sâbado, Sp. Braga-Boavista, às 13h00, 
com imagens na SporTV e, Gil 
Vicente-Benfica, às 16h00, corn 
transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 10, às llhOO, Alverca- 
Beira Mar; U. Leiria-V. Setùbal; P. 
Ferreira-Salgueiros e, às 13h00, Santa 
Clara-Sporting, corn transmissâo na 
SporTV. 
Segunda-Feira, dia 11, Guimarâes- 
Maritimo, às 15h30, corn imagens 
televisivas na SporTV 
Programa atractivo, nâo acham? 
Entre mortos-e-feridos alguns hâo-de 
escapar! 

JMC 

Sô ganhou o FC Porto! 
Os "portistas" ganharam 3 pontos na 
Luz, 2 no Bessa e mais 2 em Alvalade 
que, somados aos 3 que conquistaram 
em Vidal Pinheiro, lhes garantiu uma 
aproximaçâo aos primeiros 
classificados -SPORTING e 
BOAVISTA- e o terceiro lugar isolado 
na classificaçâo gérai. 
Um fim-de-semana em grande para o 
FC Porto para compensar os ùltimos 3 
desaires para as Ligas portuguesa e 
europeia. 
A vida é mesmo assim. Hoje ganha-se, 
amanhâ perde-se... ou empata-se! O 
Sporting perdeu uma belissima 
oportunidade de elevar a distancia que 
o sépara do Boavista. Os "axadrezados" 

podem apresentar a mesma teoria. Em 
futebol, a lôgica é uma batata... Na Luz, 
o Benfica, nâo tem de quem se queixar. 
Sô dele prôprio e das negaças da sorte, 
o que é muito curto... 
A jornada pertenceu ao FC Porto e à 
Uniâo de Leiria, o resto é conversa 
fiada. 
No fim da tabela classificativa, 
continuam num jogo de "vida-ou- 
morte", o Salgueiros, Varzim, Farense e 
Alverca. Apenas 5 pontos separam 
estes 4 clubes. 
A prôxima jornada, a numéro 26, 
apresenta-se muito "simpâtica" Tomem 
nota: 
Sexta-Feira, dia 8, às 16h00, 
Belenenses-FC Porto, corn transmissâo 

Bob Râposo trabalha e 
diverte-se na comunidade 
portuguesa. 

^^Lna catvefo. àûiza a ^ùa^a 

â semjize betn afizceiaca 

BIGfe 
A cerv^a da comunidade 

'■ ^ *TM/MC Lâbatt Brewing Co. 

 -- ^ 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espectaîs, 
contacte Bob Paposo para o ajudar a tratar 
de tudo o que précisa | 
   . 
   . ...      .■   


