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Centro Cultural Portuouês de Mississauoa, 
28 ânes 
Forain muitos di2is de 

canseiras, trabedho, sacrifi- 

cios, mas valeu a penal 

O Centro Cultural Português 

de Mississauga -CCPM, 

fînalmente inaugurou 

oficialmente as suas novas e 

magnificas instalaçôes -24 

mil pés quadrados, em 

ambos os pisosi-, corn a 

bençâo de Monsenhor 

Eduardo Resendes e a pre- 

sença da adoràvel Présidente 

da Câmara Municipal de 

Mississauga, Hazel 

McCallion. 
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Os actuais présidentes do CCPM Gilberto Moniz (direcçâo) e Victor Vieira (Conselho Fiscal) aplaudem e sâo aplaudidos pelos expresidentes Walter 

Oliveira, Raimundo Favas, Horâcio Domingos, José Mendes, Deodato Medeiros, Alberto Rocha e LuisArruda. 

Banda de Santa Helena 
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e 0 Mllénio 

Continua na pagina 2 

Foi justamente neste mês, hâ 
quatre anos, no dia 20, que saiu 
a primeira ediçâo destej ornai. 
E nâo foi apenas mais uma publi- 
caçâo que ap.u'eceu neste Hnito 
mercado. 
Antes se tratou dum projecto 
concebido para, fimdeunental- 
mente, ajudar a escrever a vida 
da comunidade portug^esa do 
Canada, o que fazemos desde 
aquela primeira ediçâo. 
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sem vérisebras 

E agora que vai inventar o Bush para atacar o Iraque? 
Esta é uma questâo posta por muita gente, uns na parô- 
dia, outros com um ar muito serio. Quai das facçôes 
estarâ dentro da razâo? Os que brincam corn a situaçâo, 
ou aqueles que sentem que algo maisunda no ar? 
Vâ o diabo adivinhar... 
A verdade é que se notou que os "bushenses" nâo 
ficaram feltzes com a aceitaçâo e abertura do Iraque às 
exigências dos EUA e do Reino Ilnido, com total apoio 
dos restantes aliados (15-0). Queriam mesmo guerra. 
E, agora? 
Bom, vamos esperar que o bom senso impere e que, pelo 
menos, neste Natal e fîm-de-ano 2002/03 vivamos com a 
paz que todos reclamara mas que nenhura permite. 
Eorque seremos assim? Corn que raio dé massa somos 
nés feitos que nunca estâmes bem com o bem que temos 
nem queremos o mal que semeamos? 
O senhor George W. Bush e seus pares -"donos" de todo 
o armamento do mundo é ar redore s- estâo com medo de 

que? 
Que intéresses os movem ao ponto de desejarem uma 
guerra que mais ninguém quer nem têm provas sufî- 
cientes que a justique? Ou têm provas e nâo as divulgam 
convenientemente? Alguma coisa se movimenta no ar... 
Sâo demasiadas interrogaçôes para os nossos poucQS 
conhedmentos. 
Sô de uma coisa estamos certos. Se continuam a pensar 
que a PAZ SÔ SE CONSEGUE COM A GUERRA, o 
diabo da indesejâvel guerra vai continuar por muitos, 
muitos anos. Sem fim... 
Serâ que nunca mais mudamos? O tempo passa, ho- 
mens e mulheres morrem, o que vâo ficando 
prosseguem o mesmo ritmo de crescimento, progresso e 
morte! Um ciclo misterioso, vicioso e odioso! 
Mas, como somos huraanos, nâo hâ nada a fazer! 
Nem sequer temos o direito à indignaçâo, neste caso. 

JMC 

LA corn os leitores Tu Cfl Tu 
Olâ, olà, gente da boa! 

Dizem que a neve jà nos anda a rondar a porta, 
paciência. 
Vamos à diversâo e esquecer o nevâo... 

Estamos de parabéns! 
Dia 9 de Julho de 2003 os Correios do Canada lançam ofi- 
cialmente o selo de homenagem ao seu primeiro men- 
sageiro postal, o Português PEDRO DA SILVA. 
Quando o serviço de correio foi introduzido no Canadâ 
em 1693, coube a Pedro da Silva a tarefa de transportar 
por Canoa o correio entre Montreal e Québec. 
O selo célébra também o Quinquagésimo Aniversârio da 
Imigraçâo oficialmente sancionada de Portugal para o 
Canadâ. As comunidades luso-canadianas radicadas no 
Canadâ dào hoje um testemunho de vitalidade, dinamis- 
mo e respeitabilidade na sua contribuiçào para corn a 
sociedade em gérai. Se é coleccionador nâo deixe fugir a 
oportunidade... 

... e tristes, também! 
O fogo que danificou parte da sede-social do Arsenal do 
Minho provocou a anulaçâo das Testas e a mudança de 
instalaçôes até que os arranjos sejam efectuados. Assim, 
Tony Letra, Présidente da Asssembleia Gérai do Arsenal 
do Minho de Toronto, alerta os sens sôdos e amigos de 
que as prôximas festas vâo ter lugar na sede-social do FC 
Porto de Toronto, por gentileza dos azuis-e-brancos locais. 
A solidariedade entre nos nâo é palavra vâ... como muitos 
apregoam. 

Este fim-de-semana tem lugar na Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, as festas em Honra de Santa Cecilia, a padroeira 
dos müsicos. Sâbado e Domingo nâo faltarâo motivos 
para uma visita ao salâo de festas da Igreja e Santa Inès 
onde terào Bar e petiscos, arremataçôes, bingo, bazar e 
muito mais. 
O Mordomo Antonio Silva convida os portugueses a par- 
ticipar na festa de Santa Cecilia que começa sâbado, dia 
23, pelas 19h00. Mùsica de dança, folclore coin o Rancho 
da Associaçào Cultural do Minho e um concerto pela 

Banda Lira N.S. de Fâtima. No domingo, às 13h00, Missa 
em Honra de Santa Cecilia e, às 14h00, a Procissào em 
redor da Igreja acompanhada pela Banda Portuguesa de 
Hamilton. A partir das 17h00, mùsica corn o DJ-Dynamic 
Sounds, concerto pela Banda Portuguesa de Hamilton e 
actuaçào do Rancho Cantares e Bailares de Sâo Miguel. 
Nâo faltem. 

Sâbado, dia 30, a Associaçào Cultural Capelense do 
Ontario comemora o seu 6o. Aniversârio. 
Os festejos têm lugar na sala de festas da Local 183, com 
inicio às 18h00. Actnarào na festa. Maria dos Anjos, 
Island Girls e Sonnds Good Production. Para mais infor- 
maçôes contactem Manuel Sousa: 416 953-6176. Parabéns! 

E, sem darmos por isso, jâ estamos nas FESTAS DE 
NATAL! 
Assim, e como jâ é da tradiçâo local, a Casa do Alentejo 
de Toronto, em conjunto corn a CIRV-fm, realiza a Festa 
de Natal da Criança, sâbado, dia 14 de Dezembro, na sua 
sede-social. Papas e mamàs, inscrevam as vossas crianças - 
de um mês de idade até aos 10 anos- a tempo e horas para 
que elas possam receber a prendinha habituai. 
Informaçôes e inscriçôes na Casa do Alentejo: 416 537- 
7766. CIRV-fm transmitirâ em directo, das 17h00 às 
19h00, o espectâculo corn artistas locais. 
Curiosamente, este ano, apoiamos também o First 
Portuguese na sua Festa de Natal do Idoso, iniciativa que 
terâ lugar no domingo, dia 1 de Dezembro. Desde jâ, a 
todos boas festas! 

MANJAR DAS MARIAS 
Dia 1 de Dezembro às 13h00 na Casa do Alentejo de 
Toronto, 1130 Dupont Street (Dufferin/Dupont). 
$15.00 por pessoa. Todos sâo bem-vindos. 
Comida portuguesa deliciosa, feira de quinquilharias, 
rifas corn prémios originais, entretenimento, leitura do 
Tarot, maquilhagem infantil e muito, muito mais. 
Para compra de bilhetes, por favor contacte Isabel Maria: 
416 993 8677 ou Maria de Fâtima: 905 829 1549 
Angariaçâo de fundos destinada ao Congresso de 9-11 
Maio 

A VEZ E A VOZ DA MULHER IMIGRANTE POR- 
TUGUESA 

Que tal, hâ por onde escolher? 
Claro, e nas paginas interiores muitas mais iniciativas 
capazes de os atrairem. 
Nâo deixem para amanhà o que podem fazer hoje! 

JMC 

4 anos de 0 Milénio 
CotUinuaçâo da pâ^na 7 

Nâo vamos dar parabéns a nos prôprios. Em ultima 
anâlise isso séria estupido. No entanto cremos que 
devemos, isso sim, saudar os leitores que procuram, 
cada vez corn mais assiduidade este jornal, fazendo 
com que ele esgote todas as semanas. Existe também o 
importante apoio comercial que temos de agradecer. 
Os patrocinadores que apoiaram a publicaçâo desde o 
principio e aqueles que, mais tarde, se lhes viriam a 
juntar. 
Ao consultar O Milénio, o leitor apercebe-se disso e 
essa é a razâo principal da sua procura, detectando a 
nossa contribuiçào no desenvolvimento da comu- 
nidade, lavrando honras que çabem a muitos que a 
compôem pelos seus feitos, pelo seu trabalho, pelas 
suas ideias enfim, pelo destaque que conseguem nas 
iniciativas que se propôera realizar. 
O jornal O Milénio é isso: escrever a comunidade. Nâo 
deve escapar também, ao olhar atento de alguns 
leitores, o aperfeiçoamento de qualidade que a publi- 
caçâo tem vindo a sofrer gradualmente no aspecto grâ- 
fico. Bastarâ consultar uma das ediçôes antigas e com- 
parâ-la corn esta para rapidamente se chegar a essa 
conclu sâo. 
Entendemos que nâo basta publicar um jornal, é pre- 
ciso uma constante bnsca de perfeiçâo que, inatingivel, 
continuamos a procurar. E ainda bem que ela é inat- 
ingivel porque assim, a vida desafia-nos a fazer sempre 
melhor. 

DASM 

— 
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Mancha de fuel de 
"Prestige" 25 milhas 
a neite das àguas 
peitnguesas 
A mancha de fuel libertada pelo petroleiro 
"Prestige" no local onde se afundou con- 
tinua a 25 milhas a norte da Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) portuguesa e 
a 140 milhas de Caminha, anunciou o 
Institute Hidrogrâfico (IH). 
"O vente estâ a soprar de sul, arrastando a 
mancha para norte, em direcçâo à costa da 
Galiza", afirmou Auguste Ezequiel, direc- 
tor técnico do IH na manhâ de quarta- 
feira. 
A mancha de fuel que surgiu no mar, apôs 
O afundamento do petroleiro, alterou a sua 

forma, assemelhando- se a um poligono 
irregular, com a parte mais larga corn oito 
milhas e a mais estreita entre quatre a 
cinco milhas. 
"Um aviâo da Força Aérea estâ a tentar 
recolher amostras da mancha para saber 
se se trata de combustivel do petroleiro, ou 
do fuel que este transportava", adiantou 
Augusto Ezequiel. 
O responsâvel explicou que um aviâo da 
Força Aérea sobrevoou também a costa 
portuguesa, nâo detectando novas man- 
chas na costa. 

Governo compensarâ Pescadores se 
houver restriçëes 
O governo compensarâ os Pescadores por- 
tugueses caso haja restriçôes à pesca provo- 
cadas pelo crude do navio "Prestige", que 
se afundou na Galiza, afirmou na 4“ feira o 
ministre da Presidência, Nuno Morais 
Sarmento. 
Morais Sarmento falava apôs a reuniào do 
Conselho de Ministres, onde o ministre de 
Estado e da Defesa, Paulo Portas, informou 
o executive do que Portugal estâ a fazer 
para acompanhar a situaçâo. 
As indicaçôes sobre ventes e correntes 
apontam para "um afastamento" da costa 
portuguesa do combustivel derramado 
pelo navio, afirmou o rninistro, asseguran- 
do que se a situaçâo se inverter, "poderâ 
haver compensaçôes" aos pescadores por- 
tugueses que se vejam impedidos de pescar. 
Apesar de o governo espanhol ter jâ anun- 
ciado ajudas aos pescadores galegos, em 
Portugal o governo diz que tal ainda nâo se 
justifica, uma vez que por enquanto nâo 
houve necessidade de impor restriçôes à 
pesca. 
O rninistro da Presidência afirmou que 
existe "um esforço de acompanhamento" 
de todas as mercadorias que vêm da 
Galiza, especialmente pescado. 
Na terça-feira as autoridades sanitârias por- 
tuguesas fiscalizaram "trinta toneladas" de 
peixe comercializado em grandes superfi- 

cies, em relaçâo às quais o governo estâ 
mais atento. 
O acompanhamento da maré negra provo- 
cada pelo navio "Prestige" que se afundou 
na terça-feira estâ a ser coordenado em 
Portugal pelos ministérios da Defesa, 
Ambiente e Cidades, Agricultura e Pescas. 
O Conselho de Ministros aprovou a cri- 
açâo da Autoridade da Concorrêneia, que 
condensarâ competêneias atribuidas à 
Direcçâo Gérai de Comércio e 
Concorrêneia e do Conselho da 
Concorrêneia. 
O rninistro da Economia, Carlos Tavares, 
afirmou que a nova entidade permitirâ 
"simplificar a regulamentaçâo e reforçar a 
regulaçâo no mercado português". 
O Conselho de Ministros aprovou também 
vârios diplomas de iniciativa do Ministério 
dos Negôcios Estrangeiros, como uma res- 
oluçâo para estimular a cooperaçâo trans- 
fronteiriça entre Portugal e Espanha. 
Morais Sarmento explicou que esse diplo- 
ma permitirâ tirar vantagens para as desfa- 
vorecidas zonas raianas de ambos os parses. 
O executivo aprovou também acordos 
corn El Salvador quanto à emissâo de vis- 
tos e passaportes, um acordo de trans- 
porte aéreo corn a Repùblica Eslovaca, 
um acordo corn o Paraguai para o com- 
bate ao trâfico de droga e outro acordo 

corn o Brasil relativo â 
troca de notas. 
Do Conselho de Ministros 
saiu também um decreto- 
lei para organizar a trans- 
ferêneia de verbas oriundas 
dos concursos de apostas 
mütuas para as regiôes 
autônomas e para o 
desporto escolar e outro 
diploma que atribui à 
regiâo autônoma da 
Madeira competêneias no 
âmbito da actividade do 
Instituto Geogrâfico 
Português. 

Corn 0 receio que o fuel atinja a costa, pescadores apanham 

mariscos e mexilhôes na cidade de El Grove, na Espanha 

Petroleiro Prestige afunda na costa ibérica, corn quase 77 mil toneladas de ôleo a bordo 

Governo estâ a tomar "todas as medidas" 
relativamente ao "Prestige" dii PM 
o primeiro-ministro Durâo Barroso asse- 
gurou na 4“ feira que o governo estâ a 
"tomar todas as medidas" para minorar as 
consequêneias para Portugal do derrame 
de crude do petroleiro "Prestige", afunda- 
do na costa da Galiza. 
A saida da audiência semanal de trabalho 
corn o présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, o primeiro-ministro assegurou 
que os ministérios do Ambiente, Defesa e 
Negôcios Estrangeiros estâo a trabalhar 
para "prévenir as consequêneias negativas" 
para Portugal do afundamento do 
petroleiro. 
"Nâo tenho düvidas de que o acidente se 
deu na zona econômica exclusiva espan- 
hola, mas nâo hâ fronteiras desenhadas. 
Podem mais as ondas e os ventos do que os 

FOTO JEAN-PIERRE MULLER/EPA/LUS A 

governos", afirmou Durâo Barroso. 
O delegado do governo espanhol na 
Galiza anunciou que nâo houve novos der- 
ramamentos de crude desde o afunda- 
mento do "Prestige", mas admitiu a 
existência de "muitos riscos" na situaçâo. 

Pessoas trabalham na limpeza da praia de Malpica, costa noroeste da Espanha. 

 ! 

Party Pepperoai 
Pizza 
na/ior (/a ncrJai/eii'a 

fiizza (iiie/az c/v.s‘cer aejua na /xna" 

WfW 
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Centro Cultural Português de Mississauga, 
28 ânes denois 
Foram muitos dias de canseiras, trabalho, 
sacrificios, mas valeu a pena! 
O Centro Cultural Português de 
Mississauga -CCPM, finalmente inau- 
gurou oficialmente as suas novas e mag- 
nificas instalaçôes -24 mil pés quadrados, 
em ambos os pisos!-, corn a bençào de 

Monsenhor Eduardo Resendes e a pre- 
sença da adorâvel Présidente da Câmara 
Municipal de Mississauga, Hazel 
McCallion. 
Quer no "Porto de Honra", na sexta-feira, 
quer no "Jantar de Gala", no sâbado, o 
salâo encheu de sôcios e amigos, com a 
honrosa presença de grande parte dos 
Présidentes do passado que, num gesto 
bonito do Présidente em actividade, 
Gilberto Moniz, foram calorosamente 
saudados e homenageados. Todos eles, no 
seu discurso simples e emocionado, con- 
gratularam-se pelo muito que jâ foi feito e, 
esperam coin confiança, que sejam 
capazes de continuar a colaborar na cam- 

inhada do CCPM e que os vindouros, par- 
ticularmente os mais jovens, consigam 
fazer melhor do que eles, ou, na pior das 
hipôteses, que consigam manter o clube ao 
nivel em que se encontra. A Mayor Hazel 
McCallion exaltou mais uma vez os por- 
tugueses de Mississauga e nâo teve hesi- 
taçôes em dizer que "o CCPM é o melhor 
centro cultural de Mississauga". E, claro, 
pediu que os portugueses nâo deixem de 
prosseguir na sua caminhada progressiva 
em Mississauga, nem abandonem a 
municipalidade apôs terem dado tanto do 
seu trabalho e da sua fé cristâ que tào bem 
os sabe manter em crescimento e em 
familia. 
Hazel McCallion -juntamente corn José 
Mario Coelho em representaçâo de Frank 
Alvarez-, rodeada de dirigentes e amigos 
do CCPM, descerrou a vitrine onde se 
encontra o vestido negro de Amâlia 
Rodrigues, um recanto atractivo da 
recepçào do clube, junto das plaças onde 
estào registados os nomes das pessoas e fir- 
mas que apoiaram a iniciativa de Frank 
Alvarez. 
Um momento historien que perpétua a 
memôria da diva do fado, em paralelo, 
corn a abertura oficial da nova sede-social 
do Centro Cultural Português de 
Mississauga. Um centro nâo regionalista 
que nasceu para albergar todos os por- 
tugueses do Continente, Madeira e 
Açores, sem esquecer os oriundos dos pais- 
es de lingua oficial portuguesa-PALOP s. 
Gilberto Moniz salientou o trabalho das 
mulheres no CCPM, iricluindo a sua 
prôpria mulher Helena que nunca se 
negou a colaborar nos bons e maus 
momentos. Nâo esqueceu a preciosa ajuda 

dos comerciantes e indùstrias que con- 
tribuiram imensamente para o sucesso da 
colectividade e os Orgàos de 
Comunicaçâo Social que sempre divulgar- 
am os acontecimentos de apoio e recolha 
de fundos. Por fim, mencionou os sôcios e 
amigos do clube que, desde a primeira 
hora, estiveram sempre présentes, nunca 
abandonando as iniciativas de engrandeci- 
mento do CCPM, ao fim e ao cabo "a 
nossa segunda casa". 
Victor Vieira, Présidente do Conselho 
Fiscal -"um jovem avô"-, pediu que todos 
continuassem unidos para que a obra 
prossiga. O Présidente da Assembleia 
Gérai e Présidente da Prô-Sede, 
Raimundo Favas, depuis de um bravo elo- 
gio de José da Costa, que o emocionou até 
às lâgrimas, historiou um pouco os acon- 
tecimentos, premiou os elementos pré- 
sentes da Prô-Sede que, como afirmou, 
"sem eles nada se teria conseguido". Foram 
momentos inesqueciveis para muita gente. 
Quanto mais dificil é a caminhada mais 
saborosa é a chegada à meta! O Director 

Paulo Pavâo, para justificar a nossa ultima 
observaçào, foi reconhecido como o "Sôcio 
do Ano", prémio que lhe foi entregue por 
Raimundo Favas, sob o forte aplauso de 
todos os présentés. 
O Professor Dr. José Carlos Teixeira, 
entregou ao CCPM, o livro "The First 
10.000 Years Of Mississauga", cujo capitu- 
le 15, "The Village Of Dream Homes - The 
Portuguese In Mississauga", foi escrito por 
si, e apoiado pela Mississauga Heritage 
Foundation. 
Na sexta-feira, a gentil Vânia foi a MC da 
noite, o mesmo acontecendo no sâbado 
mas, desta feita, com a companhia do Vice- 
Presidente, Jack Prazeres. No campo artis- 
tico, o DJ-TNT Productions proporcionou 
o som e luz e, nas variedades. Steve Vieira, 
Isabel Sinde, Steve Medeiros, Rebeca, 
Tony Rebelo, Valber & Vanille e Os 
Panteras animaram a festa.Uma festa que 
redundou em grande êxito, num clube que 
é orgulho de todos nôs! Passaram-se 28 
anos. Quantos mais passarâo? 
Os jovens da "casa" que respondam. ► 
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I CftstOy Arminda SüoOy i^nsem, Ctxrim 
^^BùteikOi IkodatùMidsirost Dr. Addaon Ama^ü^ 
I: Dt. Ùütddde MeiOyfmiîha de ErciÿnMùntetm 

Gtiberlê Afomz, Hêràeio Domingùs^ Jhàiù CùitOi 
I Ja£k Pra2eres,JààoCordFAro,J(âéda C^ta,J<^ 
§ GmçalveSjJosé Mendes, Lt^ Néhre^ Luisa 

Stmsat Manuel Gaspar,. Maria de l/mrdes Costa 
Monsenhor ResendeSy Jiaimmtdo Favas, Tîbéno 
Branco e Victor Vietra. 

► Numa demonstraçào de 
simpatia e admiraçào, 
estiveram présentes repré- 
sentantes de clubes e asso- 
ciaçôes que felicitaram o 
clube e deixaram uma 
recordaçâo; Joe Eustâquio 
(ACAPO e Peniche C. 
Club), Carlos Pereira 
(Angrense), Valter Oliveira 
(Casa do Benfica), Manuel 
Alexandre (Vasco da 
Gama de Brampton), 
Paulo Pereira (A^ociaçâo 
C. do Minho), Luis Rocha 
(Lusitânia), Paulo Pereira 
(Associaçào Migrante de 
Barcelos), Cesârio Brâs 
(FC Porto), Antonio 
Santos (Casa das Beiras), 
Antonio Oliveira 
(Sporting), Peter Fereira 
(First-* Portuguese e 
Congresso Nacional) e 
Fâtima Silva (As Tricanas). 
Tudo e todos de parabéns! 

JMC 

Momenlos do descerramento da vitrine onde se encontra 

vestido negro de Amâlia. 

iS4S Dupant St.i 
Toronto ON M6H 8A6 

Dufferin/Dupont 
CGalleria Malil 

TONI MARTINS 
SaJm Representative 

Juros para si a 5,45% por 5 anos corn privilégios de 
pré pagamento de 30% por ano. 

€t jUft/LA»St)OWNE DUFFERIN/BLOOR 

Casa sôlida em tijolô, em excelentes 
condiçôes e pode servir 1 ou 2 
famîlias. Garagem com teihado novo, 
Aquecimento e ar condicionado tam- 
bém novos. 

Casa corn 15 anos, toda em tijolo. 
3 quartos de cama corn châo de 
parquet no 2° andar. 
1® andar corn cozinha espaçosa corn 
saida para o quintal e duas salas. 
Cave acabada e Garagem. 

5,45"/ü sâo garantidos por 120 dias corn pré aprovaçâo. 
"Contacte-me" 

ST CLAIR/LANSPOWNE DUNPAS/DOVERCOtJFLT 

Prédio completamente renovado. 7 
apartamentos 7 escritôrios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendimento 
anual de $145,000.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga corn possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
timenio. nnn °^ 

Restaurante Bar todo equipado corn 
excelente clientela e corn despesas 
baixas. 

Se tem propriedade para vender, 
Novembro sera o mês ideal. 

MlSSISSAfCiA HURf)yMKIO/l)l RKY 

Casa grande corn 10 divisées em 
boas condiçôes pode servir 2 
familias. Toda eni madeira e 
cerâmica. 4 divisées por andar 
cave acabada corn driveway. 

Casa corn 2 anos, toda em tijolo, 2 andares 
corn 3 quartos de cama. Quarto de casai 
corn casa de banho privaaa. 1° andar corn 
sala de estar e Janlar em madeira, cozinha 
grande à portuguesa em cerâmica corn 
saida para o quintal. Driveway privado corn 
garagem e estacionamento para 4 carros. 
Cave acabada.    

Avaliaçâo computorizada na sua presença 

sem algum compromisso. 
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O Mestre Antonio Tabico, membro-fun- 
dador da Associaçào Luso-Canadiana 
Romeiros de Sâo Miguel, comunica aos 
irmâos que vâo começar as reuniôes de 
preparaçào para a Remaria 2003, aos 
Domingos, na Igreja de Sào Mateus, em 
Toronto, corn inicio às 14h30. 
Os irmâos que pretendam participar na 

Romaria e que adiquiram a passagem 
aérea até 15 de Janeiro de 2003, sô pagam 
$600. dôlares e, depois desta data, pagarâo 
$690. dôlares. 
Mais informaçôes, contactando o Mestre 
Antonio Tabico, pelo Telefone: 
416 533-5485, ou o Contra-Mestre Durval 
Faria: 905 459-1124. 

Aniversàrio 
do f C Porto 
de Toronto 

o FC Porto de Toronto comemora o 
seu aniversàrio de 29 a 30 de 
Novembre na sua sede-social. 
Os convidados de honra sâo os conheci- 
dos e admirados antigos campeôes 
europeus do FC Porto, Madjer e Lima 
Pereira. 
Mais uma jornada brilhante para o FC 
Porto de Toronto. Nem sempre é possiv- 
el "alinhar" corn Madjer e Lima Pereira, 
nâo acham? As nossas felicitaçôes aos 
"portistas" locais. 

“O riflTOL Jfl CHECOU fl flRTnOVfl fURIIITURE." 
Agora pode poupar 
muito dinheiro nas suas 
compras de mobilias e 
electrodomésticos. 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture voeê 
nâo sô poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superiores a 
*500.“ recebe um PERÜ 
para a sua festa. 

4 

à 
Quer comprar bom, bonito e barato? 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

UU2 JjJuu^ ijjjj 
416-53S-1133 

I I 

! Comunidade: | 
I ■ I 
’ Sexta-feira, dia 22 | 

-Festa da Juventude da Comunidade de Brampton, no Vasco da Gama C. Center, j 
Informaçôes com Tânia Almeida: 905 280-3079. j 

Sàbado, dia 23 | 
-IV Aniversàrio d Os Amigos de Rabo de Peixe do Ontârio, no Ukrainian Hall, corn | 
a presença do José Nazârio (USA), Mexe-Mexe e bailinho. Info: 416 536-3364. | 
-Angariaçâo de fundos para a 3a. Idade da Associaçào Cultural e Humanitâria da | 
Atalaia/Lourinhâ. Info; 416 65B5188, | 

I Jantar e "Matança de Fk)rco" no Amor da Pâtria, na Igreja de Sta. Helena. j 
I -Festa de Natal da Local 183, corn recepçâo às 18h00. Info: 416 241-1183. | 
I -Matança do Porco no Lusitânia de Toronto, Baile corn J. Carlos e M. Paulo. f 
I Morcela, Feijoada, Tbrresmos de Tbucinho e Molho de Bofe. ’ | 
I -Baile da Caneca no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. | 
I -Baile e Matança. de Porco no Graciosa C. Centre. Info: 416 533-8367. J 

I Domingo, dia 24 | 
i -Exposiçâq/Feira de Numismâtica, Notafilia e Filatélia, no Sporting C. E de Toronto, | 
I entre as 09h00 e as 16h00. Antonio Cruz: 416 294-9266. | 

Sexta-feira, dia 29 | 
-Caso esteja pronta, o Vitoria de Setübal realiza um "Porto de Honra” na sede-social. j 
-Eleiçao da Miss Brasil/Canadâ 2002, no Ambiance Banquet Hall. | 

^ Info: 416 828-5514. j 
I i I I 
I Sàbado, dia 30 I 
j -Comemoraçâo do 6o. Aniversàrio da Associaçào Cultural Capelense do Ontârio, na | 
I sala de festas da Local 183. I 
I -Festa do 4o. Aniversàrio do Rancho Folclôrico "Os Amigos" do Peniche C. Club, no | 
I salâo de festas do Canadian Madeira Club, 
I -Festa de confraternizaçâo e entrega de prémios aos campeôes da TSA League, a | 
I équipa do Gil Vicente de Toronto, no Dundas Banquet Place, corn inicio às 19h00. | 
j Jantar e Chamarrita no Asas do Atlântico. Info: 416 532-3649, 

I Domingo, dia 1 de Dezembro | 
I -NATAL DO IDOSO do First Portuguese, na sede-social da Casa das Beiras, corn o | 
I apoio da CIRV-fm, FPtv e O Milénio. Informaçôes: 416 531-9972/71. | 
I -Eleiçâo dos novos Corpos Gerentes da ACAPO, na sede da Casa das Beiras, corn | 
I ■ inicio às 15h00. | 

I Sàbado, dia 7 
I -Festa de Natal anual da Associaçào dos Amigos dos Déficientes -A.D.A.P.TO., pelas | 
I 18h00. Informaçôes com Maria Parreira: 416 535-0176. 
i -Festa do Natal da Criança da Comissào de N. Sra. Da Luz da Igreja de S. Mateus, | 
I em Toronto. Jantar, ofertas e baile. Info; 416 536-6871. I 

I Sàbado, dia 14 
I -Festa de Natal da Associaçào dos Déficientes Portugueses na Local 183, com inicio | 
‘ às 19h00. Info; 416 5364679. 

-Festa de Natal do pessoal da CP Auto-Body, ao meio dia. Augusto Pires convida os | 
sens clientes e amigos ao convivio natalîcio. Info; 416 604-7000. 

i 
I Sàbado, dia 21 
I -Festa de agradecimento da Casa do Alentejo aos artistas, MC s e voluntârios que | 
i colaboraram graciosamente em 2002. Info; 416 537-7766. 

Adopçôes de crianças e apoios 
Este mes de Novembro é o "Mes da 
Adopçào". A propôsito, trouxemos até à 
rubrica "Opiniào" da CIRV-fm duas sen- 
horas nào profissionais mas corn experiên- 
cias pessoais neste campo tào importante 
da sociedade. 
Assim, começamos por informar que dia 
24 de Novembro, das lOhOO às 17h00, real- 
iza-se uma Conferêneia na Adoption 
Council of Ontario sobre o tema e, depois, 
no dia 30, uma sessâo de Informaçào. 
Podem obter mais detalhes contactante 
pelo telefone: 416 482-0021, ou www.adop- 
tion.on.ca, ou ainda: www.plantingtheseed- 
sofchange.com 
Para outras mais informaçôes, podem tam- 
bém chaînai- a D, Fernanda Romany, pelo 
numéro: 905 470-1318. 

Qiianto ao apadrinhamento de crianças e, 
particularmente, de Moçambique, podem 
contactai- a "Casa da Formiga" pelos tele- 
fones; 011 2,58-1430-712, ou 011 258 82 300 
349, ou E-mail: delcimigas@emilmoz.com, 
ou machimigas@hôtmail.coin 
Em Toronto, podem contactai- a D. 
Leonete Vinagre: 416 657-0680. 
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BOLOS PARA TODAS AS OCASIôES 

PàO SEMPRE FRESCO 

DIARIAMENTE QUEUOS PORTUGUESES DE 

TODAS AS QUALroADES 

CHOURIçOS, MORCELAS E 

CARNES FRIAS DE TODAS AS 

QUALIDADES E SEMPRE FRESCAS 

RlSSÔIS DE CAMARàO E PASTéIS DE 

BACALHAU SEMPRE QUENTINHOS 

PODOI^IO LAZAR SITUADA 

no COAA(;âO DA 

conuniDADE 

POATUCUtSA DE 

f1l$$l$$AUCA EM EDEHTE 

lCDEJA DE CDISTO PEI 

SERVIçO COMPLETO DE MERCEARIA 

SOGIAIIIE COM A FAMiLIA E OS AMIGOS HA 

PADARIA IAZAR SABOREANDO 0 TRAOIGIOHAl GAFt 

EXPRESSO, GAPOCCINO. CAFÉ OLt OU CANADIANO. 

Padaria lAIAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L.5B 3X9 

905-896- ^ 040 
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AMANDA PONTES uma estrela que iâ brilha 
É jovem -apenas 14 anos-, muito bonita, 
atraente, simpàtica e corn uma voz que se 
adapta perfeitamente aos ritmos de hoje. 
Amanda Pontes nasceu em Winnipeg, 
filha de um casai oriundo dos Açores, 
amante da arte e que, dentro das possibili- 
dades, encarreirou as très filhas para os 
caminhos da mùsica, da dança e do canto. 
Foi feliz o casai Pontes. Cada uma das très 
filhas soube apreciar as "ofertas" familiares 
e conquistaram o seu lugar no campo 
artistico de Winnipeg, sem nunca 
deixarem a escola ou a casa paterna. A 
mais velha das irmâs, mais dedicada à 
dança -Jazz e folclore-, em fim de curso 

Amanda Pontes confraternizando 

corn Ana Fernandes. 

universitârio vai abandonar as lides artisti- 
cas, casar e prosseguir uma nova carreira, 
a de enfermeira oficial. A do meio, a 
Crystal Pontes, dedicou-se mais às cançôes 
e esta jâ em processo de gravar um segun- 
do album e, em breve, radicar-se em 
Toronto para onde vem estudar e procurar 
ir mais além no campo musical. E, a mais 
jovem, a Amanda Pontes, depois de acom- 
panhar as irmàs na dança, no folclore e nas 
cantigas, concluiu que o mundo das 
cançôes é o seu mundo... 
Amanda Pontes frequentou o Royal Dance 
Conservatory em Ballet, Tap e Jazz (4 
anos). Participou em peças teatrais, grupos 
folclôricos e danças de Carnaval, cantando. 
Sem pôr de lado a escola é, segundo o pai 
Mario Pontes, uma excelente aluna-, 
Amanda Pontes Jâ pontifica em muitos 
espectâculos no Canada e nos EUA, no 
Brasil, no Continente Português e nos 
Açores, tendo vencido alguns festivais de 
cançôes (Algarve e USA) parajovens. Fez 
uma grande festa de apresentaçâo do seu 
primeiro album em Winnipeg e, de segui- 
da, no Oasis Convention Centre, em 
Mississauga/Toronto. Juntamente corn 
Daniel Carvalho e Henrik Cipriano, 
Amanda Pontes mostrou todo o seu poten- 
cial, cantando, dançando e enchendo o 
salào corn a sua boa e contagiante voz. 
Conquistou o seu lugar. 
Uma estrela que Jâ brilha e que hâ-de ir 
muito mais além no nosso firmamento 
comunitârio e nâo s6. 
-Quero realmente tentar a minha sorte no 
meio de lingua inglesa mas nunca deixarei 

de cantar em português! - Garantiu 
Amanda Pontes, em diâlogo connosco. 
Sendo Jovem e tendo nascido no Canada, 
Amanda fala bem a lingua de Camôes 
pois, seus pais, sempre ensinaram a lingua 
às très filhas, sempre se orgulharam da lin- 
gua materna e da sua origem, bonita liçâo 
de vida que trasmitiram às filhas. 

A Jovem Amanda Pontes, no palco, parece 
uma veterana, cheia de à-vontade, movi- 
mento e classe. 
-Jâ sào muitos anos em cima do palco, 
comecei pelos 2 anos, sinto-me bem, o 
pùblico gosta de mim... espero que continue 
assim e que compre o meu CD. - Disse, 
corn ar maroto, acrescentando: - Vou 
procurar melhorar, continunado a estu- 

dar, a aprender corn os mais velhos e a vir 
mais vezes a Toronto onde hâ sempre 
muitos espectâculos e muitos bons artistas. 
Aqui é tudo diferente! 
Diferente, sim, mas nem sempre melhor, Jul- 
gamos nos. 
A Dismusica assumiu a responsabiüdade da 
ediçâo e distribuiçâo do album de Amanda 

Pontes. O pai de Amanda, Mario Pontes, é 
o "agente artistico" natural, sempre ao lado 
das filhas e, em especial, do mais Jovem 
rebento. Informaçôes e contrataçôes, 
chamada gratis: 1-800-520-3347. Também 
pelo E-mail: apontes@mb.sympatico.ca 
Desejamos à Jovem AMANDA PONTES os 
maiores êxitos. Ela e a familia merecem-nos. 

JMC 

Amanda Pontes em entrevista na CIRVfm. 

Hotmm DoNtiitgaft WlnjâucJk 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

Dia23 
de Nouembro 

Baile dos Açores 

Coniunto 
Tabu 

INFO: 905-286-1311 

Visite Horacio Domingos Wholesale Meats Ltd., nas 
novas instalaçôes, situadas no 3249 Lenworth Drive, 

Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

Tel: iai6] 762-5503 OU 1-800-935-4441 



O Milénio PUBLICIDADE Quinta-feira, 21 de Novembre, 2002 9 

R £ 8 Inc. 
LIQUIDATION OUTLET 

Grandes armazéns de vende directe ao publico 

Baby Lotion 
Apple, 365 ml 

790 
Casacos 

todos os tamanhos 

$19.99 

Cobertores 
2 peças 

$34.99 

Espuma para banho 
Country Store 237 ml 

490 

Sapatos de criança 

$9.99 

Carpetes 
2x8 $32.00 
2X3 $12.00 
2x4 $16.00 
3x5 $30.00 
4x6 $48.00 
5x8 $70.00 

8x10 $160.00 

Pantene 
Shampoo 300 ml 

$2.49 

ue 
Herbal conditioner or 

Shampoo 355 ml 

Caixas para o lanche 
de crianças 

pequena 990 
grande $1.99 

790 
Natural Sensations 

body wash 

690 

S084 St^eeles Ave. E. Unit 7-8-9 
Brampton, Ontario L6T 5A6 

Tel: 905-874-0432 
Toll-Free: 1-800-234-2142 

Crest 
75 ml apenas 

590 
limite de 3 

J] 
dl 
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Banda da Santa Helena - "Echoes" da nossa alma 
O concerto anual de convivio e de Natal 
da "The Music Society of St. Helen s Inc." 
-mais conhecida por Banda de Santa 
Helena e coral Ecos de Portugal-, foi uma 
delicia para os nOssos sentidos saudosos 
das verdadeiras coisas portuguesas. 
Uma banda afinada e bem conduzida pelo 
Maestro José Manuel Resendes, uma 
sociedade musical dirigda com saber pelo 
présidente Eduardo Costa, e um grupo de 
pessoas amigas, um punhado de "gente 
que sabe e tern vaidade no que faz e na 
paroquia que représenta". A vaidade quan- 
to baste, conquista pelo voluntarismo e 
paixâo com que se dedicam à müsica e às 
cantigas populares de Portugal, fica-lhes 
bem, serve-lhes a preceito. Autênticos 
"fatos por medida" no corpo de todos os 

componentes, homens e mulheres, jovens 
e veteranos. 
Depois do almoço, muito bem servido, e 
das palavras de boas vindas da MC-Maria 
Fernanda, e do elogio do Cônsul-Geral de 
Portugal-Dr. Joào Perestrello, o Maestro 
José Manuel Resendes deu inicio à "ca- 
minhada" musical corn belissimos trechos 
nacionais e internacionais, muito aplaudi- 
dos pela assistência, conhecedora e inter- 
essada 
"O Destino marca a Hora" fechou corn 
chave de ouro a parte respeitante à Banda 
de Santa Helena, na primeira parte do 
espectâculo. Soberba interpretaçâo dos 
mùsicos, Alberto Moniz (Trompeté), 
Guilherme Medeiros (Tuba), Danny 
Avelar (Bateria) e Joseph Resendes^ 

Fernanda e Cristina 
convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

WIKTEUFEST 
Partidas de Toronto 

a 17, 18, 19 e 20 de Janeiro/03, 
por uma semana, com tudo incluido, desde 
$1.335.00, mais taxas; nas mesmas datas e 

por duas semanas, tudo incluido desde 
$2.125.00, mais as taxas. 

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

QUEM NIO CONHECE O SABOR DAS FAMOSAS 
SANDWICHES DA SAN rRANCESCO’S fOODS? 

JOE SOUSA TEM-NAS PARA SI, NO 3045 Cumiiit, UNIT 1 
(ESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAUISI, EM MISSISSAUGA 

No NATAL E NFO 

ANO NOVO NÂo 
PERCAM TEMPO 

A COZnVHAR. 

ENCOMENDEM 

AS VOSSAS 

REFEIÇÔES À 

FAMÎLIA SOUSA. 

BOM, FâCIE E POR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS PESTAS QUE 

SE APROXIMAM! 

TODOS OS TIPOS DE SANDWICHES à ITALIANA, SOPAS, PASTA, 

QUEUOS, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICéLIO. 

ENOOMENDAS PELO TELE: 905 804-1548 
M3 
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► (Teclados). Seguiu-se a presença do coral 
"Echoes of Portugal", com graciosas inter- 
pretaçôes corn destaque para "O mar enrô- 
la na areia" e "Tia Anica de Loulé", este 

ultimo muito bem interpretado pela jovem 
Rosemary, uma jovem que tem lugar em 
qualquer revista à portuguesa, ou musical 
à nossa moda. Expressiva, comediaute, e 
coin boa voz. A segunda parte do progra- 
ma foi preenchido pela banda e pelo coral 

com os temas do novo CD, DESPERTAl, 
o terceiro da Sociedade Musical da 
Parôquia de Santa Helena. 
Mais um CD cheio de cantigas portugue- 
sas, escolhidas "a dedo" e interpretadas 
com "o dedo" do Maestro José Manuel 
Resendes, um homem que tem dedicado 
parte da sua vida à mùsica, quer no ensino, 
quer na direcçâo da Banda e do Coral. Um 
daqueles "desconhecidos" que merece todo 

o nosso respeito e apoio, mesmo que as reconhecimento oficial. 
entidades oficias nunca o "descubram" e As nossas felicitaçôes a todos e um obriga- 
nâo o reconheçam. do sincere pela bêla tarde que nos fizeram 
Alias, toda a obra da Socieclade^Musical passar. 
da Parôquia de Santa Helena é digha de JMC 

Desemprego 
em Portugal 
aumentou 
29,5% num ano 

A taxa de desemprego em Portugal 
atingiu os 5,1% no terceiro 
trimestre deste ano, uma subida 
de 1,1 pontos percentuais face a 
igual periodo no ano passado e de 
0,6 pontos face ao trimestre anteri- 
or, révéla o Institute Nacionai de 
Estatistica (INE) esta quarta-feira. 

Em termes absolûtes, o numéro de desem- 
pregados portugueses passou dos 213.200 
no terceiro trimestre de 2001 para os 

276.100, o que représenta uma subida de 
29,5%. S6 entre Junho e Setembro o 
nümero de desempregados aumentou em 
33.100. 
O numéro de pessoas à procura do 
primeiro emprego passou dos 37.100 para 
os 49.500. 
O desemprego afecta de forma mais acen- 
tuada as mulheres portuguesas. coin a 
taxa de desemprego feminino a fixar-se 
nos 6,2% contra os 4,8% em 2001. Entre os 
homens, a taxa de desemprego subiu dos 
3,4 para os 4,2%i. 

ANONCIA A MAIOR CAMPANHA DE SAIDOS DE SEMPRE DA GM. 
AGDRA AO COMPRAR UM CARRO NOVO DE 2002 OU 2003 VOCl 6ANHA DE 

$500.00 A $10,000.00 ou ATé O PREçO OO SEU CARRO. 
PARA ISSO é sd CONTACTAR A UNHA TEIEFôNICA GM. 

West York Chev-Olds ja lhe pode oferecer 

os no vos modelos de 2003. 

Agora nâo dâ nada de entrada e West 

York faz o primeiro pagamento. 

iX'iâ iSiO Lîd'jii ilBü'ib 

$!iD:û;ü'D 

‘Üli ri'ajLjü'pi*Ü üa iiüi-îi 

EâHMmCUSmilliB TRUST&G0MHD£N0E SINGE 194d 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcos Vinicius 

Wab: www.westyorkbhav.com • E*nriaiJ; service@westyorkchev.çom 

3^ 

•O, 
J 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 656-1200 
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"Corn 0 apoio dos agentes tunsticos vamos promover os 
inÇOteS RO CaHada * desejo do Eng. Manuel Cansado, preaidente do Grupo SATA. 

A SATA Express mudou as suas insta- 
laçôes para o 1274 Dundas St. West, em 
Toronto. 
Para o efeito, visitaram Toronto, o Eng. 
Manuel Cansado, Présidente do Grupo 
SATA e o Dr. Luis Silveiro, Présidente da 
SATA Express. Na ocasiào, o grupo de 
informaçâo FPtv/CIRV/Milénio esteve 
présente e aproveitou o ensejo para pôr 
varias questôes ao Eng. Manuel Cansado. 
Luis Fernandes conduziu a entrevista. 

LJ. - Quai o motive da sua deslocaçâo a 
Toronto e que novidades existem desde a 
sua ultima deslocaçâo ao Canada? 
£jig. Manuel Cansado - A inauguraçào foi 
aproveitada para fazer o lançamento de 
um novo programa que ainda nâo esta 

totalmente complète, mas jâ temos ideia 
das linhas directrizes do mesmo. Trata-se 
do lançamento de uma nova operaçâo, 
desta vez de Toronto para o continente 
português, ou seja, para o Porto, Lisboa e 
Faro. Hâ jâ algum tempo que 
perseguiamos esta ideia de complementar 
a nossa rede corn voos directes para os 
extremes da rede. Nos temos voos de 
Lisboa e do Porto para Ponta Delgada e 
temos ligaçôes de Lisboa para o Funchal e 
do Funchal para Ponta Delgada. Agora, 
corn esta operaçâo, queremos fechar a 
nossa rede no que diz respeito à comu- 
nidade no Canada e nâo apenas em 
Toronto. Temos prevista uma operaçâo. 

para o proximo ano, corn equipamento 
prôprio a partir de Montreal. Pensâmes, 
a partir desta cidade, vender o destine 
Açores, Lisboa - em simultâneo - e, tanto 
quanto possivel, conseguir que este voo 
tenha ligaçôes para o Porto e para o 
Funchal. 
LJ. - Portante, quantas alterliativas exis- 
tem para um passageiro de Toronto que 
queira deslocar-se, por exemplo, até ao 
Porto? 
Eng. Manuel Cansado - Esse passageiro 
tem duas alternativas: uma que jâ existe é 
a ligaçâo via Ponta Delgada para o Porto. 
A partir do proximo verào, esse passageiro 
poderâ ir para o Porto em voos directqs. 
L.F. - O mesmo estâ previsto para 
Montreal? 
Eng. Manuel Cansado - A partir de 
Montreal, queremos ter um “toque” em 
Ponta Delgada para servir também os aço- 
rianos que integram a comunidade que ali 
reside. Ao mesmo tempo e no mesmo 
voo, queremos dar ligaçôes, a partir de 
Ponta Delgada, para o Funchal e para o 
Porto e o aviâo, claro, segue para Lisboa. 
Dai o querermos constituir em Ponta 
Delgada um meio de distribuiçào dos voos 
que vào por Ponta Delgada. A nossa 
empreitada, que prevemos a partir do 
proximo mês de Maio, resume-se a voos 
directos - de ida e volta - a partir de 
Toronto para o Porto, Lisboa e Faro, sobre- 
tudo no inverno. 

Toronto/Ponta Delgada/Toronto 

Partidas em Novembre corn 
regressos por 1 ou 2 semanas 

por apenas $499 + taxas. 

Prefm« « SATA EXPRESS, 
contacte o feu agente Je viagenf 

pava veçevvav a çua paçça^em. 

Luis Fernandes de FPtv entrevistando o Eng" Manuel Cansado, présidente do grupo SATA. 

L.F. - Alberto Ferreira, membro da comu- 
nidade portuguesa de Toronto, adquiriu 
cerca de mil assinaturas para apresentar 
ao Présidente do Governo Regional dos 
Açores no sentido de a Sata, como empre- 
sa püblica, voar de quando em vez para o 
grupo central do arquipélago dos Açores, 
nomeadamente a Horta e o Pico. Quai é 
a viabilidade de tal projecto ser concretiza- 
do? 
Eng. Manuel Cansado - Em primeiro 
lugar, é importante colocarmos a seguinte 
questâo: a Sata é uma empresa de capitais 
pùblicos, uma sociedade anônima. 
Acontece que a Sata nâo é uma empresa 
que preste serviço pùblico em todas as suas 
dimensôes ou em todas as frentes. O 
serviço pùblico da Sata, concretamente da 
Sata Air Açores, circunscreve-se às ilhas 
dos Açores. O serviço pùblico da Sata 
Internacional circunscreve-se às rotas que 
estâo concecionadas e que foram ganhas 
por concurso entre Lisboa-Ponta Delgada, 
Porto-Ponta Delgada e Funchal-Ponta 
Delgada. Isto significa que o serviço 
pùblico, uma vez que se circunscreve a esta 
actividade, nâo se estende às comu- 
nidades, ou seja, à Sata, embora seja uma 
empresa de capitais pùblicos, tem de 
“brigar” em concorrêneia corn vârias com- 
panhias, como é o caso das Caraibas, char- 
ter para o Brasil, Toronto... Nada obsta 
que uma companhia qualquer possa, a 

qualquer momento, tentar ocupar este 
espaço. Estas sâo as leis da concorrêneia, 
o mundo estâ cada vez mais globalizado e 
é necessârio esclarecer esta diferença corn 
as ligaçôes para fora dos Açores. Agora, 
relativamente à sua questâo, ou seja, voos 
para o grupo central, temos que dizer o 
seguinte; o Faial, mesmo apôs ter sido pro- 
longada e melhorada a pista, nâo reùne as 
condiçôes minimas para uma operaçâo de 
longo curso. Nôs jâ fomos contactados 
directamente por personalidades de 
Toronto no sentido da Sata proporcionar 
voos a partir da Horta para os EUA. Nôs 
averiguâmos o assunto corn as nossas ope- 
raçôes de voo e corn os nossos técnicos e 
verificâmos que esse facto nâo era, de 
todo, possivel. O Présidente do Governo 
Regional dos Açores também jâ contactou 
a Sata justamente em consequêneia desse 
abaixo assinado. Infelizmente, nâo é pos- 
sivel porque temos que observar as 
condiçôes de segurança que, .neste 
momento, nos impedem de realizar tal 
projecto. 
L.F. - Outro aspecto sobre o quai as pes- 
soas se debruçam prende-se corn o nùmero 
de quilos de bagagem que é permitido a 
cada pessoa. Quando se embarca em 
Toronto para ir à Horta, temos direito a 45 
quilos. No entanto, quando chegamos a 
Ponta Delgada, este total é reduzido para 
20 quilos. Como se poderâ resolver este^ 

lohn 
OMiCItlü lüc 

Aceitamos encomendas, 
com eapeciais t:odos oa diaa: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapetio, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6OIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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► problema de cerca de 25 quilos de dife- 
rença? 
Eng. Manuel Cansado - Mais uma vez, 
necessitamos de esclarecer a seguinte 
questâo porque tem havido algumas 
fricçôes e as pessoas sentem que foram 
desfraldadas pelo diferencial. Em 
primeiro lugar nào é a mesma companhia, 
mas sim o mesmo grupo, como jâ 
explique!. Em toda a viaçâo comercial a 
nivel mundial, o que se oferece de facili- 
dades de transporte de bagagens sào 20 
quilos. A Sata Air Açores cumpre esse 
requisite. No entanto, no sistema inter- 
ilhas, dadas as dimensôes e caracteristicas 
dos aviôes, nâo permitem que cada pas- 
sageiro possa usufruir-da vantagem de ter 
uma bagagem superior a 20 quilos. 
Contudo e porque operamos corn um 
vasto organisme, nào nos séria possivel 
oferecer mais dos que os 20 quilos que 
estào estipulados. Nos é que oferecemos 
essa facilidade acrescida aos nossos pas- 
sageiros. Estas sâo as regras interna- 
cionais e contra isso nâo podemos fazer 
nada. Para uniformizar os procedimen- 
tos, significaria retirar a facilidade dos 40 
quilos, o que nào faz muito sentido. 
LJ. - Uma das queixas que a comunidade 

luso-descendente, sobretudo oriunda dos 
Açores, apresenta é que nào existem facili- 
dades turisticas para o arquipélago, ou 
seja, nào hâ uma çromoçâo turistica como 
existe, por exemple, para as Caraibas, que 
os preços sâo elevados... A Sata tem pianos 
para efectuar voos corn preços de 
“pacotes” turisticos que incluam hotel, 
transporte e alimentaçâo? 
£lng. Manuel Cansado - O grupo Sata é 
constituido por quatro empresas, duas das 
quais sâo turisticas: a Sata Express de 
Toronto é uma delas. Os operadores 
turisticos socorrem-se da rede de comer- 
cializaçâo que outros operadores turisticos 

e agentes de viagem conseguem vender 
para potenciar novos frutos para os 
Açores. A Sata Express, relativamente a 
este processo, tem feito um esforço para 
potenciar e alimentar determinado tipo de 
segmentes de mercado que se destina aos 
Açores, como foi o caso dos torneios de 
golfe. Relativamente à construçâo de 
pacotes, eu faço aqui um apelo a todos os 
agentes de viagens que construam esses 
pacotes porque os Açores necessitam 
deles. Nos nâo queremos substituir a nossa 
rede de distribuiçào actual exclusivàmente 
pela Sata Express que tem uma determi- 
nada vocaçâo, a quai sera mantida no 
futuro, mas queremos continuar a contar 
corn o apoio dos agentes de viagem que 
devern, tanto quanto possivel, construir 
esses pacotes para que os Açores possam 
beneficiar dessa vaga de turismo, desta 
feita, canadiana. 
LJ. - Para finalizar, vamos ter voos para a 
Madeira? 
Eng. Manuel Cansado - Vamos ter voos 
para a Madeira através de Ponta Delgada. 
Durante a época alta, haverâ dois voos por 
semana a partir de Toronto para o 
Funchal e vice-versa. Infelizmente, na 
época baixa tal nâo é possivel. 

LJ. - Felicidades para o 
novo programa e pelas 
novas instalaçôes de 
Toronto. 
Eng. Manuel Cansado - 
Gostaria de deixar um 
grande abraço à enorme 
comunidade que aqui estâ 
radicada e pedir-lhes o 
apoio para esta nova 
empreitada - que envolve 
riscos porque entrâmes em 
concorrêneia - mas estou 
optimista que a Sata vai 
atingir os seus objectives 
para promover as 

assiduidades e proporcionar, tanto quanto 
possivel como produto de qualidade, esta 
grande vantagem. 

Foi um prazer para nos conviver de novo 
corn o Eng. Manuel Cansado, um cava- 
Iheiro no convivio corn os Orgâos de 
Informaçào e corn os Agentes de Viagens. 
Desejamos que os anseios do responsâvel 
do Grupo SATA se concretizem para que 
os imigrantes da América do Norte sejam 
beneficiados nas suas viagens âs regiôes 
autônomas da Madeira e Açores, tal como 
para o Continente portugués. 

JMC/Ana Fernandes/Luis Fernandes 

4471Bathurst St» (ao su! da College). 

Amûïf 

Cmammio, 

Seftea De Anna 
ÿ Nenhum problemay 

quer ele seja 
grande ou 

^ pequenOf 

Jïcapor 
11^' resolver. 
ir 

T/ 
Jli c 

(416) 603-7755'^:^^ 

Falando corn ele vai perceber a frase: 
«Ao ligar voeê jà esta a ganharl» 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

■O-JH 

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

A “GM” VAI OFERECER $8.GOO EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA DE NATAL! 

0 GRANDE SAIDO de fim-de-ano 
jâ começou na Addison on Ray. 
Preste atençâe: 
“Ao LIQÀR VOCE JÂ ESTÂ A GANnARÎ” 
Faça o melhor negôcio da sua vida num modelo novo de 2002 

ou 2003, sem juros, durante 5 ou 4 anos, respectivamente. 

Aproveite a oportunidade de um prémio de $500 até aos 
$10,000, ou mesmo o valor total do carro que comprou. 

Informe-se dos pormenores corn José da Costa, 
o seu vendedor e amigo. 

on 

Telefone: 416-964-3211. 
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uO Governo Regional dos Açores torn que diversificar parte 
da sua economia e trabalhar mais a fim de poder criar um 
noue dinamismo empresarial mais realistico e eficaz.» 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

- palavras de Manuel Serpa em entrevista ao Milénio. 

Un SERViço DE wmm COMPETENTE 

cos tentarem facilitar a vida dos eleitores, 
disponibilizando veiculos que os vào bus- 
car a casa para poderem votar, a maioria 
dos eleitores recusa-se a fazê-lo, alegando 
estarem “fartos” da inaioria dos politicos. 
O numéro de pessoas que assim pensam jâ 
représenta, na maioria das freguesias, um 
total de 50%. Esta situaçâo é gravissima 
para uma democracia onde um partido 
politico représenta para a populaçâo a 
insatisfaçâo, mentiras, falta do cumpri- 
mento de promessas e de irresponsabili- 
dade de muitos politicos. Para além disso, 
existe a corrupçào que nâo passa desperce- 
bida aos olhos das pessoas mais atentas 

para quem a politica perdeu todo 
O valor. Por isso, creio ser 
necessârio fazer uma anâlise da 
situaçâo enquanto ainda é 
tempo. 
Milénio - Uma vez que a situ- 
açào se apresenta pouco risonha, 
quais sâo as areas mais débeis e 
que necessitam de maior 
atençào? 
Manuel Serpa - Eu diria a agri- 
cultura, a reconstruçào das ilhas 
do Pico e do Faial, as mais atingi- 
das pelo sismo de 1999, as 
pescas, a politica - como referenciei - e o 
papel dos Açores na Uniào Europeia. 
Milénio - Como Présidente da Associaçâo 
de Pescadores, o Manuel Serpa tem sido 
um grande defensor do sector de pescas e 
acaba de identificâ-lo como uma das areas 
que précisa da atençào do governo. Que 
tipo de problemas afectam este sector? 
Manuel Serpa - Em primeiro lugar,- a falta 
de fiscalizaçâo em todo o sector e de 
soluçôes para o pescado que nâo tem 
escoamento. Os Açores vào ser penaliza- 
dos pelas cotas de pesca e pela parte da 
zona econômica exclusiva. Finalmente, 
os salârios atribuidos aos pescadores ainda 
deixam muito a desejar, nâo obstante ter 
conseguido, por unanimidade da A.L.R., a 
aprovaçâo do Fundo de Compensaçâo 
Salarial. 
Milénio - A pesca e a agricultura nos 
Açores acompanham, por assim se dizer, o 
mesmo compasso e o mesmo desenvolvi- 
mento na regiào. No sector da agricul- 
tura, sobretudo no que diz respeito aos 
produtos lâcteos, os Açores têm atravessa- 
do algumas dificuldades. Na sua opiniào, o 
que é que esta errado? 
Manuel Serpa - Os açorianos têm muitas 
dividas oriundas deste sector. Sem dùvi- 
da que a Uniào Europeia tem dificultado 
um pouco a situaçâo, mas creio que a 
soluçâo dépende de nos e nâo dos outras. 
O Governo Regional dos Açorés tem que 
diversificar parte da sua economia e tra- 
balhar mais a fim de poder criar um novo 

dinamismo empresarial mais realistico e 
eficaz. Por exemple, a situaçâo da recon- 
struçào das habitaçôes danificadas pelo 
sismo de 1999 nas ilhas do Pico e do Faial 
é vergonhosa actualmente. A tào prometi- 
da ajuda ainda nâo chegou e duvido que 
chegue em breve. Nb entanto, hâ pessoas 
que nâo têm outros recursos e para quem 
esta reconstruçào é necessâria para que 
possam recomeçar as suas vidas. 
Milénio - Mencionou que os Açores pe- 
rante a Uniào Europeia necessitam de se 
reafirmar. Como? 
Manuel Serpa - A Regiâo Autônoma dos 
Açores perdeu imensas oportunidades de 
desenvolvfmento que poderiam ter sido 
fornecidas pelos subsidios da Uniào 
Europeia. Tudo isto devido ao facto dos 
governos nâo terem defendido corn maior 
tenacidade e determinaçâo os intéressés da 
Regiâo. Creio que ainda se consegue 
fazer alguma coisa, mas muito tem que ser 
mudado nos Açores para que se consiga 
chegar a algum lugar. 

Convicto das suas palavras, disposto a 
lutar por um arquipélago maior onde 
todas as ilhas beneficiarâo da mesma 
justiça e convencido que os Açores sô 
poderâo prosperar quando todos trabal- 
harem por essa prosperidade. Manuel 
Serpa é um homem em que a ilha do Pico 
vê parte da sua esperança. 

Ana Fernandes 

Tel.: 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 

Présidente e membre da Comissâo 
Politica e da Regiào do CDS/PP do Pico, 
Manuel Serpa luta pela soluçâo dos 
“inümeros problemas que actualmente 
afligem os Açores”. Esteve no Canada 
-Montreal e Toronto-, para tratar de 
assuntos pessoais, uma vez que é Director 
e sôcio da Empresa Multica de Import & 
Export Ltée, em Montreal, e para falar do 
arquipélago dos Açores, particulârmente 
da ilha do Pico, onde reside e também é 
Présidente da Associaçâo de Pescadores 
do P.F.C. Aproveitâmos a visita à nossa 
redaeçâo para dialogarmos urn pouco corn 
Manuel Serpa sobre as questôes que mais 
o preocupam actualmente. 
Milénio -.Como membro 

-da- Comissâo Politica do 
CDS/PP da ilha do Pico, 
como analisa a situaçâo 
politica que se pratica 
actualmente no arquipéla- 
go dos Açores? 
Manuel Serpa - A demo- 
cracia nos Açores estâ em 
perigo. Se nâo observemos 
o que se passa quando hâ 
eleiçôes. Nâo obstante, 
alguns organismes politi- 

ERVANâRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAI5 E MEDICINA HOMEOPATICA 

Manque mmi com o tsiainrista Homeopata 
Antônio Medeiros, jâ corn nntitos aiws de experiedn, 
tpie o poderâ ujudar ua soluçâo dos sens probleiuas. 

Visite-nos no 920 Dundas Stieet West 
ïeiefone: (416) 603-7978 
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[MEB 

MAGNÎFICAS CASAS EM TUOLO E 

PEDRA, COM CHÂO E ESCADAS EM 

MADEIRA, TECTOS ALTOS E ADEGA, 

OPçâO DE FAZER APARTAMENTOS 

NA CAVE COM ENTRADA SEPARADA 

OU PORTA NAS TRASEIRAS. 

VISITE O ESCRITôRIO 

DE 2» A 5» FEIRA DAS 

13H00 àS 20H00, AO 

SÂBADO E DOMINGO 

DAS IIHOO àS 18HOO NA 

OLD WESTON RD. A 

NORTE DA ST. CLAIR. 

Classif icaçôes : 

Piscinas 
praia 
t:eat;po 
camlcia 

hotei 
Discot;eca 

A+ 
A+ 
A+ 
A+ 
A+ 
A+ 
A+ 

♦ < "illlllii 

Fiestâ Hotel and Resort - 5 estrelas 
Fomos là ver e eis uma pequena amostra daquilo que vâo ser as nos- 
sas férias de inverno nas terras quentes de Mayan Riviera, no México. 

i 
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HiWV 
ltaoe.LLe.ts 

TOKOKTO 

UM NOVO / 

DESTINO PARA AS 

1 SUASFÉRIAS 

pE INVERNO, COM 

,MAIS QUALIDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO. 

Partidas de Toronto a 17, 18, 19 e 20 deJaneiro/03, 

por uma semana, com tudo inclufdo, desde $1.335.00. 

mais taxas; nas mesmas datas e por duas semanas, 

tudo incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para; 

Tbny lySsïrtlns 
^ de Homelife 

Galleria 
^ Oferece-lhe 

bom serviço, 
honestidade e eficiência na 

||j|[||^jy|j||||j|j compra e venda da sua casa. 

David Costa 
& Associates 
Lav/yersjAdvogaàos ii§ mmm 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A MAIOR FIRMA DE 

ADVOGADOS OK EXPRFSSÀO 

PORTUGUESA NO CANADÂ 

O MILENIO 

EDGAR AGUIAR 

O. AGUIAR FINE JEWELLERY 
SPECIAL ORDERS - MANUFACTURING 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 

WWW.AVARANDA.COM/AGUIAiyEWELLERY 

ITEW UQJIM) 

A 

Downtown Lumber 
s. Building Supplies 

I DOWNTOWN 
I. MMIOINO SU»>njlt « building cenu 

CO. 

176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 

www.downtownlumber.com 

LABATT BREWERS 
FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG. 

A CERV^A DOS PORTUGUESES. 
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■p Contacte wBt 
HÜMiERSCAniÉ w 
P epeçaa 
K Caixa DlgltaLSl 
P Mandeactirar^^ 
l onovo Canal Festival :■ 

PortuguêsTH-SIC. 
1-888-764-3771 

O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe 
rPTV-SIC, 

124 horas par dia. 
IPara mais detalhes 
ligue para CIRV-fm: 

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

SIU51 j'ja ÎF?™ Suc 

[fïiciijaGiaa 
De 2“ a 6“ 
Nâo perça a telenovela 
brasileira que 
apaixonou o mupdo. 

ncnui 
DRILUftimS 

As Diras 
JOVENS COM MENTES 

BRILHANTES A 

MOSTRAREM OS 

SEUS VAIORES. 

APRESENTAçAO OE 

. BARBARA GUIMARAES. 

Fp'lk 
TV 

Stn " 
rROnTClRdl 

2"^teiras as 20h00 
Um programa sobre a 

emigraçâo. apresentado 
por Joel da Naia com a 

participaçâo directa dos 
V tele-espectadores. > 

/^TRIBüIUI 

(iixt&fto 
3"^ tairas às 20h00 

A anàllse da poiftica 
canadiana. Um programa 

apresentado por 
Armindo Silva. 

ftCRICftltCO 

Entrem em contacte corn a FPtv, 
onde podem promover todos os dias 

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

fm 

4”^tairas às 19li30 
As notfclas, entrevistas, 

imagops e a voz de Africa 
em sua casa. 

O calor de Africa 
V no Canadà. ; 

1T..  ’ ■   J 

iîftîft \ 
Sftdci; 

4”^tairas às 20ii00 
Os diverses aspectos da 

saüde em discusâo 
corn o Dr. Oésar Cordeiro e 

os teie-espectadores. 

rffift 
Hmi 

5”^tairas às 20ii00 
0 sabor do Brasii corn 

Denise Guimarâes e seus 
convidados. 

Entrevistas. müsica 
V e muito mais... 

PPf« I mik, iSTiME E AraiE ESTE rRaitaTa « imiiE AS SIMIS susiSTiiis PARA^ Ppit^aMiifiiARRRi 

VIVEIROS 
CER'f CEOTRE-, 

Main 
QrampCon, On LGX 

Noptih 
1N7 

OF=ICINA CERTIFICADA PARA “DRIVE CLEAN TEST” 

E TODAS AS REPARAÇÔES NECESSÂRIAS 
AR CONEDICIONADO E AQUECIMENTO 

PORTECÇÂO DE FERRUSEM AIMS ^ 
SERVIÇOS DE REBOQUE 

905.736-6171 905-796-6078 

Mopeu 0 actor norte-americano 
James Coburn 
Um dos veteranos do cinema norte-americano 
James Coburn, 74 anos, morreu 2“ feira vitima 
de uma crise cardiaca na sua casa em Los 
Angeles. 
Galardoado corn o Oscar de melhor actor 
secundârio pela sua participaçâo no filme 
"Affliction" em 1999, Coburn, nascido a 31 de 
Agosto de 1928, em Laurel, no Nebraska, 
entrou num dos mais célébrés westerns de sem- 
pre, "Os sete magnificos" de John Sturges. 
Coburn representou Pat Garett de Sam 
Peckinpah no filme "Pat Garett e Billy the Kid" 
e protagonizou o papel de um perito em explo- 
sivos do IRA de Sergio Leone no filme "Era 
uma vez a revoluçâo", participando igualmente 
em "A Grande Evasâo", corn Steeve McQueen. 
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Ja é lugar comum dizer-se que nas 
cadeias e nos hospitals é que se conhecem 
os verdadeiros amigos. Quern, como eu, 
so por duas vezes esteve internada, por 
razôes absolutamente naturals - ter os fil- 
hos - e, nâo tendo nunca estado presa, 
poderâ entâo concluir que ao longo da sua 
vida nâo teve sequer oportunidade de tes- 
tar quantos amigos fez, quanto mais a 
qualidade dos que fez. Ora, jâ todos 
percebemos que a maioria das mâximas, 
adâgios, aforismos, provérbios e produtos 
similares, nâo sâo para serem levados à 
letra mas entendidos à luz de umas quan- 
tas verdades metaforizadas que nos reme- 
tem para outras interpretaçôes. É o caso 
especifico das cadeias e hospitals que, no 
caso concreto, se nâo referem apenas aos 
edificios, mas também a toda a panôplia 
de situaçôes dificeis corn que a vida nos 
presenteia neste suceder ininterrupto de 
dias. É que hâ prisôes muito piores do que 
âs devidamente assinaladas na toponimia 
de uma qualquer cidade ou pais. Dessas, 
mais dia menos dia, sai-se em liberdade 
condicional ou definitiva conforme o 
pedaço de pena jâ cumprida; das outras, 
nâo se sai nunca, condenados que estamos 
a viver em masmorras de solidâo, agarra- 
dos âs grades de rejeiçâo que fomos 
erguendo ao longo dos anos. E, pior 
ainda, é que nessas ninguém nos visita, 
porque sabem que deliberadamente escol- 
hemos a ausência da luz em troca das 
trevas em que mergulhamos o espirito. 

De cada vez que olho à minha volta, 
surpreende-me cada vez mais os muros 
erguidos aqui e ali a impedirem o gesto de 
um toque ou a tentativa de uma aproxi- 
maçâo. Uma autêntica cultura mural onde 
cada um vai acrescentando mais um tijolo 
que, orgulhosamente sô, soube amassar 

corn punhados câusticos de vida. Por 
vezes, tâo amargos que, em determinada 
altura, nâo souberam jâ distinguir se o 
azedume vinha de fora ou existia jâ dentro 
de si mesmos. Nâo deu sequer tempo para 
pensar: o veneno depois de instilado nâo 
aceita antidoto, précisa de mais veneno 
para se alimentar. Sujeito e objecto for- 
mam jâ um todo - todo ele nutrido de 
veneno - corn que corroem tudo â sua 
volta. Tarde de mais! Jâ nâo conseguem 
livrar-se dele e, tal como o caracol, babam- 
se e deixam â passagem um rasto de 
ignominia insidiosa e pegajosa. Jâ nâo hâ 
casca que a esconda porque incharam 
demasiado, de tanto se darem ao trabalho 
de chamarem a atençâo sobre a sua existên- 
cia. Para o afirmarem sô conhecem uma 
filosofia - a da terra queimada - de quem 
tudo destrui e desaprova porque nada é 
capaz de fazer. E lançam sempre chamas 
por onde quer que passem, na ânsia de que 
O clarâo da perfidia os tome visiveis, como 
se alguém desse jâ importância ao que 
dizem ou vomitam, em verborreias criticas 
de desespero. Nunca ninguém lhes disse 
que hâ criticas e mesmo censuras que hon- 
ram muito mais do que os elogios?! Os 
ültimos têm, por vezes, o sabor da baju- 
laçâo, da escada que se lança em troca de 
um favor futuro, da dependência servil. A 
critica, quando persistente e continuada, 
leva-nos a olhar para o objecto alvo da sâti- 
ra de uma outra forma, sob novos ângulos 
e, quantas vezes, subverte a funçâo estab- 
elecida por quem critica, ou seja, passamos 
a desenvolver uma certa simpatia por 
quem é criticado. Nâo é preciso ter nen- 
hum P.H.D. para perceber isto. Também 
nâo vem em nenhum compêndio de psi- 
cologia. Faz parte do senso comum acredi- 
tar na maledicência como uma espécie de 

espelho onde aqueles que o 
fitam descobrem a cara de 
toda a gente, menos a deles. 
Ilusâo de ôptica? Problema de 
desfocagem? Erro de par- 
alaxe? Nâo sei. Talvez baste a 
compra de umas novas lentes 
na loja dos trezentos da 
esquina. 

Também aqui ninguém descobriu 
nada: é tudo velho como o Mundo. E nem 
é preciso sermos muito letrados, esta tudo 
no livro primeiro, aquele que deve ser o 
repositôrio dos nossos valores e da nossa 
cultura, ditado por alguém que nunca teve 
biblioteca*: 

Hipôcrita, tira primeiro a trave do 
teu olho; e entâo veràs bem para tirar o 
argueiro do olho do teu irmâo. [Mateus 7:5] 

Quem isto disse jâ morreu hâ muitos 
anos e deixou-nos como herança todo um 
legado de parabolas donde é possivel 
extrair os principios que devem nortear as 
nossas vidas; exercicios de tolerância em 
que podemos substituir a bondade que 
nos falta pela cortesia cultivada no verniz 
de um perdâo. Qualquer um de nos, se 
quiser, tem a capacidade de fazer da 
palavra escrita uma arma de arremesso. 
Como diria Irene Lisboa «Gostava de ati- 
rar palavras./ Râpidas, secas e bârbaras: 
pedradas!/ Sentidos prôprios em tudo./ 
(...)» Se nos dermos ao trabalho de 1er o 
poema todo, ela dirâ mais adiante «E 
gostava,/ para as infinitamente delicadas 
coisas do espirito/ (quais? mas quais?)/ em 
oposiçâo corn a braveza/ do jogo da pedra- 
da,/ da pontaria âs coisas certas e 
negadas,/ gostava.../ de escrever corn um 
fio de âgua!/ (...)». 

E este fio de âgua que faz a difer- 
ença entre o jogo da pedrada e as infinita- 

mente delicadas coisas do 
espirito. Tudo quanto é ver- 
dadeiro leva o selo da marca 
de âgua: do borrâo onde se 
monta a artimanha, â nota 
corn que se compram fideli- 
dades. Os que usam de mâ fé, 
por muita qualidade que 
tenha o papel, nunca con- 

seguirâo escrever delicadamente corn um 
fio de âgua, habituados que estâo a cha- 
furdar pelos esgotos da intriga. Perdida 
nesta canalizaçâo inùtil, regresso exacta- 
mente ao ponto de partida: â questâo dos 
amigos. É isso, falta-lhes qualquer coisa. 
No afâ de se barricarem por trâs da tal cul- 
tura da muralidade, feita de pedradas e 
mais pedradas atiradas pela fisga da iiqve- 
ja, esqueceram-se de cultivar amigos e, os 
que tinham, perderam-nos pelo caminho. 
Deixaram de sorrir de tanto causticarem o 
rosto corn o âcido da perfidia. Quando, 
em vâo, esboçam um sorriso, résulta em 
mais um acto falhado; de lhe terem 
desaprendido a forma, sai-lhes uma cica- 
trîz esponjosa de hipocrisia. Estâo sôs, 
vazios de afectos, secos de ternura, espal- 
mados como bacalhaus na salgadeira da 
vida. 

Séneca, que também jâ viveu hâ 
muitos anos, dizia “Um infeliz é uma coisa 
sagrada». É isso mesmo: uma coisa sagra- 
da, como a vaca da India. Por isso a gente 
nâo lhe toca; deixa-a passear mansamente 
a saliva que lhe cai dos lados enquanto 
rumina, de olhos serâficos postos nos céus, 
a leitura dos textos sagrados do ritual que 
se segue. É inofensiva e embeleza a pais- 
agem. A gente até lhe sente a falta, quando 
O quadro (mural) nâo a contempla! 

* Jésus Cn'sto no Sennào da Montanba 

QUADROS MURAIS 

Portas poderi ter «olado toi de Defesa Nacienal 
O ministre da Defesa Nacional, Paulo 
Portas, poderâ ter vioiado â Lei de 
Defesa Nacional por causa de nâo ter 
convocado o Conselho Superior Militar 
para discutir o Orçamento de Estado 
para 2003, référé o jornal Püblico na sua 
ediçâo de quarta-feira, 
Segundo o jornal, Portas recefaeu uma 

carta do ex-CEMGFA, general 
Alvarenga Sousa Santos, onde este aler- 
tava o ministre para o facto de nâo ter 
convocado o Conselho Superior Militar. 
Apôs ter conhecimento da carta o min- 
istro terâ classificado a carta como sendo 
confidencial. 
O Püblico afirma que o ministre da 

Defesa terâ desrespeitado o artigo 26° da 
LDNFA, onde se especifica que «a elabo- 
raçâo dos projectos de proposta de lei de 
programaçâo militar e de orçamento 
anual das Forças Armadas é da com- 
petêneia do Conselho Superior Militar, 
de acordo corn a orientaçâo do 
Governo». 

CONTACTE-NOS EM 
OLD MILL PONTIAC, 

PARA QUALQUER 

2003 HONDA CIVIC 
OX-G SEDAN 

5 velocidades, AC, am/fm cassette. 

’299 por mês 

2003 TOYOTA CAMRY 
Transmissào automâtica, 

am/fm cassette, AC. 

393 por mes 

CAROO VAN 
Transmissào automâtica, V6, AC. 

por mês 

INFORMAÇÂO RELACIONADA 
COM O LEASE DO SEU CARRO, 

LEASING DISPONîVEL EM TODAS AS MARCAS 

E MODELOS DE CARROS E CARRINHAS. 

2003 NISSAN SENTRA 
Xl SEDAN 

5 velocidades, AC, am/fm cassette, 

k por mês 

3800 VG, portas automâticas, AC, 
jantes de aluminio. Stk #210120 

Demo por mês 

2002 
PRIX 

3800 VG, portas automâticas, AC, 
jantes de aluminio. Stk #20GG3Ü 

Demo por mês 

•. HASKADOS FM 4b MFSFS DF i£45£,* 2U.U(X) KMS/ANO; $.15 POk KM POk KXCFSSO; $ü DF KN l kADA; $U DF DFP< )Sno DF SFGtikANCA; l'KANSPt ik'I K, PDI. ADM,. 

I VX.\S DK Ak CONDICIONADO INCI.IIHK), G.S f. PST. FICF.NÇA F TAXA DK C< )MHl'S I IVKI. KX I kA. OAC. 
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AS TRICANAS em testa Os corajosos e responsâveis dirigeâtes do 
Rancho Folclôrico "As Tricanas", 
realizaram uma bonita festa no salâo da 
Gasa das Beiras para angariar alguns fun- 
dos para a compra e arranjos de trajes 
para os jovens componentes do rancho. 
O salâo encheu para apoiar e aplaudir "As 
Tricanas". 
E quem esteve na festa nâo se arrependeu. 
Valeu a pena em todos os sentidos. 
Jantar de Sâo Martinho, convivio, folclore 

e muita reinaçào. Victor Borges, Eisa 
Lage, Fâtima da Silva e Armando Mirassol 
estâo de parabéns. Nâo sô pelo êxito de 
agora mas pelo muito que têm feito através 
dos tempos em prol do folclore e dos 
jovens que, desta forma saudâvel, 
prenchem os tempos livres e propagan- 
deiam a cultura popular de Portugal. 
Aos jovens que desde o inicio da caminha- 
da têm dado muito de si ao rancho "As 
Tricanas", o nosso obrigado e felicitaçôes. 

JL 

MENSWEAR 
A quadra festiva esta à porta e se voce é como eu, provavelmente ainda nâo 

comprou nenhum présente. Se calhar ainda nem sequer pensou no que vai usar 
nesta festa de Natal corn a sua mulher, partindo do princtpio que é casado. 

Se nâo é casado, entâo é capaz de ter namorada. 
Bom... e se nâo tem mulher ou namorada... arranje uma! 

PASQUAUNO 
tem tudo para homem 

Oferta de Natal: reduçâo de $100.00 nosfatos ou casacos 

34 Clinton St; Toronto, On M6J 2P2 • Tel: 416.533.3923 • E-mail: pasqualino@on.aibn.com 
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CARr«^ÇIRO 
21/03 i 20/04 t 

Aguarda-o/a uma semana movimentada. No entanto saiba que 
os seus contactos e negociaçôes tenderâo, ao contrario do que se 
espera, a cair num impasse. 

TOLRO 
21/04 « 20/05 

É natural que esta semana consiga estabelecer alguns contactos 
importantes a nivel profissional, mas nâo deve esperar para jâ 
grandes resultados. Sera desejâvel que inclua colaboradores nos 
seus projectos. 

QêMCOS 
21/05 A 20/06 

No piano profissional recomenda-se que tenha cuidado especial 
com as palavras que proféré. A tendência para uma linguagem 
impetuosa pode trazer-lhe dissabores. 

CARANGLCJO Os seus sentimentos de amor ficarào mais intensos nesta época. 
21/03 A 20/04 0 Sera induzid/ao ao desejo de intimidade corn alguém muito 

/ especial. Estabelecer-se-â um ambiente agradâvel no lar. 
zi--'' 

LcÀo ^ 
22/07 A 22/08 

Embora profundamente emotivo você terâ total contrôle de suas 
emoçôes. Estarâ apreciando o contacto emocional corn os outros, 
sem perder o seu tempo corn relacionamentos casuais. 

ViRorf^ 
23/08 A 22/09 

Talvez esteja mais pensativo(a) e nostâlgico(a) do que é costume. 
Procure afirmar-se tentando empreender novas aventuras, mas 
tome cuidado para nâo se arriscar. O êxito deve acontecer muito 
em breve. 

BAIANçA 
23/09 A 22/10 

Aproveite para realizar o que decidir fazer, pois o céu esta 
favorâvel às suas iniciativas. Perceber verdadeiramente é estar 
ciente de toda a realidade através da consciência da sua prôpria 
realidade. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Este momento requer que se volte mais activamente para os seus 
intresses profissionais. Procure estar receptivo a quaisquer pro- 
postas que lhe sejam feitas. Surgirâo pessoas interessadas nas 
suas ideias e projectos. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

20/02 A'âlb/03 

Desenvolva em termos profissionais as qualidades mais positivas 
associadas ao seu signe; cooperaçâo, diplomacia, imparcialidade, 
justiça, elegâneia e espirito de concôrdia. 

Procure contar corn as suas capacidades e corn a sua intiuiçâo. 
Dependa o menos possivel dos outros. Mesmo assim, é natural 
que nâo consiga interiormente ultrapassar um sentimento de 
subordinaçào, nos seus afazeres. 

No piano profissional pode esperar uma aumento do ritmo nas 
actividades quotidianas, pessoais e profissionais. Atravessa uma 
fase que sera breve durante a quai deve esperar desenvolvimen- 
tos ou avanços mais amplos. 

Você esta mais impulsivo(a), irritado(a)a e impaciente. Nâo tome 
nenhuma decisâo importante durante as prôximas boras - a 
menos que seja inadiâvel - uma deliberaçâo precipitada poderâ 
estar predestinada ao insucesso. 

O Milénio 

123456789 10 Horizontal: 
1 - COMO HOJE SE COM- 
PRA QUASE TUDO 
2 - O DEUS DO VENTO; 
MANO 
3 - GRAÇA; ROMANOS 
4 - MEIGUICE 
5 - COPIADOR 
6 - EXERCiCIO; NOTA 
7 - TRÈS DE NAIPE EM 
CONFUSÀO; O PRIMEIRO 
HOMEM (INV.) 
8 - PRISÀO (INV.); PUN- 
HADO 
9 - TOM CONFUSO; 
LUGAR COM VEGETAÇÀO 
NO DESERTO 
10 - SÀOS (ANAGR.); NAIPE 
DE CARTAS 

Vertical: 
1 - DERROTISMO 2 - ARO (ANAGR.); SEM UMA MÀO 3 - EXCLUIDOS 4 - VERSOS 
5 - ORGANIZO 6 - É PARENTE (INV); É UM ROM SÎMBOLO PARA O CHINÉS 
7 - ACREDITA; RIO PORT. (INV); NOTA 8 - PEDRA DE MOINHO (INV); 
APARÊNCIA; VERSO (INV.) 9 - AQUELA QUE DÀ À LUZ (INV); SÀO CONFUSO 
10 - AVARENTO 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 
Horizontals: 
1- pimba; asu 2- Ramalhete 3- ot; fer; ma 4- me; pipetas 5- namoro 6- tal; 
etica 7- ies; tita 8- do; meta; ra 9- auge; lit 10- si; ia; proa 
Verticals: 
1- prometidas 2- iate; aeoui 3- mm; als 4- ba; mei 5- alfinete 6- hepatite 7- 
eremita 8- at; toca; Ir 9- semara; rio 10- aso; mata 
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Mâo Morta vâo 
editar biografia 
sobre a banda 
A carreira dos Mâo Morta vai ser revisita- 

da em livro, com a publicaçào no inicio do 

proximo ano da biografia da banda de 

Adolfo Luxüria Canibal. 

O livro estâ a ser escrito por Vitor 

Junqueira, responsàvel pelo site oficial dos 

Mâo Morta (www.mao-morta.org) e colu- 

nista do «Disco Digital». ’ 

Segundo o «Jornal de Noticias», o volume 

deve integrar um conjunto de depoimen- 

tos dos Mâo Morta e diversos artigos, 

entrevistas e fotos inéditas. 

U2 estreiam programa 
de radio online 
Os U2 estreiam esta sexta-feira um pro- 

grama de râdio online exclusivo, a Zoo 

Radio, no site oficial da banda, 

www.u2.com. 

A Zoo Radio inclui mùsica e conversas 

corn os quatro mùsicos irlandeses, bem 

como playlists de outras bandas. 

Para este projecto, os irlandeses contam 

corn a colaboraçâo de alguns nomes 

sonantes: Noel Gallagher, No Doubt, JJ72 

e Paul Oakenfold. 

Todos os temas da recente colectânea da 

banda, «The Best Of 1990-2000», com 

comentârios faixa-a-faixa de The Edge, 

também podem ser ouvidos. 

Pedro Abrunhosa 
vai reeditar «F» e prépara 
livro de poemas 
O mùsico português 

Pedro Abrunhosa 

vai reeditar «F», o 

famoso EP da letra 

dourada e da capa 

vermelha, que 

incluia o conhecido 

tema «Talvez Foder». 

Segundo revelou em 

entrevista ao «Disco 

Digital», a reediçào 

vai acontecer muito 

em breve e vai ao ' 

encontro da vontade 

de Abrunhosa em 

repor um momento 

marcante da sua car- 

reira. 

«0 CD de «F» e as remisturas de 

«Talvez Foder» tornaram-se um 

objecto de colecçâo. Eu mesmo 

ofereci as minhas copias e neste 

momento nâo possuem nenhum 

original. Tenho uma relaçâo muito 

afectiva corn esse registo, uma vez 

que a capa é da minha autoria. 

I Neste lançamento devemos incluir 

j também as remisturas a cargo de 

i DJ Vibe (o quai na altura dava os 

: primeiros passos corn os USE) e 

I Keith Johnson, habituai colabo- 

I rador e baterista de Madonna e 

i Prince.» 

i Empenhado na promoçâo de 

I «Momento» (clique aqui para 1er a 

j entrevista e a critica ao disco), 

I Abrunhosa revelou ainda que no 

i proximo ano vai editar o seu 

primeiro livro de poemas, um dos 

lados menos conhecidos da sua car- 

reira. 

«Quem me conhece sabe que 

nunca gostei muito de revelar em 

pùblico alguns dos meus textos, os 

quais nâo sâo apenas poemas. Nâo 

me refiro propriamente às letras 

das müsicas - essas sâo conhecidas - 

, mas sim o resto. Durante muito 

tempo achei que nâo estava sequer 

preparado para me apresentar 

diante uma plateia como um decla- 
mador de obra prôpria. Fui encora- 

jado por algumas amigos e nos ülti- 

mos dois ou très anos participei em 

alguns saraus. Acho que estou 

agora pronto para mostrar os meus 

textos. Espero que as pessoas 

gostem», referiu. 

Caetano Ueloso planeia editar um 
album em luglês 
Em entrevista ao jornal norte-ame- 

ricano- «The New York Times», 

Caetano Veloso adiantou que 

planeia gravar um disco dedicado a 

versôes de cançôes pop corn letras 

em Ingjês. Leonard Cohen, Prince, 

Cole Porter, Harry Belafonte e Kurt 

Cobain encontram-se entre os com- 

positores citados pelo mùsico 

brasileiro. Em ano de celebraçâo 

dos 35 anos de carreira, o baino so 

deve iniciar o trabalho deste 

hipotético album de covers no prox- 

imo ano, apôs finalizar a digressâo 

de «Noites do Norte Ao Vivo». 

SiNOPSE : 

Desde Hong Kong até London, 
James Bond (Brosnan) corre o 
mundo na esperança de encontrar 
um traidor a nivel mundial que se 
prépara para destruir o planeta. 

Mais uma histôria empolgante do 
maior agente secreto da histôria... 

Um filme a nâo perder! 

GENERO: 

Acçâo 

DURACàO : 

110 Minutos 

REALIZACAO: 

Barbara Broccoli, j 
Michael G. WilsoiJl 

FILME DA SEMANA : 

DIE 
ANOTHER DAY 

ACTORES: 

Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby 
Stephens, Rosamund Pike, Rick 

Yune, John Cleese, Judi Dench 

-SERVIMOS TODO TiPb Di^TA 
OU REUNiaO W 

^TAXE DUT OU CATEAINOr 

FESTUE A PASSAGEM DO ANO CONNOSCOi 
MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

*1 ^ Dublin Stïreet:, Toront;a, On-tario 

Tel: 416-534-5155 www.marbles-of-portugal.eom 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marbels@idirect.eom 
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Miss Portuguesa de london 

Decorreu com muito brilho e ritmo, 
no Clube Português de London, 
Ontario, a eleiçâo da "Miss 

Portuguesa de London 2002". 
Uma festa bem coordenada e realizada 
pela dupla Danny Amaral e Anita 
Agostinho. Concorreram 8 bonitas jovens 
luso-canadianas que deram "âgua pela 

barba" aos membros do Jüri, 
Apôs a maratona de passagens, em difer- 
entes situaçôes, o Jüri decidiu-se por dar o 
ceptro à gentil MELISSA MADRUGA, de 
16 anos de idade, natural de London, estu- 
dante da John Paul Highschool, grau 11. 
Melissa é modelo nas horas vagas e pré- 
tende ser Educadora Infantil. Quando a 

ex-Miss Carmie Loureiro 
lhe impôs a Coroa, Melissa 
derramou a sua lâgrima de 
emoçào, sob o aplauso da 
assistência. Ela, as Damas 
de Honor, a Miss Simpatia 
e restantes colegas, merece- 
ram o aplauso e as felici- 
taçôes de todos. O melhor 
prémio foi o saudàvel con- 
vivio, o enraizamento da 
amizade e o aplauso do 
pùblico. 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

As fotografias que apresentamos nào têm a 
qualidade dévida porque foram bradas da 
mâquina de video, da nossa équipa de 
exteriores, que filmou o acontecimento 
para a FPtv. 
Parabéns às concurrentes, aos responsàveis 
e ao Présidente Alcides Ventura. Estas 

eleiçoes servem a todos, particularmente, 
às jovens concorrentes que desta forma se 
unem em volta do clube, das coisas por- 
tuguesas e um bocadinho da lingua de 
Camôes que infelizmente nào lhes ensi- 
nam. Desistir é proibido. 

JMC 
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ParUdo 
Democratico 
doAtlaiitico 
Camuniçado 
A Comissâo Poiibca do ParÜdo 
Democrâüco do Atlântico, na sua reujîiâo 
semanal, decidiu protestar sobre as declar- 
açôes do PSD/A no Canadâ, aquando da 
visita por este efectuada à Casa dos Açores 
de Toronto, no âmbito das comemoraçôes 
da Semana Cultural Açoriana. 
Nio deixam de ser caricatas as afirraaçôes 
daquele diligente sodal-democrata no 
respeitante ao vota do emigrante para a 
Assembleia Legislativa Regional. 
O ParÜdo Democrâüco do Atlântico tem 
defendido desde seinpre o direito dos émi- 
grantes do Açores e da Madeira a parüci- 
parem nas eleiçoes Regionais, conforme o 
consagrado no Estatutô de Autonomia das 
Regiôes. 
Por outro lado, o PSD/A silenciou,'' em 
conrvênda com os seus patrôes de Lisboa, 
esses mesntos direitos dos émigrantes, ao 
deddir, conjtmtamente corn o PS, que 

neste momento era inadequada toda e 

qualquer inidativa para revisâo constitu- 
cional, Achamos toda esta retôrica de pura 
hipoçrisia, '' 
O ParÜdo Democratico do Atlântico, para- 
lelamente à apresentaçâo do seu projecto 
de revisâo consütudonal, que persiste em 
apresentar -âpesar das negativas do PSD 
e PS - référé os direitos alienâveis dos nos- 
sos émigrantes na participaçâo do voto 
para as Assembleias Legislativas 
Regionais, pela alteraçâo da Lei Eleitoral 
nesta matéria. - 
De resto, a defesa deste e dôutros direitos 
da nossa Diaspora, têm sido incessante- 
mente defendidos pelo Partido 
Democrâüco do AtlànÜco ao longo dos 
anos e ^ üâo foram concretizadas vârias 
inidaüvas nesta matéria, pela mâ vontade 
e inoperância dos dois partidos em 
questâo - PSD e PS -, mais interessados 
em dîscutir Q poder entre si do que dar voz 
às reivindicaçôes dos nossos émigrantes, 
inoperância que cnmeça pelas direcçôes 
regionais das comunidades, que nada 
fazem verdadeiramente em prol da nossa 
emigraçâo. 
P’ia Comissâo Poliüca 

O Pwsidcntc 

Ponta Delgada, 5 de Novembm de 20Ü2 

1 

i 

AOSEUAUTOMÙUEL 

2612 St. Clair Ave.W 
(esQuiria corn a Jane SU lorMio, 

Ont.M(iHiSr 

TeL/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 
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S AUDE EM SUA CASA 
A LUZ DOS OLHOS 

Os nossos olhos mostram-nos a luz 
em dois sentidos: de fora para dentro é a 
percepçâo da realidade objectiva que 
todos nos observamos e compartilhamos; 
de dentro para fora é a realidade subjecti- 
va; aquilo que sô nos observamos, pois esta 
intimamente ligado à cor e tonalidade das 
nossas emoçôes. A realidade de fora pode 
ser captada na fotografia; as realidades de 
dentro podem ser impressôes exprimidas 
corn beleza num quadro de pintura; ou 
pode ser ternura, ou o quadro de outras 
emoçôes. Os olhos permitem-nos co- 
nhecer, aprender, amar, e algumas vezes 
odiar, a realidade objectiva do mundo, e 
expressar a nossa subjectividade: Sâo 
instrumentas para a nossa liberdade! 

A pupila, ou “menina do olho“, pode 
ser também uma janela de observaçào 
para dentro, onde estào os sinais, vivos e 
transparentes, da vitalidade. E através da 
transparência da cornea, da lente, e do 
vitreo, que o médico, corn um aparelho 
ôptico, o oftalmoscôpio, pode observar a 
retina, o ünico local do corpo onde se con- 
segue ver o sarigue nas veias e artérias. O 
exame oftalmoscôpico da retina permite 
observar o estado de avanço de algumas 
doenças, como a hipertensâo e diabetes, 
ou outras doenças metabôlicas capazes de 
afectar os tecidos e vasos sanguineos do 
corpo. 

Na criança, depots dos sens 
primeiros contactos corn a luz, a pupila é 
um ponto fulcral para a formaçâo da per- 
sonalidade futura e a sua integraçào na 
realidade social. Quando na mente do 
bébé ainda nâo existe uma separaçâo da 
mâe, o contacta visual, juntamente com o 
contacto tâctil das caricias, sâo fundamen- 
tals para se adquirirem os sentidos de 
segurança e confiança, necessârios para se 
poder singrar sem medo na vida em 
sociedade. A cornea transparente, na 
frente do olho, pode-se tornar opaca em 
certas zonas, ou em toda a sua inteireza, e 
assim tapar a luz aos olhos. As causas da 
perça dessa transparência sâo muitas vezes 
cicatrizes ou ulcéras résultantes de aci- 
dentes ou infecçôes. Algumas vezes for- 
mam-se crescimentos provenientes da con- 
juntiva que, ao crescer em frente da 
cornea, vào tapar a vista. Estes crescimen- 
tos sâo facilmente removidos por cirurgia, 
mas quando as cicatrizes sâo a causa da 
cegueira, o transplante de côrnea, prove- 
niente da boa vontade de dadores de 
ôrgâos, é necessârio para restabelecer a 
visâo. A falta de dadores de corneas é um 

problema crescente; mas 
existem grandes esperanças 
de que, em breve, o uso de 
corneas artificias se aper- 
feiçoe e seja uma alternativa 
aos tecidos naturals, viâvel e 
segura. 

Quando a lente natural 
do olho perde a transparên- 
cia, ao bloquear a luz vai 
causar dificuldades na visâo 
pela formaçâo de cataratas, uma doença 
que sô raramente aparece â nascença, mas 
é muito frequente depots da meia idade. 
Hoje, corn o aperfeiçoaniento de lentes 
artificials implantadas dentro do olho, a 
substituir as lentes corn cataratas que 
foram removidas cirurgicamente para 
restabelecer a passagem da luz, muitos 
milhôes de déficientes visuais podem 
voltar a ver corn claridade e conforto. A 
operaçâo às cataratas, embora delicada, é 
bastante simples e pode ser feita nos mais 
débets e idosos. Contudo, como em qual- 
quer outra operaçâo, podem acontecer 
complicaçôes; algumas podem ser sérias, 
capazes de causar cegueira. Por esse moti- 
vo, a operaçâo às cataratas sô se deve efec- 
tuar qu,ando o olho afectado se tornar 
inùtil na visâo das tarefas consideradas 
importantes para o individuo. Sô nesta 
situaçâo, de grande dificuldade visual, o 
doente terâ muito a ganhar e pouco a 
perder, se uma complicaçào séria aconte- 
cer corn a operaçâo. 

A retina é um véu que, muito rara- 
mente, pode descolar e separar-se parcial- 
mente da parede a que esta agarrada, no 
fundo do olho. O doente pode sentir uma 
repentina diminuiçâo da vista e ver luzes 
no olho afectado, seguidas por uma som- 
bra, muitas vezes como se fosse uma corti- 
na no campo de visâo. Essa mancha dis- 
tingue-se das pequenas sombras causadas 
pelas perdas de transparência no vitreo 
por ser maior e nâo se mexer. Enquanto 
que as opacidades vitreas nâo têm 
importância clinica, o desprendimento da 
retina é uma urgência que nécessita trata- 
mento imediato. Corn a idade, as células 
da retina sensiveis à luz perdem a sensibil- 
idade indo originar uma diminuiçâo da 
acuidade visual. Outras doenças da retina 
incluindo as causadas por deposiçào de 
pigmentas, degeneraçào, ou tumores, 
podem aparecer em qualquer idade. O 
retinoblastoma, um tumor hereditârio 
raro, é o tumor maligno mais frequente em 
crianças. 

Leontina Rodrigues Veloza -1911-2002 
A familia de Leontina Rodrigues Veloza participa 
o seu falecimento, no passadodia 19 de Novembro. 
Leontina Rodrignes Veloza nasçeu no dia 15 de 
Janeiro de 1911 no Funchal, Madeira e vivia em 
Toronto hâ mais de 30 anos. 
O corpo encontra-ae na Casa Funerârîa Cardinal, 
Bathurst e Dundas - Toronto. Visitas quinta-feira e 
sexta-feira das 17h00 àa 21h00. 

O funeral sera realizado na Igreja de Santa Helena, 
no sâbado dia 22 de Novembro, com missa de 
corpo présenté, pelas 9hÜ0, seguindo depots para o 
cemitério de HoUyeross em Thornhill. 

A diabetes é uma causa 
frequente de perça de visâo 
causada por doença vascular 
da retina. As tromboses da 
artéria, ou da veia central da 
retina, sâo causas raras de 
cegueira corn perça sübita e 
total da visâo num dos olhos. 
As perças temporârias ou par- 
dais da visâo podem ser cau- 
sadas por tromboses nas 

artérias maiores que transportam o sangue 
para os olhos, e para as zonas do cérebro 
responsâveis pela vista. 

O glaucoma é uma doença causada 
pelo aumento da pressâo interna do olho. 
O glaucoma à nascença é bastante raro, 
mas no adulto é uma doença frequente. É 
tratado corn medicamentos e por vezes 
cirurgia, e nécessita de vigilâneia periôdica 
permanente da pressâo interocular para 
evitar a cegueira. A compressào prolonga- 
da da origem do nervo ôptico na retina. 

causada pelo excesso da pressâo interocu- 
lar, vai originar atrofia do nervo, a causa 
de 15% de todas as cegueiras. 

Na grande maioria das vezes, a 
diminuiçâo da vista é causada pela des- 
focagem da imagem na retina, ou por dis- 
türbios na direcçâo dos raios luminosos, 
produzidos por problemas anatômicos. 
Estas perturbaçôes ôpticas da imagem visu- 
al sâo corrigidas corn lentes em ôculos ou 
lentes de contacto. As irregularidades na 
côrnea causam o astigmatismo; o aumento 
do volume do olho a miopia; o olho mais 
pequeno a hiperopia. A partir dos quarenta 
e cinco anos as lentes naturals do olho 
começam a perder a elasticidade nâo coh- 
seguindo focar a imagem de objectos prô- 
ximos dos olhos na retina. Como o 
endurecimento da lentes aumenta progres- 
sivamente corn a idade, corn os anos sâo 
necessârias lentes cada vez mais fortes para 
focarem as imagens, tâo necessârias aos tra- 
balhos de precisào, à escrita, e a leitura. 

quL asetaoo au,.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

Nota Amaral orgaaiza 
debate sebre Angela 
Mota Amaral estâ empenhado em chamar 
a atençào para os problemas do espaço 
lusôfono. Por isso, vai apadrinhar, jâ no 
proximo dia 29, um debate parlamentar 
sobre a ajuda humanitâria a Angola. 
Antes, o présidente do Parlamento pediu à 
Comissào de Assuntos Europeus e Politica 
Externa que realizasse audiências corn 
responsâveis das Organizaçôes nâo 
Governamentais (ONG) que operam no 
terreno e fossem ouvidas também a 
primeira dama Maria José Ritta que esteve 
recentemente naquele pais, bem como a 
présidente da Cruz Vermelha Portuguesa, 
Maria de Jesus Barroso. 
O anùncio foi feito por Mota Amaral, na 
Cidade da Praia, em Cabo Verde, no 
âmbito do III Fôrum dos Parlamentos de 

Lingua Portugue- 
sa, que este ano 
conta corn a pre- 
sença de um 
novo membro 
Timor-Leste e 
corn a ausência 
da Guiné-Bissau, devido à dissoluçào do 
Parlamento e à convocaçâo de eleiçôes 
antecipadas. 
O encontro dos paises de expressâo lusa 
Angola, Moçambique, S. Tomé, Cabo 
Verde, Brasil, Portugal e Timor, termina jâ 
esta semana corn a proposta de Mota 
Amaral para a criaçâo de uma assembleia 
parlamentar da CPLP, à semelhança do 
que jâ existe na Commonwealth e na 
Francofonia. 

NOVA ESPERANÇA 
EM BRAMPTON 

110 Brickyard Way #2 
905-457-5592 

FECHADO AS 2*'FEIRAS 

HOf 9St ^ 
DOMINGOS 11AM - 6PM 

iSPieiltlS DE AIMOçO 

Combo ^ 

ir Whole Rolisserie 1 
Chicken i 

ENHSE AS TIHSO E AS IDHQO 

$^90 5 NUGGETS COM BATATAS FRITAS E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

Combo ^2 1 LB. DE ASAS E UMA BEBIDA DA COCA COLA QQ 

DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) 

  I 
COM Kvn-. CIM’.V) w 

ESTA oH'.RfA I LRMINA; 31 Dv./. Ü2 * 
TEAA M AmEtEHTAA UTE CtHU AI UT«U IA MMIU | 

tHilPUiUMTMAimAUCIMUIA. ^ 

Faça as suas 
encomendas 

de Natal e 
Ano Novo 
antes do 
dia 15 de 

Dezembro 

Combo ^3 STEAK SANDWICH E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML «4. 
90 

Combo ^4 1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 90 
COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML ' 

WILLIAMS PRWY. 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSCIOS 
lxlfludXC13,S C ^V.1U1^0S — umg;uiaderecursospedag6gicos 

Pensar na educaçào, é manier a mente 
ocupada corn vârios assuntos que a 
englobam no dia-a-dia. Desde o teste de 
literacia, passando pelo actual “double 
cohort” (sobre quai jâ escrevemos bas- 
tante) até às varias publicaçôes sobre segu- 
rança, notas, envolvimento dos pais e 
assim sucessivamente... Desta feita, 
vamos abordar o “VIP: Values, Influences, 
and Peers”, um guia de recursos pedagôgi- 
cos sobre valores, influências e amizades 
escolares. 
O VIP é um guia para alunos 
do grau 6 e tem como objecti- 
vo assistir os professores a aju- 
dar os alunos a saber recon- 
hecer as suas responsabili- 
dades e valores perante a lei, a 
informâ-los sobre os direitos e 
responsabilidades e 
engrandecer a auto-estima. 
Todos os programas desen- 
hados através deste guia dev- 
erâo reforçar a responsabili- 
dade de cada cidadâo, um 
comportamento social positivo e os valores 
comunitârios. O VIP é um projecto 
desenvolvido pelo Ministério da Educaçào 
e Instruçâo e pela Procuradoria-Geral do 
Estado e dos Serviços Correccionais e que 
tem vindo a ser integrado em todas as tur- 
mas do 6° ano desde 1984, ano em que foi 
pela primeira vez publicado. Ao longo 
destes anos, o guia VIP tem sido re-editado 
para englobar as mudanças que efectuadas 

na edücaçâo, de acordo corn os curriculos 
e as reformas escolares, ao mesmo tempo 
que reflecte as mudanças que se têm vindo 
a verificar na sociedade canadiana, partic- 
ularmente na do Ontario, em termos de 
diversidade comunitària, social, familiar, 
racial e étnocultural. O modelo pelo quai 
este guia se rege baseia-se na filosofia de 
um sociedade onde os alunos precisam de 
avaliar, compreender e respeitar os difer- 
entes valores, perspectivas e experiências 

de vida da populaçâo do 
Ontario. 
O sucesso do guia VIP 
dépende dos seguintes fac- 
tores: do trabalho continuo 
entre o educador e a policia; 
do envolvimento colaborativo 
dos apoiantes - a nivel finan- 
ceiro - nas comunidades, 
incluindo dos diversod grupos 
éticos; da integraçào dos pro- 
gramas VIP no curriculo; e do 
dia-a-dia da sala de aulas, uma 
vez que se encoraja o professo- 

ra a utilizar as fichas de avaliaçào que se 
encontram integradas nas actividades do 
guia. O guia VIP esta subdividido nas 
seguintes categorias: valores e regras; 
decisôes; influência dos amigos (peer pres- 
sure); amizades saudâveis; autoridades; a 
juventude e a lei; alcool, tabaco e outras 
drogas; cidadania corn responsabilidades; 
serviços comunitârios; qualidades interpes- 
soais; e diversidade social. 

■ïFSZÂXUïKi 
COMPUTERS 

c Vendas 
c Reparaçôes 
c Upgrades 
c Suporte Técnico 
c Programaçâo 
c Web Design 
c Web Hosting 
c Design Grâfico 

Contacte Nuno ou Patricia 

WWW. viperteom, ca 

Habilite-se a ganhar um écran piano de 15” 
ou um conjunto de tedado e rato sem fios. 
Para concorrer, visite www.viperteam.ca 
ou telefone para (416) 827-7614. 

Todos os pais têm direito a uma copia deste 
guia e aconselha-se, sobretudo os que têm 
filhos actualmente no grau 6, a obterem 
uma copia do mesmo. Para os que nào 
dominam bem a lingua inglesa, consulta a 
pagina do semanârio Milénio onde procu- 
raremos apresentar uma traduçào/adap- 

taçào do mesmo em português. 
Tal como temos vindo a fazer nas ültimas 
semanas, publicamos esta semana mais 
um artigo de uma aluna luso-descendente 
- alias o segundo artigo que a Paula publi- 
ca - que fréquenta actualmente o 10° ano 
na escola secundaria de St. Mary’s. 

Direitoavoto 
o meu nome ê Paula Barreiros, ando na 
escola secundâria de St. Mary’s, sou 
uma aluna do grau dez e tenho 15 anos. 
Neste artigo vou falar sobre as vanta- 
geus e desaventageiis que os alunos, 
corn 16 anos, devem ter o direito de 
votar porque muitas vezes nas esolas, e 
até mesmo no Canada, hâ casos em que 
os adultes votain em pessoas e projectos 
em que os menores de 18 anos nâo con- 
cordam, Uni exemplo corn que os 
alunos nâo concordam é que haja uma 
decisâo sobre um teste de literacia que 
os alunos do grau dez do Ontario tem 
que fazer, sem que os alunos estejam 
preparados para o fazer. Os alunos nâo 
tiverara direito a votar, nem a dar 

j opiniâo sobre este teste e se nâo o pas- 
sarem,<nào conseguem receber o diplo- 
ma ao fini do grau 12, assim como se 

'I nâo cbmplentarem 80 horas de trabalho 
- comunitârio e 30 créditos, nada se con- 

segue. Outl'as razôes que explicam que 
os alunos devem ter direito de votar aos 

16 anos tem a ver corn o facto de que se ‘ 
um aluno tem direito a deixar a escola 
aos 16 anos, entào também deve ter o j 
direito de votar com essa idade. Aos 16 I 
anos, muitos jovens Jâ sabem o querem | 
da vida e começam a pensar no que | 
querem para o seu futiuo. '' | 
Agora, também hâ algumas desavanta- ( 
gens de votar aos 16 anos. As vezes os ( 
pais podem tentar “influenciar” os fil- 

hos a volarem pelos politicos que os pais 
queiram votar. Alguns alunos também 
podem escolher o voto errado e votar s6 
porque nâo gostam da pessoa e isso esta ; 
errado. Os politicos representam as pes- 
soas que votaram por ^les e alguns s 
jovens, sobretudo menores de 18 anos, ; 
às vezes nâo sabem nem conhecem 
quem nos esta a représentât. Sô que se 
verem que ninguém faz nada por eles, 
podem começar a pensar que os politi- * 
cos nao deram atençâo às suas opiniôes. ( 
No entânto, a idade de votar pode nâo j 
ser mudada em breve, mas creio que os i 

menores de 18 deviam protestar para 
que acontecesse para que as suas 
opiniôes fossem ouvidas. 

Port;ugal t:erà de reduzir abandono escolar para 
mettade em SO'IO 

Abandono escolar tem 
de cair 50% 
A Comissâo Europeia pretende 
que os Estados-membros da UE 
reduzam para mettule os niveis de 
abandono escolar précoce até 
2010. Portugal é o pais que tem 
pela frente o maior desafio dada a 
sua taxa ser actualmente de 45%. 

Ainda que consiga ter sucesso, Portugal 
ficarâ muito aquém do objectivo definido 
por Bruxelas para o conjunto da UE, uma 
taxa de abandono escolar igual ou inferi- 
or a 9'Xi. 
A Comissâo apresentou esta quarta-feira 
cinco propostas de benchmarks, ou 
padrôes de referêneia, para a educaçào e 
formaçào profissional na UE. 
Para além do abandono escolar, a 
Comissâo pretende que em 2010, cerca de 
80% dos europeus corn idades compreen- 
didas entre os 25 e os 59 anos tenham 
concluido pelo menos o ensino 
secundârio. 
Também aqui, Portugal encontra-se na 
cauda da Europa, corn apenas 21% dos 
adultos naquelas condiçôes. O segundo 
pais em pior situaçâo, a Espanha, tem 42% 
de habitantes corn o ensino secundârio, 
ou seja o dobro da taxa portuguesa. A 

média europeia é de 66%. 
Portugal surge bem colocado no equi- 
librio entre homens e mulheres licencia- 
dos em matemâtica, ciência e tecnologia, 
com um râcio de 1,6 homens por mul- 
heres licenciadas. 
A Comissâo pretende ainda reduzir para 
metade a iliteracia na leitura, matemâtica 
e ciência. 

Quanto a acçôes de formaçào profissio- 
nal, Bruxelas quer atingir um nivel de par- 
ticipaçâo de 15% da populaçâo activa em 
2010, face aos 8,4% actuals. A Comissâo 
quer ainda que em nenhum dos paises a 
percentagem da populaçâo activa que se 
encontra em acçôes de formaçào em qual- 
quer altura do ano seja inferior a 10%. 
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Carpinteîros de acabamentos. 
Contactar Luis. Tel.;41f)-876-9189. 

Vendedores para loja de pronto-a-vestir, na àrea da 
Dufferin e- 401. Tel.:416-789-5400. 

Fessoa para trabalhar na caixa registadora iium 
armazetn muito movimentado, na area de Brampton. 
Tel.:y0.5-6744)432. 

Carpinteîros de acabamentos corn experiência. 
Tel.:416-816-3572. 

Bricklayers com alguma experiência, e conhedmento 
no uso de empilhadores. Tcl.:416-820-5519. 

Senhora para trabalhar em catering. Contactar Helen. 
Tel,;4l6-854-6316. 

Pessoa para ajudar na preparaçâo de refeiçôes e fazer 
limpeza. Contactar Robert. Tel.;416-363-4247. i 

Pessoa para trabalhar na caixa registadora num 
armazera muito movimentado, na area de Brampton. 
Tei.:905-874-0432. 

Empregada de mesa, fluente em Português e Inglês. 
Contactar Olga. Tel.:416-53i-2214. 

Procura-se senhora voluntâria para ajudar ura horaem 
doente de 51 anos nas tarefas do dia-a-dia em troca de 
um quarto, lem de falar ura pouco de Inglês. 
Contacte José: 416-534-9637 

Precisa-se entrada imediata 

Assentadores de ajulejos corn 
experiência, carpinteiros e 
trabalhadores. Full time. 

Pagamento à hora. 

005-270--|8a3 

Os 80 anos de Saramago 
José Saramago foi apagar as vêlas 
comemorativas dos seus 80 anos a 
Santa Maria da Feira, onde disse estar 
bem de saùde, ao contrario do pais, 
«um cadaver em decomposiçâo». 
Sâbado passade, 16 de Novembro, o 
escritor José Saramago comemorou o 
seu 80° aniversârio em Santa Maria da 
Feira, onde se mostrou apreensivo rela- 
tivamente ao Estado da Naçào e ao 
future dos jovens portugueses. De resto, 
a saùde ainda nâo o traiu. O Nobel da 
Literatura aceitou festejar o seu aniver- 
sârio em Santa Maria da Feira porque o 
convite partiu de um festival ao quai esta ligado desde o 
inicio e que foi baptizado corn as alcunhas de dois per- 
sonagens de um dos seus livres, Baltazar e Blimunda, 
«Sete Sois e Sete Luas». A pergunta «como se sente aos 80 
anos?» Saramago responde: «posso mesmo dizer que 
escandalosamente a saùde nâo me pesa porque jâ tinha 
direito a andar ai corn uma bengalinha, sentar-me corn 
dificuldade, levantar-me corn mais dificuldade ainda. A 
saùde esta perfeita e a cabeça funciona.» 

«Nos ultimas meses entrâmes 
em decomposiçâo» 

Aos 80 anos, Saramago olha para Portugal e para o 
Mundo corn a mesma falta de esperança e a mesma 

irreverêneia. A mudança de tons politi- 
cos no pais nos ùltimos meses s6 lhe 
trouxe uma alteraçào, a entrada do 
cadaver em decomposiçâo. «Jâ estâva- 
mos quase na situaçâo de cadâveres, nos 
ùltimos meses entrâmes em decom- 
posiçâo. Hâ um momento em que o 
cadâver ainda tem boa figura e sobretu- 
do agora corn as cosméticas das agên- 
cias funerârias fica até muito mais boni- 
te do que era antes», disse num torn 
irônico. O Nobel da Literatura lembra 
a geraçâo de Abril como a ùltima que 
foi capaz de lutar por alguma coisa. A 

partir dai falharam as ideias, e sem ideias nâo hâ sonhos. 
Olha, por isso, para os jovens de hoje corn uma apreensâo 
muito grande em relaçâo aquilo que pode ser o futuro. 
«Nâo vou à discoteca, nâo sei o que é que pensam e sobre- 
tudo nâo sei o que pensam que vâo ser», disse. 

Futuro de clones 

Do alto de uma sabedoria feita de muitos anos de 
reflexâo, Saramago perspectiva um futuro em que todos 
seremos clones uns dos outros: a mesma forma de vestir, 
estar e pensar. «O quadro é negro, mas eu nâo o pintei, 
estamos a pintâ-lo todos», concluiu. 
Um aniversârio celebrado corn um novo livro: «Um 
homem Duplicado». 

Jaime S. Gouveia 
1926 - 2002 

Faleceu Jaime S. Gouveia, tie 7o 
anos de idade, natural de S. Pcdio. 
Ilha da Madeira. 

-■ O Funeral realizou-se no 5 de 
Novembro corn missa de corpo pie- 
sente na Igreja de Sta. Helena, 
seguindo depois para o Cemitei K I 

Queen of Haven. 
A mulher Alice Gouveia e os filhos 
Hârry e Sandra, sensibilizados pelo 
acorapanhamento de tantos famil- 
îares e araigos, agradecem profunda 
mente a amizade demonstrada em 
momento tâo dificiL 
A missa em sofrâgio da sua aima 
sera celebrada dia 2 de Dezembro, 
âs 18:45, na Igreja de Sta. Helena. 
Paz à sua aima. * 

Esparguete à Bolonhesa 

InCREDItriTES: 

150 GRS. DE ESPARGUETE 

2 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA 

* 7 CEBOLA GRANDE 

* 2 DENTES DE ALHO 

7 RAMO DE CHEIROS (SALSA, LOURD, TOMILHO) 

350 GRS. DE CARNE PICADA 

* 7 COLHER DE SOPA DE AGUARDENTE VELHA 

* 7 KG. DE TOMATE (FRESCO OU DE LATA) 

1,5 DL DE CALDO DE CARNE 

SAL 

PIMENTA 

NOZ-MOSCADA 

* 50 GRS. DE QUEIJO RALADO 

(OnPECÇflO: 
Coza o esparguete em bastante âgua a ferver tem- 
perada corn sal, durante 12 minutes. Escorra muito 
bem. Na manteiga aloure a cebola picada, os dentes 
de alho e o ramo de cheiros. Quando a cebola estiv- 
er macia, junte a carne picada e deixe, cozer, des- 
fazendo-a, até começar a alourar. Regue com a 
aguardente e deixe evaporar. Junte o tomate esma- 
gado, sem peles e sem grainhas. Deixe ferver até 
apurar bem. Junte o caldo de carne, tempere com 
pimenta, noz-moscada e sal, se for necessârio. Deixe 
apurar. Quando o molho estiver bem apurado, 
introduza o esparguete no tacho e mexa com dois 
garfos. Polvilhe com queijo ralado e sirva bem 
quente, polvilhando com salsa picada. 

Sobremesa : 

Bolo de Caneia e Maçâ 
InCREDIEMTES: 

6 ovos 
125G DE AçûCAR 

100G DE FARINHA MAIZENA 

* 7 MAçâ GOLDEN PICADA 

1 COLHER DE CAFÉ DE FERMENTO ROYAL 

1 COLHER DE CHÂ BEM CHEIA DE CANELA 

(OnEECÇÔO: 
Bate-se as claras em castelo. As gemas sâo mexidas 
corn o açùcar, adicionando os restantes ingredientes 
e por ultimo as claras em castelo. Leva-se a cozer 
em forma previamente bem untado corn manteiga e 
polvilhada com farinha, vai ao forno bem quente , 
mais ou menos 45m a 1 hora em lume brando. 
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Valber & Vanille urn adeus... até brevel 
Nao restam düvidas. A dupla Valber & 
Vanille conquistaram o sen proprio espaço 
entre nos. 
Os irmàos Valber e Vanille sào simpâticos, 
bons intérpretes, vozes bonitas e bem afi- 
nadas, alegres e românticos, comuni- 
cadores, conseguem agradar a "gregos e a 
troianos", e deixam sempre um rasto de 
desejo atrâs de si... 
Hélio Meneses acertou na escolha. 
Estiv^'mos em vârios espectâculos de 
Valber & Vanille e, em todos eles, sala 
cheia e, uma boa parte do sector feminino, 
em todas as actuaçôes. Sinal que os 
seguem e admiram, o melhor cartâo de 
visita para um artista, neste caso, para dois 
e... bem crescidinhos! Na despedida, no 
salào de festas do Centro Cultural 
Português de Mississauga, Valber & 
Vanille sentiram bem quanto os estimam e 
apreciam. Flores, beijinhos e prendas nào 

faltaram. E, segundo sabemos, a prôxima 
viagem ao Canada jâ esta assente. Pâo 
pâo, queijo queijo...! 
No meio de uma multidào que queria 
fotografias corn a dupla e autôgrafos, 
ainda registàmos uns murmürios de 
Valber e do Vanille: -Adoramos vocês. É 
uma maravilha trabalhar aqui no 
Canada... Desta vez vimos a neve e apan- 
hâmos frio, mas valeu a pena! Um abraçâo 
para todos. Muito obrigado pelo apoio... 
Vocês sâo amigos do peito, bom Natal. 
P’rô ano novo câ estaremos... 
E nos ficamos à espera. Nem um abraço 
demos aos rapagôes cantantes porque as 
meninas nào deram oportunidade. Quise- 
ram tudo para elas. O que lhes valeu é que 
Valber & Vanille têm "cabedal" corn fartura... 
Aquele abraço à distância aos manos 
Valber & Vanille. 

JMC 

ISO 84 HORAS POR DIA 

iNfOBMAÇfflES: 
416.537.1088 

Est;es radios estào à venda Co)®© D®©g]D 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 

531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RX-D13 

«160.“''* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 
*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

CItlxenJTR 1822K 
Portable Radio AM/FM $fi|l 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ” ■ 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.“"* 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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



O Milénio iVUSCELARlIft Quinta-feira, 21 de Novembre, 2002 27 

Dia Nacional da Criança - Os direitos de todas as crianças 
Por Idalina DaSilva 

Reconhecendo que em todos os paises do 
mundo hâ crianças que vivem corn parti- 
culares dificuldades, e que é imperative 
assegurar-lhes uma protecçâo especial de 
modo a que venham a ter um desenvolvi- 
mento harmonioso, as Naçôes Unidas 
aprovaram através da sua Assembleia a 
"Declaraçào sobre os Direitos da Criança" 
no dia 20 de Novembre de 1950 e a 
"Convençào sobre os Direitos da Criança", 
no dia 20 Novembre de 1989. 
Para celebrar estes dois eventos histôricos, 
O governo canadiano declarou em 1993 o 
dia 20 de Novembre, o "Dia Nacional da 
Criança". Crianças e jovens sâo pessoas 
corn os sens direitos prôprios, infeliz- 
mente, nem sempre respeitados, ainda 
hoje, 48 anos apôs o primeiro documente 
aprovado pelas Naçôes Unidas para 
defender os direitos da criança, esses mes- 
mos direitos sâo violados, nâo sô por 
estranhos como por familiares, por vezes. 

nos mais abusives dos cases, direitos viola- 
dos pelos seus prôprios genitores. 
Crianças por todo o mundo, indefesas e 
sem força para gritar esses direitos, neces- 
sitam que as suas vozes sejam ouvidas 
através das vozes dos adultes que moram 
em paises onde a liberdade de expressâo é 
livre e respeitada. É necessârio e impor- 
tante que possamos entender que a criança 
tem uma perspectiva do mundo diferente 
do adulte, que vê o mundo corn mais ale- 
gria. mais bondade e harmonia. Que as 
crianças sâo possuidoras de riquezas 
infindas ao desenvolvimento de 
sociedades melhores e mais fortes. Que 
nos adultes nécessitâmes da criança, para 
que possamos no futuro viver em 
sociedades onde os jovens de entâo pos- 
sam respeitar os mais idosos. 
Nécessitâmes das crianças de hoje, adultes 
de amanhâ, para no futuro criarem 
sociedades saudâveis. 
A caminho de uma época (Natal) que lhes 
é sobretudo dedicado, nâo sera demais 

lembrar que receber amor incondicional, 
educaçâo, carinho, e assistência médica, 
sâo alguns dos seus direitos fundamentais. 
Os direitos de todas as crianças devem, e 
têm de ser respeitados, para que ao serem 
adultes, saibam respeitar crianças que vâo 
estar ao seu encargo. 
De acordo corn a "Convençào sobre os 
Direitos da Criança", a criança tem direito: 
• A ser respeitada qualquer que seja a sua 
cor, raça, religiào, sexo, ou a situaçào e 
opiniâo politica dos seus pais ou encar- 
regados de educaçâo. 
• A que os seus intéressés sejam tido em 
consideraçâo quando forem tomadas 
decisôes que lhe digam respeito. 
• A gozar do melhor estado de saüde pos- 
sivel e a beneficiar de assistência médica e 
dos serviços de reeducaçâo. Corn este fim 
deve também assegurar-se as mâes os 
cuidados de saüde antes e depois do nasci- 
mento. 
• A nâo ser explorada nem obrigada a 
fazer trabalhos perigosos ou que possam 

prejudicar a sua saüde, educaçâo, desen- 
volvimento fisico, mental, moral ou social. 
• A educaçâo gratuita e obrigatôria, pelo 
menos até ao 9° ano de escolaridade, ao 
repouso e tempos livres e a ser protegida 
contra maus tratos e a qualquer forma de 
violêneia. A criança deve também ter toda 
a possibilidade de se entregar a jogos e 
actividades recreativas que devem ser ori- 
entadas para os fins visados pela educaçâo. 
• A que lhe seja proporcionado amor e 
compreensào, elementos fundamentais 
para o seu desenvolvimento harmonioso. 

• A protecçâo e assistência especiais do 
Estado, quando privada temporariamente 
do seu ambiente familiar ou que, em seu 
interesse, nâo possa ser deixada em tal 
ambiente. 

• O direito ao respeito implica que 6s 
adultos vejam a criança e no adolescente 
um ser diferente, com estâdios de desen- 
volvimento prôprios ainda sem autonomia 
e maturidade suficiente, corn caracteristi- 
cas e necessidades diversas. 

Tecnicos culpam todos os intorvonientes nas obras do metro Terreiro do 
Os membros da Comiss âo de Inquérito 
nomeada pelo Governo para investigar as 
causas do acidente na estaçâo de metro- 
politano do Terreiro do Paço responsabi- 
lizaram todos as entidades intervenientes 
nas obras, projectista, empreiteiro e fisca- 
lizaçâo. 
As posiçôes foram assumidas pelos investi- 
gadores Rui Correia, Gomes Coelho e 

Castel-Branco Falcào em sede de 
Comissâo de Inquérito Parlamentar sobre 
o acidente. 
O présidente da Comissâo de Inquérito 
nomeada pelo ex-ministro do 
Equipamento Social Jorge Coelho (logo 
apôs o acidente), Rui Correia, começou 
por referir ter entregue as conclusôes da 
sua équipa a 27 de Junho de 2000, mas 

disse também ter estranhado nunca mais 
ter sido contactado pela tutela. 
Perante os deputados, Rui Coireia decla- 
rou que o projectista das obras no metro- 
politano do Terreiro do Paço, a Ferconsult, 
"nâo mencionou os riscos de acidente” na 
zona, o que também motivou que o em- 
preiteiro, a Metropaço, "nâo tivesse a per- 
cepçâo compléta dos riscos que corria". 

FOTO ANDRE KOSTERS/LUSA 

2000 hoje 
Descubra as nossas raizes, as 
festas, as romarias e tradiçôes 
do Portugal 2000 hoje. Corn um simples clique no seu com- 

putador, descubra como sâo as 
histôrias, os concelhos e freguesias, 
desde as origens, lendas e figuras 

ilustres da sua terra. 
2000 hoje... Procure ir ao encontro das cul- 
turas e valores que identificam cada um de 
nos. 
Reconhecer as alteraçôes dos usos, costumes 
e modos de viver, é desvendar a sua autenti- 
cidade. 
Festas, romarias e tradiçôes do local que o 
viu nascer, agora em CD rom. 
2000 hoje... Um legado para os seus filhos. 
Este magnifico CD rom inclui o arquipélago 
dos Açores. 

A venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 

DISTRITOS 
DiSPONÎvos EM CD ROM: 

• BRAGA • B^A 

• COIMBRA • PORTO 

• SETûBAL ♦AçORES 

• ViANA • AVEIRO 

DOCASTELO * LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 

e Tradiçôes 
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Carlos Alberto Silva 
novo trelnador do Santa Clara 
O brasileiro Carlos Alberto Silva, bicampeâo português 
pelo FC Porto no inicio da década de 90, é o novo 
treinador do Santa Clara, anunciou o presidente-adjunto 
do clube açoriano, José Garcia. 

Em conferência de imprensa, José Garcia salientou que o 
técnico, que substitui Manuel Fernandes, “preenche os 
requisites” para iniciar a fuga da équipa ao ultimo lugar 
da classificaçâo da I Liga de futebol, que actualmente 
ocupa apôs 11 jornadas (e um jogo a menos). 
Os maus resultados alcançados até ao moinento na I Liga 
de 2002/03 - o Santa Clara averba apenas sete pontes - 
obrigaram Manuel Fernandes a abandonar ontem o 
comando técnico do clube açoriano, depois de seis épocas 
ao seu serviço, corn um interrègne de alguns meses, quan- 
do orientou o Sporting. 
Segundo José Garcia, o novo treinador constituiu “a 
primeira escolha” da direcçào,'tende chegado a acordo 
até final da temporada, corn mais um ano de opçâo. 
Apesar de nâo adiantar o vencimento, o dirigente do 
Santa Clara realçou que Carlos Alberto Silva “é um 
treinador barato”, ainda para mais tratando-se de um 

“técnico de renome internacional”. 
O novo técnico do Santa Clara nào deverâ, contudo, ori- 
entar a équipa no encontre de domingo em casa contra o 
Boavista, a contar para a Taça de Portugal, pelo que o 
Santa Clara sera orientado pelo preparador fisico, Vitor 
Simas. 
Carlos Alberto Silva, que deverâ chegar a Ponta Delgada 
na sexta-feira, terà como adjunto Eurico Gomes. 

Simâo (Benfica) e Déco (FC 
Portol suspenses per um jogo' 
Simâo (Benfica) e Déco (FC Porto) foram suspenses por 
um jogo pela Comissào Disciplinar da Liga, corn os casti- 
gos a serem cumpridos domingo nos respectives jogos da 
quarta eliminatôria da Taça de Portugal em futebol. 
Desta forma, Simâo cumprirâ o jogo de castigo no encon- 
tre para a Taça de Portugal, quando o Benfica receber no 
Estâdio da Luz o Gondomar, da II Divisào B. 

Por seu turno, o brasileiro Déco foi admoestado corn o 
quinte cartâo amarelo no jogo de segunda-feira corn o 
Moreirense, que o FC Porto venceu por 1-0, cumprindo o 
jogo de suspensâo também domingo, quando os 
"dragôes" defrontarem no Estâdio das Antas o Trofense, 
da III Divisào. 

SOfl^t Dt... 
M41 

n Problemas da pele 
° Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
>2 Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
n Gripe 
>2 Asma 
12 Colite 
12 Obstipaçâo 
n Diabetes 

Q 
12 Tensâo alla 
12 Indigestào 
H Depressâo 
a Artrite   
12 Dores de cabeça e 

enxaquecas 
12 Lumbago ' 
12 Ciâtica 
12 Entorses 
12 Pescoço tenso 
12 Tendinite 
12 Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÏNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas mâos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

CONSULTAS POR APONTAMENTO. Contacte: 

416-534-0937 

Liga nega 
responsabilidade 
sobre data do 
SV Clara-Maritimo 

A Liga de Clubes descartou qualquer responsabilidade 
na escolha do dia 04 de Dezembro para a realizaçâo do 
jogo Santa Clara-Maritimo, em atraso da sétima jornada 
da I Liga de futebol. 
Num comunicado divulgado hoje, a Liga responde às 
declaraçôes proferidas domingo pelo técnico do FC 
Porto, José Mourinho, o quai considerou ter havido "falta 
de rigor" no processo de marcaçâo da data do jogo em 
atraso, pois esta esteve na base da récusa do Santa Clara 
de antecipar o jogo da 13“ jornada corn os "dragôes". 
O Santa Clara-FC Porto estâ marcado para as 19:00 de 08 
de Dezembro, domingo, facto que obriga os "dragôes" a 
passarem a noite na ilha de Sâo Miguel e a seguir para o 
continente sô na segunda-feira, um dia antes da deslo- 
caçâo para França para o comprorriisso da segunda mào 
da quarta eliminatôria da Taça UEFA frente ao Lens. 
Os portistas queriam antecipar o jogo para sâbado, mas o 
Santa Clara' nâo acedeu e Mourinho pediu ajuda aos 
responsâveis pelo futebol, por considerar que a data da 
partida dos açorianos corn o Maritimo "lésa os interesses 
do FC Porto e do futebol Português". 
Mas, no documento divulgado hoje, a Liga descarta a 
responsabilidade na escolha da data para a realizaçâo do 
encontro Santa Clara-Maritimo, afirmando que, em caso 
de atraso de um jogo, sâo os dois clubes envolvidos que 
devem encontrar uma nova data, em conformidade corn 
o regulamento, o que se verificou. 
Référé também que "sô por falta de atençâo ou rigor se 
poderâ publicamente procurar responsabilizar a Liga de 
Clubes quanto à fixaçào da data para o jogo em atraso 
Santa Clara-Maritimo". 
O jogo em causa nào se realizou na data prevista devido 
à impossibilidade de os madeirenses viajarem para os 
Açores, em virtude das mâs condiçôes climatéricas. 

Seleçâo portuguesa 
de futebol pode 
tornar sonho de 
Scolari real 
o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari declarou que um 
dos seus maiores sonhos é trabalhar na Europa e ser 
campeào, acrescentando que o seu desejo pode tornar-se 
realidade comandando a selecçào de Portugal. 
Em entrevista coletiva aos meios de comunicaçâo por- 
tugueses, na cidade de Roma, Scolari disse que: 'Jâ fui 
campeâo do Golfo Pérsico, corn a seleçâo do Kwait. Jâ fui 
campeâo da Taça Libertadores da América, corn o 
Grémio e Palmeiras. Jâ fui campeâo do Mundo, cOm o 

Brasil. Sô falta ser campeào da Europa. Pode ser corn 
Portugal". 
Sobre o seu pedido de salârio, considerado alto por 
muitos, Scolari mostrou-se cauteloso e respondeu que "o 
ruim sai caro, o bom sai barato", explicando que "quando 
se é ruim, obriga-se à contrataçào de dois ou très 
treinadores por temporada. Gasta- se très vezes mais do 
què o bom, que dâ retorno". 
"Quando se contrata um técnico campeào do mundo, e a 
sua équipé técnica, duplica-se o valor da imagem de um 
jogo. Tem de se saber usar imagem de quem é contrata- 
do. O futebol é como uma empresa. Quem dâ retorno é 
barato. Quem nâo dâ é muito caro", acrescentou o 
brasileiro. 
A possivel contrataçào de Scolari como treinador da 
seleçâo portuguesa provocou uma reaçâo negativa entre 
técnicos e dirigentes em Portugal. 
"Nâo me ofereci a Portugal. Fui convidado. Acredito que 
isso nào criarâ obstâculos. No momento em que, se for 
concretizada a minha contrataçào, vou oferecer a 

: condiçào de trabalho e amizade a quem quiser", declarou. 
I Scolari complementou dizendo que: "Tem de se olhar 
■ para o futuro. Quem olha para baixo vê pouco. Um té- 
i cnico que vâ para Portugal e consiga fazer uma boa cam- 
i panha eleva a fasquia". 
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Abel Xavier: 
«Gostava de me sentir 
melher perque sen 
muito exigente» 

Abel Xavier voltou esta segunda-feira aos 
relvados. O defesa português jogou pela 
équipa de réservas do Liverpool frente ao 
Birmingham (0-2), durante os 90 minutos, 
facto que o deixa optimista quanto à recu- 
peraçâo total da virose que o afastou dos 
relvados em Setembro. 
«Foi um jogo para observar a minha 
reacçào competitiva. O departamento 

feira) estou muito cansado, mas a fadiga 
muscular é realmente uma das caracteris- 
ticas e penso conseguir recuperar bem.» 
A recuperaçào total é, alias, a prioridade 
absoluta de Abel Xavier. Sô depois o 
jogador pensa em «estar disponivel para o 
lote de seleccionados para a équipa titular» 
do conjunto britânico. «Claro que quero 
regressar à équipa titular visto ter iniciado 

Sub-Sn : 

Portugal 2 Grécia 0 
Nâo é preciso escrever muitas linhas para dizer que a équipa das quinas 
foi nitidamente superior, teve as meUiores oportunidades e o resultado 
até peca por escasso. 

Se na memôria de todos ainda pairava o 
triste deslize corn a selecçâo turca, este par- 
ticular com os gregos serviu para passar 
uma esponja sobre o fantasma, arrumar as 
ideias e conseguir a tâo desejada injecçâo 
de bom ânimo para o importante compro- 
misse corn a Inglaterra, crucial para quem 
quer garantir a qualificaçào nos Jogos 
Olimpicos de 2004. 
Nâo é preciso escrever muitas linhas para 
dizer que a équipa das quinas foi nitida- 
mente superior, teve as melhores oportu- 

bol, especialmente pelo futebol produzido 
durante a primeira parte, mas o encontre 
valeu pelo segundo tempo: os gregos 
baixaram os braços e sô houve uma équipa 
em que campo, que podia ter conseguido 
um resultado mais gordo. Os dois guarda- 
redes evitaram o pior e os avançados 
estiverem em noite desinspirada. E preciso 
dizê-lo. 
Até ai, a selecçâo portuguesa ganhava o 
meio-campo e sô deixava o adversârio 
criar perigo de contra-ataque. Durante boa 

médico ficou satisfeito porque consegui 
jogar os 90 minutos e esse foi o dado mais 
assinalâvel», comentou o jogador por- 
tuguês, que actuou no lado esquerdo da 
defesa. «Gostava de me ter sentido melhor 
porque sou muito exigente. É uma situ- 
açâo que nâo é muito normal nos 
jogadores porque se trata de um virus, mas 
eu estou optimista. Claro que hoje (terça- 

nessa posiçâo é no inicio da temporada 
senti-me muito bem», afirma. 
Além da titularidade no Liverpool, o 
jogador luso quer também recuperar o 
lugar na selecçâo portuguesa. «Depois de 
conseguir a titularidade, penso também 
na selecçâo e isso faz-me lutar por um 
causa nobre que é representar o meu pais», 
confessa. 

Hugo Viana «aliviado» 
por parar sô até domingo 
Hugo Viana vai ficar parado até domingo. 
O jogador do Newcastle realizou nesta 
terça-feira exames, que revelaram uma 
pequena entorse no joelho esquerdo, mas 
colocaram de lado a hipôtese de paragem 
por um periodo de tempo mais prolonga- 
do. A pequena entorse exige repouso por 
parte do médio luso, mas este deve estar 
de regresso ao trabalho normal no 
Newcastle na segunda-feira. Fica afastado 
o pior cenârio e o jogador confessa-se 
muito satisfeito. «î’iquei muito aliviado eu 
a minha familia. Nunca me tinha aconte- 
cido tal coisa. Se fosse operado, nâo era o 
fim do mundo, mas séria muito chato», 
assumiu o jogador. 
Hugo Viana tinha sido chamado à 
selecçâo nacional, sendo depois dispensa- 

do em virtude da lesâo contraida no jogo 
frente ao Southampton, na Premier 
League. 

nidades e o resultado até peca por escasso, 
essencialmente por aquilo em que se pas- 
sou no segundo tempo. Portugal tirou a 
camisa-de-forças, atirou-se para cima do 
adversârio e reduziu a pô o poderio dos 
helénicos. 
Acabou por ser um bom teste. No entanto, 
em determinadas ocasiôes, ficou a sen- 
saçào de que a selecçâo portuguesa esteve 
muito pendente de Quaresma para rasgar 
horizontes e deixar os gregos em estado de 
sitio. Foi o extremo do Sporting que abriu 
frinchas quando os outros viam-se... gregos 
para o descobrir o buraco da agulha. 
Nâo foi num hino 
Em termes gérais, nâo foi um hino ao fute- 

parte do tempo, os rasgos nacionais viver- 
am da inspiraçâo de Quaresma: sofre a 
falta que origina a grande penalidade con- 
vertida por Carlos Martins e assina a 
assistência primorosa para Cristiano 
Ronaldo fixar o resultado final, logo no 
inicio da segunda parte. 
As substituiçôes tiraram um certo brilho 
ao espectâculo, mas esfriaram sobretudo o 
futebol grego que sô vivia da velocidade e 
de algum acerto defensive. Se Makukula, 
por exemple, nâo marcou muito se deve à 
aeçâo dos adversaries no primeiro terço 
do terreno. 
Em suma, um bom teste ao nivel da arbi- 
tragem. Limpinha. 

CHURKASgUEIKA 
GRILL HOUSE 

SORTEI» ro NATAL 
1" PRéMIO - UMA VIAGEM A PORTUGAL 

(PARA UMA PESSOA) 

2° PRéMIO - UM JANTAR PARA 2 PESSOAS 
No PiRI PiRI (SEM BEBIDAS) 

n 
A 928 COLLEGE STREET 

TORONTO, ON M6H 1A4 

O SORTEIO SERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002 • 

416.537.2098 VAVW.PiRIPIRI.COM 

1444 DUPONT STREET 

TORONTO, ON M6P 4H3 

416.536.5100 
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liga Gonvoca 
F.C. Porto 0 Bonfica 
para conversa a 
très 
A Liga de Clubes convocou os diligentes do Benfica e do 
F.C. Porto para uma conversa a très. O encontro realizar- 
se-â a 10 de Janeiro de 2003, no Porto, e a agenda de tra- 
balhos tem apenas um ponto: o caso Fehér. 
O avançado que trocou este ano as Antas pelo Estâdio da 
Luz é responsâvel pelo mais recente conflito entre F.C. 
Porto e Benfica, e a Comissâo Arbitral da Liga quer ter a 
certeza de que os dois clubes nào conseguem chegar a 
acordo. 

O F.C. Porto réclama o pagamento de uma Indemnizaçâo 
de seis milhôes de euros. Fehér jâ contra-atacou e ameaça 
levar o caso ao tribunal de justiça europeu, o que séria 
mais um rude golpe na frâgil imagem do futebol por- 
tuguês. 
O hùngaro poderâ estar em vias de abrir um precedente 
similar ao caso Bosman, ao contestar o Contrato 
Colectivo de Trabalho, que impede a transferência sem 
indemnizaçâo de jogadores corn menos de 24 anos, quan- 
do estes se encontram em final de contrato. 

Portugal 2 -Escôcia 0 
A selecçào portuguesa terminou hoje em beleza um ano 
de 2002 para esquecer, ao bâter a Escôcia por 2-0, num 
jogo particular de futebol decidido na primeira parte corn 
um "bis" de Pauleta, perante muito publico, em Braga. 
O avançado do Bordéus, que passou a contar 19 tentos na 
selecçào "AA", marcou aos 08 e 17 minutos, num inicio 
"infernal" da formaçào lusa, jâ que, aos 14, Figo falhou 
uma grande penalidade, confirmando o "divôrcio" corn os 
golos que manteve todo o ano. 
A selecçào lusa entrou em campo em "34-3", corn Ricardo 
Rocha, Fernando Meira e Fernando Couto à frente de 
Quim, dois latefais ofensivos (Sérgio Conceiçào e Rui 
Jorge), um "trinco" (Tiago), um médio solto (Rui Costa) e 
Luis Figo, Simào e Pauleta na frente. 
Por seu lado, a Escôcia alinhou corn Douglas na baliza, 
très centrais (Anderson, Pressley e Wilkie), Alexander e 
Ross nas laterals, Dailly, mais recuado, Lambert e 
Naysmith no centro do terreno e dois pontas-de-lança 
(Crawdbrd e Dobie). 
Num terreno muito pesado, devido às chuvadas que 
cairam durante o dia, a formaçào nacional cedo assumiu 
o comando do encontro, pressionando e conquistando 
dois cantos nos primeiros très minutos, dos quais, no 
entanto, nada resultou de relevante. 
A pressâo inicial nào demorou a "dar frutos": aos oito 
minutos, depois de uma insistência de Figo, travado por 
uma poça de âgua, a bola sobrou para Sérgio Conceiçào, 
que atirou forte, aparecendo, jâ na pequena ârea, Pauleta 
a desviar vitoriosamente. 
Nos instantes seguintes, os escoceses tentaram reagir, sô 
que, aos 14 minutos, foi Portugal que quase voltou a mar- 
car: Wilkie colocou, desnecessariamente, a mâo na bola 
na ârea, apôs um passe de Rui Costa para Pauleta, mas 
Figo falhou, pela primeira vez, uma grande penalidade 
corn a camisola das "quinas"... Douglas também teve méri- 
to. 
A vantagem minima durou pouco: aos 17 minutos, Figo 
lançou Pauleta, que perdeu a bola para Ross, sô que este 
facilitou e o avançado açoriano recuperou o esférico, 
isolou-se e, de pé esquerdo, bateu pela segunda vez o 
impotente guarda-redes da Escôcia. 
Aos 27 minutos, Dobie efectuou o primeiro remate da 
Escôcia, fraco e ao lado, e Lambert, aos 33, e Alexander, 
aos 36, também tentaram a sua sorte, mas Portugal, sem 
acusar o mau estado do terreno - até parecia impecâvel - 
esteve sempre mais perigoso e, aos 43, Tiago, apôs um 
canto de Figo, cabeceou à barra. 
Até ao final de uma primeira parte completamente do- 
minada por uma selecçào lusa muito inspirada, a melhor 
ocasiâo de golo ainda pertenceu ao "onze" luso, através de 
um remate de fora da ârea de Pauleta, que saiu perto do 
poste esquerdo... séria o "hat-trick". 
Para a segunda metade, Agostinho Oliveira fez entrar 
Marco Ferreira e Nuno Gomes para os lugares de Figo e 
Pauleta, mas nada de substancial mudou: Portugal con- 
tinuou a dominar e o avançado do Benfica quase marcou, 
aos 52 minutos e, sobretudo, aos 57. 
Perante uma Escôcia mais acertada em termos defen- 
sivos, o conjunto luso, também sem imprimir a mesma 
velocidade, manteve o dominio, mas as oportunidades 
passaram a rarear: foram excepçào dois pontapés 
perigosos de Sérgio Conceiçào, aos 75 e 82 minutos. 
O ârbitro romeno Viorel Anghelinei realizou um bom tra- 
balho, tendo apenas ficado algumas düvidas num lance 
na ârea escocesa, no quai Nuno Gomes terâ sido agarra- 
do, aos 81 minutos. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodchester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

TsI: 905-820-6551 • RUL 905-82041130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
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III Divisào 

9." Jornada 

Resuitados 
St° Antônio - Angrense, 0-3 
Praiense - Flamengos. 2-0 
Ideal - Ribeirintia, 2-1 
Angüstlas - Santiago, 0-4 
Velense - Madalena, 5-1 

Prôxima Jornada 
Angüstlas - Velense 
Ideal - Santiago 
Praiense - Ribeirinha 
St* Antonio - Flamengos 
Angrense - Madalena 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 

1 
2 
3 

4 

5 

B 

7 

ANGRENSE 

PRAIENSE 

IDEAL 

MADALENA 

VELENSE 

SANTIAGD 

RIBEIRINHA 

a ST.ANTONIO 

9 FLAMENGDS 

10 ANGÙSTIAS 

JGS. 

8 
9 

9 

9 

8 

a 
9 

8 

8 

8 

PTS. 

18 

17 

15 

14 

13 

12 

9 

9 

8 

O 

i Portugal desceu 
I mais um lugar no 
I ((ranking» da FIFA 
j Portugal desceu mais uma 
i posiçâo no «ranking» da 
i FIFA, na actualizaçào cor- 
i respondente a Novembre, 
i sendo agora 12°. No final 
i de um mès corn poucas 
i partidas internacionais, a 
I mudança é fruto de um 
i ligeiro acerto, que permi- 
I tiu à Itâlia somar mais um 
I ponto e passar a ocupar 
i sozinha a 11“ posiçâo, 
I quando no mès anterior 
i dividia èsse lugar corn Portugal. 
i Nào houve de reste alteraçôes nos lugares cimeiros do 
I «ranking», nem novas etradas para o «top-20», onde estâo 
i agora, recorde-se, as duas équipas quevenceram Portugal 
j no Mundial-2002. Os Estados Unidos têm aliâs lugar no 
j «top ten», em nono lugar e à frente de Portugal, a Coreia 
! do Sul ocupa o 20° lugar no «ranking». 
I 
I Portugal jâ chego a ser o quarto melhor do Mundo neste 
I «ranking» e tem vindo a descer, fruto da mâ prestaçâo no 
i Mundial-2002 mas também do facto de nâo disputar 
I desde entào qualquer partida de carâcter oficial. Como 
i anfitriâo do Euro-2004 Portugal apenas vai disputar até 
i Junho desse ano jogo de carâcter particular, menos val- 
j orizados no sistema de câleulo da FIFA para a elaboraçâo 
i do «ranking», sendo portante de admitir novas descidas 
i no «ranking». 

A. Portela 
Constnicdon 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de bauho 
fl. PORTElfl Of£RECE-14E OBSOlUTOMEtlTE CR0TI5 

O "PERMIT" PORO A consTRUçflo DA novA CARACEM 

M33 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 
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SyPEKLIGA 
PORTUCUESfi DE fUTEBOL PROEISSIOnOL 

V 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BELENENSES 

5 VARZIM 

6 GUIMARÀES 

7 GIL VICENTE 

8 P.FERREIRA 

9 NACIONAL 

10 SP.BRAGA 

11 VIT.SETÙBAL 

12 BEIRA-MAR 

13 MARiTIMO 

14 BOAVISTA 

15 U.LEIRIA 

16 MOREIRENSE 

17 ACADÉMICA 

18 SANTA CLARA 

RESULTADOS 

J V E O M S P 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

11 
11 

11 

11 

10 

Sporting - Maritlmo, 2-0 
Varzlm - Benflca, 2-1 

Sp. Braga - Belra-Mar. 0-0 
P. Ferreira - Uniâo de leirla. 1-0 

. St.* Clara - N. Madeira, 2-3 
AcadOmica - V. Setùdal, 1-1 

Belenenses - V. Bpimarâes, 1-0 
Boaulsta - Gll Vicente, 0-1 
Moreirense - FC Perte, 0-1 

8 

7 

6 

B 

6 

G 

5 

5 

4 

4 

2 

3 

4 

3 

3 

2 
1 

2 

3 

1 

2 

2 
1 

1 

2 

1 

2 

2 
7 

4 

1 

3 

2 

2 

5 

1 

O 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

2 

4 

5 

5 

6 

7 

5 

7 

21 

18 

24 

14 

18 

23 

16 

14 

14 

12 

14 

9 

10 

7 

12 

10 

12 

13 

9 

14 

11 
12 

13 

18 

14 

16 

17 

18 

10 

12 

16 

10 

16 

16 

18 

21 

PRôXIMA JORNADA 

Gll Vicente - Moreirense 
VItéria Guimarâes - Boavista 
Maritime - Belenenses 
Belra-Mar - Sporting 
Benflca - Sporting Braga 
Uniào Leirla - Varzlm 
Nacionai - Pages Ferreira 
VltOrla SetûPal - Santa Clara 
FC Porto - Académica 

CD 
27 

22 

20 

20 

19 

19 

17 

16 

14 

14 

13 

13 

13 

12 
11 

8 

8 

7 

Lilj elhores ■llarcadores 

SIMAO SABROSA 

ROMEU Almeida 

BARROSO 
ADRIANO Louzada 
JOÀO PEDRO 

RICARDO SOUSA 
"DECO" 
MANOEL Filho 
MAURO Silva 
"CEARÀ" 

ANTCHOUET 
TIAGO 
HÉLDER POSTIGA 
PEDRO MENDES 
"GAÛCHO" 
ARMANDO 
"SERGINHO 
"JORGINHO" 

)" Y 

(Benfica) 

(Guimarâes) 

(Braga) 
(Nacionai) 
(Santa Clara) 

(Beira-Mar) 
(FC Porto) 
(Gil Vicente) 
(P. Ferreira) 
(Santa Clara) 

(Belenenses) 
(Benfica) 
(FC Porto) 
(Guimarâes) 
(Maritimo) 
(Moreirense) 
(Nacionai) 

etùbal) 

^1^ 

•II LIGA 
W • PoRTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOHOL 

V 

EQUIPA J P 

1 ALVERCA 13 25 

2 PORTIMOIMENSE 12 22 

3 SALGUEIROS 11 21 

4 MARCO 11 20 

5 EST.AMADORA 11 20 

6 SP.COVILHÀ 12 18 

7 FAREIMSE 11 17 

8 OVARENSE 12 15 

9 MAIA 11 15 

10 DESP.CHAVES 11 14 

11 RIO AVE 11 14 

12 NAVAL 11 13 

13 DESP.AVES 11 13 

14 LEÇA 11 12 

15 U.MADEIRA 11 11 

16 PENAFIEL 11 11 

17 FELGUEIRAS 11 9 

18 U.LAMA8 12 8 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - D. AVES, 3-2 

D. CHAVES - N. 1® MAIO, 2-2 

FARENSE - ALVERCA, 1-1 

E. AMADORA - S. CoviLHÂ, 2-1 

U. LAMAS - OVARENSE, 1-0 

FELGUEIRAS - MARCO, 0-1 

MAIA - RIO AVE, 2-1 

PORTIMONENSE - LEÇA, 2-0 

U. MADEIRA - PENAFIEL, 2-0 

PRôXIMA JORNADA 

N. 1® MAIO - UNIàO MADEIRA 

ALVERCA - CHAVES 

AVES - FARENSE 

S. CoviLHÀ - SALGUEIROS 

OVARENSE - E. AMADORA 

RIO AVE - UNIàO LAMAS 

MARCO - MAIA 

LEçA - FELGUEIRAS 

PENAFIEL - PORTIMONENSE 

m .. 0 K:0 t;*»' lut CAMPEüNATü NACIüNAL DE FUTEBüL II 

EQUIPA J P 
1 LOUSADA 10 25 
2 FC PORTO B 10 25 
3 LEIXÔES 10 24 
4 ESPINHO 10 20 
5 VIZELA 10 17 
6 BRAGA B 10 10 
7 DRAGÔES SAND. 10 15 
8 PAREDES 10 14 
ü GONDOMAR 10 14 

10 INFESTA 10 14 
11 FAFE 10 12 
12 FREAMUNDE 10 U 
13 CANELAS 10 11 
14 P.RUBRAS 10 11 
15 VILA REAL 10 10 
10 ESPOSENDE 10 10 
17 VILANOVENSE 10 0 
18 VIANENSE 10 8 
1!) ERMESINDE 10 7 
20 CAC.TAIPAS 10 7 

Resultados 
Braga B - Vila Real. 3-1 

Ermesinde • Fafe, 2-1 
Infesta - Espinho, 1-1 
FC Porto B - Freamunde, 2-1 
Gondomar - Lousada, 1-ü 
Dragôes Sandinenses - 
Esposende, 3-0 
Leixôes - Canelas Gaia, l-ü 
Caçadores Taipas • Paredes, 3-2 
Vilanovense - Vianense, 2-1 
Vizela - Pedras Rubras. 2-2 

11’ Jornada 
Sp. Braga B - Ermesinde 
Fafe - Infesta 
Espinho - FC Porto B 
Freamunde - Gondomar 
Lousada - Dragôes Sandinenses 
Esposende • Leixôes 
Canelas Gaia - Caçadores Taipas 
Paredes - Vilanovense 
Vianense - Vizela 
Vila Real - Pedras Rubras 

EQUIPA J P 
1 SP.POMBAL lü 20 
2 OLIVEIRENSE 9 20 
3 FEIRENSE 10 10 
4 ESTRELA PORT 0 18 
5 ACAD.VISEU 9 IG 
ü SANJOANENSE 10 IG 
7 DESP.FÂTIMA 9 14 
8 ESMORIZ 10 14 
9 ÂGUEDA 10 12 

10 TORREENSE 9 12 
11 VILAFRANQUEN. 10 12 
12 CALDAS 10 11 
13 SÀO JOÀO VER 9 i 1 
14 OL.BAIRRO 9 11 
15 SERTANENSE 10 11 
10 ACADÉMICA B 10 9 
17 BENFICA CB 9 7 
18 OL.HOSPITAL 9 7 
19 MARINHENSE 9 2 

Resultados 
Sertanense - A. Viseu. i-ü 
Sanjoanense - Caldas, 2-1 
Feirense - A. Coimbra B, 3-1 
Esmoriz - Vilafranquense, 1-2 
Sp. Pombal - Àgueda, 0-0 
Desp. Fâtima - O. Hospital, 3-0 
Oliveira Bairro • Torreense, 2-2 
Marinhense - Oliveirense, 1-2 
Benf. C. Branco • S. J. Ver, 1-2 
Folgou: Estrela Portalegre 

11’ Jornada 
Sertanense - Sanjoanense 
Caldas - Feirense 
Académica Coimbra B - Esmoriz 
Vilafranquense - Sp. Pombal 
Estrela Portalegre - De^. Fàtima 
O. Hospital - Oliveira Bairro 
Torreense - Marinhense 
Oliveirense - Benf. C. Branco 
Académico Viseu - Sào Joâo Ver 
Folga; Àgueda. 

EQUIPA J P 
1 AMORA 10 20 
2 ESTORIL 10 19 
3 PONTASSOLENS. 10 18 
4 LOULETANO 10 18 
5 OL.MOSCAVIDE lü 17 
Ü OLHANENSE 10 lü 
7 ORIENTAL 10 14 
8 CASA PIA 10 14 
9 OPERÂRIO 10 14 

10 ODIVELAS 10 14 
U CAMACHA 10 13 
12 MAFRA 10 12 

- 13 BARREIRENSE 10 12 
14 MICAELENSE 10 U 
15 LUSITANO VRS: lü 11 
iü MARITIMO B 10 11 
17 LUSITÀNIA 10 9 
18 IMORTAL lü 9 
19 SPORTING B 10 9 
20 SEIXAL 10 9 

Resultados 
Lusitânia Açores - Seixal, 3-0 
Olhanense - Casa Pia, 0-1 
Odivelas - Micaelense, 1-0 
Camacha - Oriental, 3-0 
Barreirense - Lusitano VRSA, 5-1 
Amora - Pontassolense, 1-0 
Louletano - Estoril-Praia, 2-1 
O. e Moscavide* - Imortal, 2-1 
C^rârio - Sporting B, 3-1 
MWitimo B - Mafra, 2-0 

11’ Jornada 
Lusitânia Açores - Olhanense 
Casa Pia - Odivelas 
Micaelense • Camacha 
Oriental - Barreirense 
Lusitano VRSA - Amora 
Pontassolense - Louletano 
Estoril-Praia - O. e Moscavide 
Imortal - Operârio 
Sporting B - Maritimo B 
Seixal - Mafra 

♦î *0*1 CAMPEüNATü NACIONAI DE FUTEBüL III Divisâo 
SéIIIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VALDEVEZ 10 21 
2 BRAGANÇA lü lü 
3 VALENCIANO 10 1« 
4 JOANE 10 17 
5 MONÇÂO 10 lü 
ü VILAVERDENSE 10 lü 
7 MARIA FONTE 10 14 
8 VALPAÇOS 10 14 
ü .SANDINENSES 10 14 

10 CERVEIRA 10 13 
11 M1R.ANDELA 10 13 
12 AMARES 10 12 
13 VILA POUCA 10 12 
14 RONFE 10 10 
15 T.BOURO 10 ü 
lü MONTALEGRE 10 Ü 
17 AG.GRAÇA 10 ü 
18 MARINHAS 10 8 

St:iiiK K 
CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 10 23 
2 LIXA 10 lü 
3 TIRSENSE 10 18 
4 FAMALICÀO 10 18 
5 TORRE MONC. 10 18 
Ü RIO TINTO 10 17 
7 TROFENSE 10 lü 
8 RIBEIRÀO 10 lü 
ü S.P.COVA 10 15 

10 LUS.LOUROSA 10 15 
11 FIÀES 10 14 
12 PEDROUÇOS 10 14 
13 REBORDO.SA 10 11 
14 CINFÀES 10 . Ü 
15 LAMEGO 10 ü 
lü CAMBRES 10 ü 
17 SERZEDELO lU .3 
18 PEVIDÉ.M 10 3 

St:niE O 

CL EQUIPA J P 

1 PAMPILHOSA 10 21 
2 TOCHA 10 20 
3 GAFANHA 10 lü 
4 ESTARREJA 10 18 
5 VALECAMBRENS.IO 18 
ü P.CASTELO 10 17 
7 MILHEIROENSE K) 15 
8 F.ALGODRES 10 15 
ü SATÀO 10 15 

10 CESARENSE 10 14 
11 ANADIA 10 13 
12 MANGUALDE 10 12 
13 MILEU .10 11 
14 r.COIMBRA 10 10 
15 ARRIFANEN.SE 10 Ü 
K) GOUVEIA 10 ü 
17 AVANÇA 10 () 
18 E.STAÇÀO K) 4 

St:iiiK H 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 10 22 
2 RIO MAIOR ü lü 
3 SOURENSE 10 lü 
4 PORTOMOSENSEIO 17 
5 LOURINHANENSEü 17 
ü RIACHENSE 10 17 
7 BENEDITEN.SE 10 lü 
8 FAZENDENSE 10 15 
ü BIDOEIREN.SE ü 13 

10 CARANGUEJEIRA ü 12 
11 MIRENSE ü 11 
12 ALMEIRIM ü 10 
13 PENICHE 10 ü 
14 .SERNACHE ü ü 
15 TORRFN NON AS ü 3 
lü NAZARENOS ü 3 
17 MIRANDENSE ü 3 

SÉIUK K 

CL EQUIPA J P 

1 SINTRENSE 10 20 
2 C.LOBOS 11 20 
3 RIBEIRA BR. 10 20 
4 LOURES 10 l‘ü 
5 ATLÉTICO MAL. 10 18 
ü SÀO VICENTE 10 17 
7 BENFICA B 10 15 
8 REAL 10 15 
ü CARREGADO 10 14 

10 1° MAIO 10 13 
11 CALIPOLENSE 10 13 
12 PORTOSANTEN. 10 12 
13 SACAVENENSE 10 II 
14 ELVAS K) 10 
15 ALCOCHETENSE 10 ü 
lü MACHICO 11 ü 
17 À(;UIA.S CAM. 10 8 
18 .SANTACRUZEN. 10 8 

SËItlE F 

CL EQUIPA J P 

1 BEJA 10 23 
2 ESTRELA VN 10 22 
3 VA.SCO GAMA 10 22 
4 PINHALNOVENSElü 20 
5 SILVES 10 18 
ü MES.SINENSE 10 17 
7 ATLÉTICO 10 17 
8 ALMANSILENSE 10 17 
ü MONTIJO 10 lü 

10 QllARTEIRENSE 10 13 
11 JUV.ÉVORA 10 13 
12 LUS.ÉVORA 10 12 
13 UNIÀO SC 10 11 
14 FUT.BENFICA 10 10 
15 ESP.LAGOS 10 ü 
lü SESIMBRA 10 5 
17 FERREIRENSE 10 3 
18 PADERNEN.SE 10 3 

i 
7 
] 
J 

TERRAS BOURO - CERVEIRA, 3-2 

VALDEVEZ - VILA POUCA ACUIAR, 4-1 

MARIA FONTE - Os SANDINENSES, 3-1 

VALENCIANO - JOANE, (K) 

MARIKHAS - BRAGANçA, 0-1 

VALPAÇOS - ViLAVERDENSE, 1-2 

- MONçAO, 00 

MIRANDELA - MONTALEGRE, 2-1 

ÀCUIAS GRAçA - AMARES, 20 

i 

1 
J 

OLIVEIRENSE - TROPENSE, 2-1 

RIBEIRAO - PEVIDEM, 20 

LITSITANIA LOUROSA - LIXA, 04 

TIRSENSE - CAMBRES, 2-1 

SAo PEDRO COVA - Rio TINTO, 0-2 

PEDROUçOS • TORRE MONCORVO, 2-1 

LAMEGO - REBORDOSA, 2-1 

FlAES • CINFAES, 30 

SERZEOELO - FAHAUCAO, 00 

GOUVEIA - MANGUALDE, M 

ESTAçAO MILEU, 0-2 

UNIAO COIMBRA - CESARENSE, 00 

PENALVA CASTELO - TOCHA, 2-2 

PAMPILHOSA - ESTARREJA, 30 

AVANçA - GAFANHA, 3-1 

ARRIFANENSE - SATAO, 5-1 

MiLHEIROENSE - ANADIA, 2-1 

VALECAMBRENSE - F. ALCODRES, 0-1 

Penlche - Mirenae, 1-1 

Rlachenae - Alcaina, 1-1 

FuecdenM - Portomoaenae, 1-1 

Soureuae - Beaeditcnae, 1-1 

Bkioelrenae - Mlraadeiiae, â-l 

Rio Maior - Almeiiiio, 50 

Oa Nazarecoa ■ Toirea Novaa, 00 

Vitdria Senache - Louiinlianenae, 1-3 

Folgou: Caranguejdra 

" RIBEIRA BRAVA - SANTACRUZENSE, 0-1 

: PORTOSANTENSE - 1* MAIO, 2-1 

CAUPOLENSE • REAL, 00 

î ALCOCHETENSE - À CAMARATE, 80 

] CARRECAOO - SiNTRENSE, 1-1 

J *0 ELVAS* - CAMARA LOBOS, lO 

ATLÉTICO MALVEIRA - BENRCA "B’, 00 

- LOURES - MACHCO, 2-1 

T SAO VICENTE - SACAVENENSE, 00 

2 EST. VENDAS NOVAS - Momuo, 3-1 
i VASCO GAMA - BEJA, 04 

? FUTEBOL BENHCA • JUVENTUDE, 00 

T PiNHALNOVENSE - PADERNENSE, 40 

1 MESSINENSE - ALMANSILENSE, 20 

J QUARTEIRENSE - SiLVES, 01 

^ SESIMBRA - ATL^CO, 1-1 

- L ÉvoRA - UNIAO SPORT CLUBE, 2-1 

T FERREIRENSE - ESPERAI^çA LACOS, 1-2 
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FC Porto mais primoiro apôs vitôria sobre o Moreirense 
O FC Porto reforçou a liderança na I Liga de futebol corn 
a vitôria tangencial sobre o Moreirense (1- 0), no jogo de 
encerramento da movimentada 11“ jornada, que colocou 
o Sporting na segunda posiçâo. 
A ronda serviu também para agudizar a crise do vice- 
campeâo Boavi'sta, "afundado" num impensâvel 14° lugar, 
a distantes 15 pontos do lider, depois do desaire no 
Estàdio do Bessa frente ao surpreendente Gil Vicente. 
O Benfica foi a grande decepçâo, ao sair sâbado derrota- 
do na sua deslocaçâo à Pôvoa pelo Varzim por 2-1, desa- 
parecendo rapidamente o tônico, na ronda ^terior, da 
goleada por 7-0 frente ao Paços de Ferreira. 
O desaire benfiquista foi bem aproveitado pelo campeâo 
nacional Sporting, que recebeu e bateu o Maritimo por 2- 
0. Outra formaçâo que aproveitou bem a derrota do 
Benfica foi o Belenenses, que chegou domingo ao quarto 
lugar da prova, corn os mesmos 20 pontos dos "encarna- 
dos", terceiros, ao derrotar no Restelo o Vitôria 
Guimarâes por 1-0. Nos outros embates da ronda, realce 
para o triunfo do Nacional da Madeira nos Açores por 3- 
2, resultado que veio agudizar ainda mais a crise na 
équipa açoriana, que deixou de ser orientada por Manuel 
Fernandes. No jogo que envolvia as duas équipas que mais 

empâtes têm na Liga, a igualdade foi mesmo o desfecho 
final, corn prejuizo maior para a Académica, que perdeu 
mais dois pontos, desta feita no seu novo recinto, o 
Estàdio Municipal Sérgio Conceiçâo, no Taveiro, e frente 
ao Vitôria de Setübal (1-1). 
Nos outros dois jogos de domingo, Braga e Beira-Mar, 
équipas ainda em situaçâo tranquila na classificaçào, 
empataram 0-0, enquanto o Paços Ferreira, apesar de ter 
ainda denotado algumas mazelas da goleada sofrida ante 
o Benfica, venceu em casa a Uniâo de Leiria por 1- 0, 
deixando a formaçâo do Lis ainda perto da zona de 
descida. 

Jogos da 12“ Jornada: 
Gil Vicente - Moreirense 

Vitôria Guimarâes - Boavista 
Maritimo - Belenenses 
Beira-Mar - Sporting 

Benfica - Sporting Braga 
Uniâo Leiria - Varzim 

Nacional - Paços Ferreira 
Vitôria Setübal - Santa Clara 

FC Porto - Académica 
Pose do jogo Belenenses vs Vitôria de Guimarâes realizado no 

Estàdio do Restelo. 

Sorteio da 4^ eliminatoria da Taça de Portugal 
Santa Clara-Boavista 
Nacional-Maritimo 
Joane (III) - Ronfe (III)/Valpaços 
(III)/Leça (II) 
Benfica (I) - Gondomar (II B) 
Marco (II) - Uniâo Madeira (II) 
Lusitânia (II B) - Vitôria Setübal (I) 
Sp. Pombal (II B) - Micaelense (II B) 
Ovarense (II) - Naval (II) 
Chaves (II) - Beira-Mar (I) 

Santa Clara (I) - Boavista (I) 
Uniâo Leiria (I) - Oriental (II B) 
Guimarâes (I) - Alverca (II) 
Praiense (III) - Sp. Covilhà (II) 
FC Porto (I) - Trofense (III) 
Pedras Rubras (II B) - Gil Vicente (I) 
Moreirense (I) - Beneditense (III) 
Ol. Moscavide (II B) - A. Coimbra (I) 
Penafiel (II) - Louletano (II B) 
Ol. Hospital (II B) - Sintrense (III) 

Odivelas (II B) - Lusitano VRSA (II 
B)/Felgueiras (II) 
Paredes (II B) - Loures (III) 
Varzim (I) - Farense (II) 
Sporting (I) - Estarreja (III) 
Rio Ave (II) - Lâtima (II B) 
Maia (II) - Sp. Braga (I) 
Nacional (I) - Maritimo (I) 
Paços Ferreira (I) - Ribeirâo (III) 
Freamunde (II B) - Estoril (II B) 

Sp. Espinho (II B) - Vilafranq. (II B) 
Pampilhosa (III)/Â.Camarate 
(III)/Santacruzense 
(III)/Barreirense (II B) - Estrela 
Amadora (II) 
Lourinhanense (III) - Belenenses (I) 

Calma, aqui esta uma decisao que nâo lhe vai dar dores de cabeça esta quadra festiva. Compre duas cervejas de qualidade na 

embalagem John Labatt portadora de doze Labatt Blue be doze John Labatt Classic ou entao aprecie a grande variedade da 

embalagem Labatt Holiday, que contém seis Labatt Blue, seis Carlsberg, seis 50 e seis Blue Light. Seja qual for a sua eseolha 

terd a certeza de dar a oferta de variedade aos seus convidados. . 


