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Reuniâo da Comissâo 
Nacional "50" Aniversàrio 
Luso-Canadiano" 
Corn a presença do Dr. Carlos Gomes da Silva (Embaixada - Ottawa), 

Dr. Joâo Perestrello (Consul - Toronto), Joe Eustàquio (ACAPO - 

Toronto), Luis Louro (FPCBP - Toronto), M. Fàtima Teixeira 

(Montreal), Helder Ramos, Tony Mondes, Bernardete Gouveia e 

Clara Santos, todos de Toronto, reuniu-se a Comissâo Nacional do 

Quinquagésimo Aniversàrio Luso-Canadiano. 
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sem vért;ebras 

O mundo é realmente pequeno. 
Jâ tinha ouvido e lido esta frase em muitos lados e em 
vârias iinguas, mas quando nos sentamos à mesma mesa 
com companhefros que vivem nos cinco continentes^ é 
que nos aprecebemos desta realidade. 
No encontre de jornalistas das Comunidades 
Portuguesas, que teve lugar em Lisboa por iniciativa do 
Secretârio de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. 
José Gesârio, foi notôrio o "correr" de noticias dos mais 
variados recantos do mundo num-pequeno espaço fisico 
de terra (salâo). E nào tem nada a ver corn a globalidade 
tâo propagandeada por ai! 
Os 21 companheiros que se deslocaram a Lisboa e se 
concentraram no Hotel Berna, em breves minutes 

puseram as novidades do pais em que viviam a circular 
e, num breve pestanejar, ficaram todos a saber o que se 
passava no mundo e, particularmente, no universo lusô- 
fono. 
Os mais "bombardeados" corn perguntas foram os cole- 
gas da Venezuela e Africa do Sul, pelas razôes que todos 
conhecera. Mas, a ronda de curiosidades, tocou a todos. 
Intéressante. NâO hâ jornal, revista, radio ou tëievisâo, 
que tenha a atraeçâo de umbom diâlogo entre amigos - 
embora afastados uns dos outros na sua vivência diâria, 
nem matéria que nào tenha resposta quando se discute 
alegremente e se pôe na mesa dados que todos podem e 
devem jogar. Até podemos estar errados, somos 
humanos, mas a verdade é que o diâlogo e a discussâo 

saudâveis acontecem a ritmo vertiginoso e a Venezuela, 
a Africa dd Sul, a França ou o Canadâ, ficam mesmo à 
mâo e sem segredos. Distancias? Nem pensar nisso. 
Entâo, porque nâo conversamos mais, porque nào nos 
unimos em confortâveis viagens ao passado, porque nâo 
discutimos o présenté e nâo procuramos desvendar o 
sempre misterioso futuro? A conversar (em portuguès) é 
que nos entendemos, dizem, 
E se a conversa desanda para as estôrias e histôrias, 
graças e anedotas, sonhos e realidades, melhor ainda. 
Uns sofas, uma dùzia de companheiros e boa disposiçào 
e muito diâlogo, o mundo nâo passa de uma miniatura. 
Estamos conversados? 

JMC 

Tu Cfl Tu Lft corn os leitores 

Olâ, gente da boa! 

Fomos mais uma vez a Portugal, de corrida 
como é hâbito, integrados num grupo de jor- 
nalistas da diaspora participar num encontro 
com membros do governo de Portugal, particu- 
larmente, corn o Dr. José Cesârio, Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas. Foi 
proveitoso para ambais as partes. 
Por cà, tudo na mesma? 
Vejamos... 

A prôxima 5“ Feira é nossa! Na 5“ Feira, dia 5 de 
Dezembro, entre as 17h00 e as 20h00, a CIRV-fm abre de 
novo as portas aos amigos para um convivio de NATAL. 
Jâ sabem como é, nào é verdade? 
Na nossa “Open House”, queremos a presença amiga dos 
convidados especiais, clientes, clubes e associaçôes, 
ouvintes, leitores e telespectadores, ôrgàos de informaçào, 
artistas de todas vertentes e, claroi, os nossos fàs. 
Marquera na vossa agenda, o dia 5 de Dezembro, às 
17h00. Contamos convosco. Desde jâ obrigado pela vossa 
companhia! 

Newspaper 

Nâo quer ajudar quem précisa? A “Portuguese-Canadian 
Coalition For Better Education”, a “Portuguese 
Interagency Network” e a “Working Women Community 
Centre” oferecem explicaçôes de deveres escolares para 
alunos de descendência portuguesa 
(Tutoring/Mentoring). Précisâmes de muitos voluntârios, 
que falem inglês para ajudarem os alunos nos sens traba- 

Ihos de casa. Informem-se Junto de Nancy Brasil ou Gorete 
Tomaz: 416 532-2824, ou pelo E-mail: nbrasil@working- 
womencc.org, ou: gtomaz@workinkwomencc.org 
Vâ lâ, dê uma màozinha aos mais jovens para que eles 
aprendam a crescer e a acreditar nos mais velhos! 

Sâbado, dia 30, realiza-se na Casa do Alentejo, em 
Toronto, a “Festa do X Aniversârio do Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo”. O jantar terâ inicio às 
20h0(). Actuarào nesta noite de festa, os Grupos Corais e 
Rancho Folclôrico da Casa do Alentejo e, ainda, va- 
riedades e teatro pelo Grupo Coral Feminino. Nâo faltem. 
Os nossos parabéns às senhoras do Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo. 10 anos a cantar, 10 anos 
a alegrar coraçôes. 

E jâ Domingo, dia 1 de Dezembro, que tem lugar na Casa 
das Beiras de Toronto, com inicio às 15h00, a primeira 
festa de “Natal do Idoso” do First Portuguese C.C. Centre, 
corn o patrocinio de CIRV/FPtv/O Milénio. Tudo grâtis. 
Mais informaçôes, com Maria Tavares: 416 531-9071. 
CIRV-fm irâ radiodifundir o programa, onde actuarào os 
Ranchos da Casa das Beiras e Etnogrâfico de Portugal, 
Poemas de Natal por alunos da Escola do First, peça de 
Teatro “Balada da Neve de Natal”, de Zé Pereira, e o Coro 
do First Portuguese Senior's Centtre. Também, os intér- 
pretes, Mara Tavares, Steve Vieira, Porfirio Ribeiro, Mikâ, 
os fadistas, Veronica Bolota, Otilia de Jesus. Fernanda 
Dinis, Mârio Jorge, Guida Figueira e Luciana Machado, 
acompanhados por Antonio Amaro, Leonardo Medeiros, 
Tony Melo e Gabriel Teves. Presença ainda do Grupo 
Ecos de Portugal. O Pai Natal vai ser generoso no especial 
NATAL DO IDOSO do First Portuguese. 

F.C. do Porto de 
Toronto festeja 15 anos 
de existência! Parabéns. 
Sào convidados especi- 
ais os ex-atletas 
campeôes europeus, 
Lima Pereira e Madjer. 
Sexta-feira, dia 29, um 
“Porto de Honra” e 
apresentaçào da revista 
do 15“ Aniversârio, na 

sede-social. Sâbado, jantar do 15“ Aniversârio, coin inicio 
às 19h30. Penitencio-me por ter falhado a um pedido que 
me fizeram para escrever algo na revista. Os afazeres, sai- 
das do Canadâ e excesso de “pequenos serviços” 
causaram a falha. As minhas desculpas. 

A Casa dos Açores, em Toronto, realiza Sâbado, dia 30, a 
sua tradicional noite do Chicharro, agora, denominada 
“Academia do Chicharro”. Nào percam a Sopa Caseira, a 
batata cozida, pimenta, cebola de cortuine, molho verde, 
pâo de milho e bolo de certà. Boin proveito. Animarâ a 
festa, a intérprete Tiffany Costa. 
A Casa dos Açores realizarâ, como é da tradiçào, o “Natal 
da Criança”, coin muitas prendas, 0 palhaço Diego, 
Gerome the Gnome e muita müsica. 
Informaçôes: 416 603-2900, ou 771-7369, ou 562-2911. 

A Casa do Alentejo rea- 
liza no dia 7 de 
Dezembro, pelas 19h00, 
a inauguraçào oficial da 
Galeria Alberto de 
Castro, na sede-social. 
Depois da inauguraçào, 
haverâ um 
beberete/convivio, para 
dialogar e lembrar o 
grande artista e amigo 
da Casa do Alentejo, 
Alberto de Castro. Estamos todos de parabéns. 

A Escola Portuguesa “A Caminho do Saber” realiza a sua 
Festa de Natal coin as crianças da escola, Domingo, dia 8 
de Dezembro, coin inicio às 12h3(). A festa terâ lugar na 
Casa das Beiras, em Toronto. Para informaçôes, con- 
tactein o professor Oscar Monteiro: 416 653-7360. 
Divirtam-se. 

Agora, escolhain, decidain. 
Os clubes, associaçôes, escolas e parôquias, esperam a 
vossa presença. 
Aceitem o convite e vivam melhor. 

JMC 
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Foto da semana 

Veneza, Itâlia ; Um câo atravessa a Praça de Sào Marco em Veneza, Itâlia, 
alagada devido à chuva que tem caido na regiâo. 

Voluntarios da 
Protecçâo Civil 
vâo ajudar a 
limpar praias 
da Galiza 
Cerca de meia centena de voluntarios por- 
tugueses da Protecçâo Civil deverào partir 
"nos prôximos dias" para a Galiza para 
auxiliar na limpeza das praias afectadas 
pelo derrame de fuel ôleo do petroleiro 
"Prestige". 
O ministro da Administraçâo Interna, 
Figueiredo Lopes, disse que esta é "uma 
iniciativa do Governo português". 
"O Governo, no desenvolvimento de um 
sentimento de solidariedade, disponibili- 
zou algumas forças da Protecçâo Civil que 
se podem associar âs brigadas de pre- 
vençâo e que poderâo partir nos prôximos 
dias para a Galiza", afirmou Figueiredo 
Lopes aos jornalistas, à margem de um 
encontro corn governadores civis que 
decorreu em Carnaxide (Oeiras). 
Fonte do gabinete do ministro precisou à 
Lusa que deverâo partir para as praias 
galegas très équipas corn cerca de 15 pes- 
soas cada uma. 

Sida 
'leminüa-se" 20 
anos depois, 
segundo balapço 
da ONUSIDA 

Metade dos seropositivos é mulher, disse 
0 director executive da ONUSIDA, 
destacando que se regista uma "femi- 
nizaçâq" da epidemia duas décadas 
depois de se considerar a sida uma 
doença de homens homossexuais. 
Peter Piot faiava em Londres na apré- 
sentaçâo do relatôrio elaborado conjun- 
tamente corn a Organizaçâo Mundial de 
Saùde JOMS) "Actualizaçâo da 
Epidemia da Sida" e no lançamento da 
campanha "Viver e Deixar Viver" para 
01 de Dezembro, Dia Mundial da Sida 
Duas décadas depois de identificada e 
catalogada como doença de homens 
homossexuais, as mulheres sâo hoje; 
metade dos 37 inilhoes de adultos 
doentes contabüizados no mündo, disse 
Piot. No balanço do relatôrio, hâ presen- 
temente no mundo 42 milhôes de 
doentes de sida. 
Segundo a UNICEF, cerca de très mi- 
lhôes de crianças sâo seropositivas e 13,4 
milhôes de crianças com menos de 15 
anos sào ôrfâs de sida. 

Itâlia: 6.500 evacuados 
devido a chuvas torrenciais 
As chuvas torrenciais que cairam nos lilti- 
mos cinco dias no norte de Itâlia obri- 
garam â evacuaçâo de 6.500 pessoas. O 
mau tempo também provocou a morte a 
um individuo que foi arrastado pelas 
âguas do Rio Lambro em Monza, perto de 
Milâo. 
Os rios Lambro, Seveso e Olona galgaram 
as margens inundando os arredores de 

Milâo e de Monza. So em Monza, mais de 
570 pessoas tiveram de ser evacuadas. 
Bairros inteiros da capital econômica ita- 
liana ficaram inundados e as âguas 
chegaram muito perto da famosa catedral 
de Milâo. O trâfego de autocarros e veicu- 
los é feito lentamente e uma das linhas de 
metro foi encerrada, assim como estradas 
e algumas escolas. 

Portugal apoia oficialmente 
entrada da Turquia na UE 
O primeiro-ministro, 
Durâo Barroso, gaxantiu 
que Portugal apoia a 
adesâo da Turquia na 
comunidade europeia. 

Esta decisâo foi dada na segunda-feira a 
uma delegaçâo turca chefiada pelo novo 
lider politico. Recep Tayyip Erdogan, que 
iniciou uma viagem pelas capitals 
europeias corn o fim de defender a candi- 
datura turca â UE. 
Durâo Barroso ira assim defender a inte- 
graçâo da Turquia na prôxima Cimeira 
Europeia de Copenhaga, a 12 e 13 de 
Dezembro. 

A ideia que circula em Bruxelas 
é a de que a Turquia deverâ 
primeiro provar as suas boas 
intençôes democrâticas, con- 
tribuindo para a resoluçâo do 

caso do . Chipre. Ainda que um dos 
maiores problemas é o facto de a Turquia, 
caso entre para a UE, serâ o segundo pais 
corn mais eurodeputados, atrâs da 
Alemanha. 
Esta preocupaçâo é acrescida pelo facto de 
a Turquia ser um pais islâmico. 
Contudo a posiçâo de Portugal é clara: 
«Temos de ser honestos. A UE deve dizer 
claramente que quer a Turquia na 
Europa», disse Durâo Barroso. 

"O nfiïflL Jfl GltCOU fl lÎRTnOVfl fURIIITUflE.” 
Agora pode poupar 
muito dinheiro nas suas 
compras de mobilias e 
electrodomésticos. 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture voeê 
nào s6 poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superiores a 
*500.““ recebe um PERÛ 
para a sua festa. 

Quer comprar bom, bonito e barato? 

ijjuuj' üi Wbill, iljjj ■J'ilj'UJJiiJ 
4^G*53S'1 1 
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I Convivio dos | 
I Naturals de | 
lÂguadePau | 
I I 
I Pelo quinto ano consecutive, o | 
I pauense Nuno Cabrai realiza um con- | 
i vivio entre os naturais e amigos da Vila j 
I de Agua de Pau. Desta vez, o aconteci- | 
I mento tem lugar Domingo, dia 1 de I 
I Dezembro, no Oasis Convention | 
I Centre, em Mississauga, com o almoço | 
I a ser servido pelas 13h00. | 
I Animaçâo a cargo de Joào Borges e do | 
I conjunto STARLIGHT | 
I Os fundos angariados neste convivio | 
I sào para usar na compra de uma | 
I Cadeira de Rodas para o jovem | 
I pauense Paulo Sérgio Ponte e dar um | 
I Natal mais feliz às crianças mais ca- | 
I rentes de Agua de Pau. | 
I De Agua de Pau visitam-nos Roberto | 
I Sousa, Présidente da Junta de | 
I Freguesia de Agua de Pau, Natalia | 
I Medeiros, Présidente da Assembleia | 
I de Freguesia de Agua de Pau, José I 
I Carreiro, Capacheiro pauense em S. | 
I Miguel e Artur Almeida, Contra- | 
î Mestre dos Romeiros de Agua de Pau. | 
I A Junta de Freguesia de Vila de Agua | 
I de Pau farâ na lesta a apresentaçào do | 
I livro "Romeiros de S. Miguel - A Fé de | 
I uni Povo". 
I Informaçôes e réservas corn Nuno j 
( Cabrai: 905 615-8426. 

Party Pepperonî 
Pizza 

“6^ ,s'a/)or (/a ocn/aJci/'d 
ftizza (juc/uz m’-scc/' injmi mt /loai 

ou «s WÎ itcœs ONKaîfrï» 

(Montreal), Helder Ramos, Tony Mendes, 
Bernardete Gouveia e Clara Santos, todos 
de Toronto, reuniu-se a Comissâo 
Nacional do Quinquagésimo Aniversàrio 
Luso-Canadiano. 
Foi discutido e acordado convidar para 
colaborar nos festejos a ACAPO, a FPCBP 
e o Congresso Nacional Luso-Canadiano, 
assim como, Sindicatos e Agências de 

Apoio Social. Entre outros, foi acordado 
enviar convites ao Prime Minister Jean 
Chrétien e ao Primeiro Ministro Durào 
Barroso. 
As celebraçôes dos 50 anos da chegada 
oficial dos Portugueses ao Canada terào 
inicio dia 13 de Janeiro de 2003, na 
Câmara Municipal de Toronto, às 18h30, 
corn uma exposiçào de Arte e mùsica ao 

vivo. Às lyhOO, palestras pelo Présidente 
da Câmara Municipal de Toronto e 
Secretàrio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Dr. José Cesârio. 
As 10h30, mesa redonda corn o Dr. José 
Carlos Teixeira. Às 21h00, beberete e con- 
vivio. 
A festa é de todos, TODOS présentes. 

Precisam-se 
dcuios 
velhos/usados 
Como jâ é da tradiçào, Fernando Vilhena 
-Premore Advantage Realty Ltd., pede aos 
clientes e amigos que dêem o seu par de 
ôculos velhos/usados, para dar àqueles 
que mais precisam. Esta iniciativa é feita 
em conjunto corn a LensCrafters 
Foundation of Canada e dos Lions Club 
International, programa "Gift of Sight". 
Estes ôculos serào entregues a pessoas que 
deles precisam nos paises mais pobres, 
depuis de serem limpos, reparados e clas- 
sificados. Entào, nào hésité. Entregue o 
seu par de ôculos velhos em Premore, no 
1043 Bloor St. West, até ao fim do ano, 
Info: 416 536-5600. 
Os que os usarem os seus ôculos de novo, 
vâo agradecer-lhe. 

Reuniâo da Comissâo Nacional 
"50" Anivors 

Corn a presença do Dr. Carlos Gomes da 
Silva (Embaixada - Ottawa), Dr. Joào 
Perestrello (Cônsul - Toronto), Joe 
Eustâquio (ACAPO - Ibronfo), Luis Louro 
(FPCBP - Toronto), M. Fâtima l'eixeira 
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I Gomunidade; 
I i 
I Sexta-fieira, dia 29 | 
I -O Vitôria de Setùbal realiza um "Porto de Honra" na sede-social. I 
I -Eleiçao da Miss Brasil/Canadâ 2002, no Ambiance Banquet Hall. I 
I Info: 416 828-5514. j 
I “"Porto de Honra" no FC Porto de Toronto, comemorativo do 15°. Aniversârio. | 

I Sàbado, dia30 | 
ï -Comemoraçâo do 6° Aniversârio da Associaçâo Cultural Capelense do Ontario, na | 
I sala de festas da Local 183. ■ | 
j -Testa do 4“ Aniversârio do Rancho Folclôrico "Os Amigos" do Peniche C. Club, no | 
I salâo de festas do Canadian Madeira Club. | 
I -Testa 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. | 
I Jantar e Chamarrita no Asas do Atlântico. Info: 416 532-3649. | 
I -Baile no Graciosa C. Centre, corn o coiqunto Os Panteras. Info: 416 533-8367 | 
I -Noite do Chicharro na Casa dos Açores de Toronto. Info: 416 603-2900. | 
I Jantar comemorativo do 15° Aniversârio do FC Porto de Toronto. | 

il Domingo, dia 1 de Dezembro 
I -NATAL DO IDOSO do First Portuguese, na sede-social da Casa das Beiras, corn o | 
I apoio da CIKV-fm, FPtv e O Milénio. Informaçôes: 416 531-9972/71. | 
I -5° Convivio dos Naturais e Amigos de Âgua de Pau, no Oasis C. Centre. | 
I Informaçâo e réservas, com Nuno Cabrai: 905 615-8426. f 
i -Eleiçâo dos novos Corpos Gerentes da ACAPO, na sede da Casa das Beiras, corn j 
I inicio às 15h00. - | 

i i 
I I 
i Quinta^ira, dia 5 I 
i -Convivio de Natal na CIRVTm, das 17h00 às 20h00. Todos bem vindos! | 

i Sàbado, dia 7 | 
j -Testa de N. Sra. Da Conceiçào da Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de | 
I Câmara de Lobos em Toronto, no salâo do Madeira Club. Info: 905 507-3215. | 
I -Testa de Natal anual da Associaçâo dos Amigos dos Déficientes -A.D-A.P.T.O., pelas 
I 18h00. Informaçôes corn Maria Parreira: 416 535-0176. 
I -Festa do Natal da Criança da Comissâo de N. Sra. Da Luz da Igreja de S. Mateus, 
I em Toronto. Jantar, ofertas e baile. Info: 416 536-6871. 
î -Festa do Rancho e Natal das Crianças na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
I -Baile no Lusitania de Toronto corn o Coiqunto 3+2. Info: 416 532-3501. 
ï -Baile no Graciosa C. Centre, corn o Coiqunto Os Vadios. 
I Domingo, dia 8 - * 
I -Festa de Natal das Crianças da Escola "A Caminho do Saber". Info; 416 653-7360. | 
I -Festa de Natal das Crianças no Vasco da Gama de Brampton, com inicio às 14h00. | 
j Informaçôes: 905 586-9954. j 

I Sàbado, dia 14 | 
-Testa de Natal da Associaçâo dos Déficientes Portugueses na Local 183, com inicio | 

j às 19h00. Info: 416 536-4679. | 
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. I 
I i 

Présidente da Associaçâo 
do Part.iclo Liberal do 

Circulo Eleitoral da Davenpoit. 

Junte-se a Mario Silva na 

Festa de Natal 
da Associaçâo do Partido Liberal 

do Circulo Eleitoral da Davenport 

Data: Domingo, 8 de Dezembro 
Local : Dundas Banquet Place 

1352 Dundas St. W. 
Hora : 13h00 

$20.00 para adultes; $15.00 para Idosos e 
gratis para crianças até aos 12 anos. 

Para inarcaçôes ou iuformaçôes por favor 
ligue 416-516-1611. 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.com 
iS45 Dupant St. 
Toronto OIM M6H SA6 

Duffer in/Dupont 
CGalleria Mail} TONI MARUNS 

Sales Representative 

Aga.salhe a sua casa para o inverno 

DUFFERIN/BLQOR 

Ca.sa .solida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir 1 ou 2 
lamilias. Garagem corn telhado novo. 
Aquecimento e ar condicionado tam- 
bém novos. 

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

Limpe caleiras de lixos e folhas acumuladas 

M CtAIB/LANSPOWNE 

Predio 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- 
liniento. 1 âQ 000'°^ 

1 quarto, sala de estar, e jantar, 
todo em madeira, eletrodomésti- 
cos novos. $850.00 por mês corn 
tudo incluido. 
Telefone para 410-235-2915 depois 
das 0:00 p.m. 

Isole o melhor possivel as portas e janelas 

M i.s.sis.sAi K; \ HURON rARio/I>FRRT 

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

Casa corn 2 anos. toda em tijolo. 2 andares 
corn 3 quartos de cama. Quarto de casa! 
corn casa de banho privada. l" andar corn 
sala de estar e jantar em madeira, cozinha 
grande à portuguesa em cerâmica corn 
saida para o quintal. Driveway privado corn 
garagem e estacionamento para 4 carros. 
Cave acabada.    

Verifique màquinas de aquecimento e os detectores 

de monoxido de carbono. 
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VOITEIA SER FEIIZ 
O meu nome é David e nasci em 
Toronto, em 1957. Os meus pais sâo 
naturals do Funchal, Ilha da - 
Madeira. 

Em 1995 fui afectado por uma forte dor de 
cabeça e tonturas, nào conseguia manter o 
equilibrio, tendo de consultar um médico. 
Depois de fazer varios exames, descobri- 
ram que eu sofria de Esclerose Mültipla 
(Multiple Sclerosis) da mais severa, 
afectando o cérebro e os membros exte- 
riores do meu corpo. A resposta do médi- 
co foi que nào havia cura para esta doença 
e eu teria que conviver corn ela. Em breve 
ficaria impossibilitado de andar, tendo de 
usar uma cadeira de rodas. Aos 38 anos de 
idade, senti que o mundo tinha acabado 
para mim. Minha vida modificou comple- 
tamente. Fui obrigado a deixar o meu tra- 
balho e a me desfazer do meu carro 
porque as minhas màos tremiam e nào 
conseguia conduzir. Eu e minha esposa 
começâmos a nos desentender, o que nos 
levou ao divôrcio ao fim de um ano. Fiquei 
sô, sem mulher, sem os meus quatre filhos, 
sem casa e sem saùde. Que triste situaçâo, 
pensava eu. Nào me era possivel aceitar 
uma mudança que me afectara a vida de 
todas as maneiras. Eu pedia a Deus a 
minha morte, a vida nào tinha mais senti- 
do para mim. 
Vivia solitârio num quarto de um segundo 
andar, impossibilitado de cozinhar e de 
subir ou descer escadas. Cai tantas vezes 

que até hoje nào sei como estou vivo. Nào 
saia de casa. Vivia completamente isolado 
e triste. 
Em 1998, por intermédio de minha cu- 
nhada Mary, encontrei a Sociedade de 
Déficientes Portugueses. Depois de me 
encontrar corn eles numa breve reuniào, o 
primeiro passo foi ir a uma entrevista corn 
uma pessoa do grupo para poder usar o 
transporte do Wheel Trans. Arranjaram- 
me um andarilho (walker) e desde entào as 
coisas melhoraram. Fui também corn a 
mesma pessoa preencher duas inscriçôes; 
uma para um apartamento corn cuidados 
de saùde nas 24 horas, outra para uma 
residência de pessoas de terceira idade na 
quai tive entrada imediata e onde sou bem 
tratado e estimado por todos. 
Continuo na lista de espera para o aparta- 
mento. O casai Leonilde e Evelino Vieira 
depois de me darem hospedagem por um 
periodo de tempo, tratando-me como um 
prôprio filho, ofereceram-me uma cadeira 
de rodas eléctrica. Floje sinto-me livre 
como um pâssaro. Naquele grupo encon- 
trei apoio, amigos que considère a minha 
prôpria familia, e aprendi a viver corn os 
meus problemas. 
Faço parte da direçào como vogal e 
procure participar nas actividades do 
grupo dentro das minhas possibilidades. 
Frequente festas, participe nas paradas, 
procissôes e outres projectos que dizem 
respeito ao grupo. Passeio no nosso Undo 
autocarro e adoro o convivio corn a malta. 

AIDS of îoronto 

SERVIÇOS e PROÔRAMAS DO 
AIDS COIVIMITTEE OF TORONTO 

39â Church 8t,s4l.h floor 
Toronto, ON mm ZM 

Fernanda da Süva 

Rui Pires 

* Serviço de »cons«lhame«to gratufto para famîlias e iodivfduos 
infectados ou afectados pelo virus da AîOS/SIOA. 

" Ajuda oa procura de empre^o e curriculum vitae {résumé). 

- Preeochimeato de Deciaraçâo de Impostos 
{Income Tax return). 

- Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

- Programas de educaeâo e prevençao para jovens e adultes. 

- Oportunîdades de voluntariado e respectivo treino. 

> Acompanhamento ao médtco eao hospital. 

- Assistência para profissionais que trabalham na area de 
HIV/A IDS (méd icos, assisterftes sociais, etc). 

TELî 416”340“8484, ext.lSO (Fernanda) ou ext, 242 <Rui) 

E-MAIL: fdasitvaH5actoronto.org: ou rpires#actoronto.oig 

WEBSITE; www,actoronto«org/portuguese/index.Httnl 

Faço parte do teatro da 
Sociedade (yes I can) "Sim 
EU posso". Nunca pensei 
que um dia chegasse a ser 
actor. Hoje vivo feliz e 
tenho amor à vida. Muitas 
vezes penso para mim: 
Onde estaria eu se nào 
tivesse encontrado a 
Sociedade de Déficientes? 
Agradeço à minha cunha- 
da Mary por me ter apre- 
sentado este grupo, e a 
todos os membros da 
Sociedade de Déficientes 
por me ajudarem a recon- 
quistar a minha felicidade. 

David Camarata 

Habibaçâa/Açores: 

Governo vai continuar ao lado dos 
açorianos carêneiados que aspirant a 
uma nova habitaçâo 
o secretârio regional da Habitaçâo e 
Equipamentos, José Contente, reafirmou 
na freguesia da Ribeira Seca, no concelho 
da Ribeira Grande, o grande empenho do 
Governo Regional na promoçào de 
habitaçâo social na Regiâo, corresponden- 
do assim, aos desejos legitimos de muitas 
familias açorianas. 
O secretârio regional, que participou na 
cerimônia de entrega de quinze novas 
habitaçôes sociais naquela freguesia, 
relevou facto de o Governo continuar a ser 
o grande investidor regional no sector 
habitacional, referindo a existência de 
1.142 novos fogos protocolados corn as 
câmaras municipals e corn o Instituto 
Nacional da Habitaçâo, em toda a Regiâo, 
cujo investimento, na grande maioria dos 
casos, é suportado pelo executivo regional 
em 60%, cabendo o remanescente ao referi- 
do Instituto. 
No caso concreto da Ribeira Seca, refira-se 
que o Governo Regional apoiou a cons- 
truçào das 15 novas habitaçôes, destinadas 
ao realojamento de familias que vivem em 
condiçôes precârias, num investimento 
global que ascendeu a cerca de 1.357.500 
euros. 
A construçào daquelas habitaçôes foi con- 

cretizada no âmbito de um acordo de 
cooperaçâo celebrado entre o Governo 
Regional dos Açores, através da Secretaria 
Regional da Habitaçâo e Equipamentos, o 
Instituto Nacional de Habitaçâo e a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande. 
As novas casas, entregues esta semana, sâo 
de tipologia diversa, entre o Tl e o T5, 
tendo o investimento do Governo 
Regional sido superior aos 543 mil euros, 
montante que o INH despendeu igual- 
mente. A Câmara Municipal da Ribeira 
Grande investiu, corn capitals prôprios, 
271.491 euros. 
O secretârio regional da Habitaçâo e 
Equipamentos aproveitou a oportunidade 
para aludir ao anüncio feito pelo prési- 
dente do Governo, no final de uma 
audiência concedida ao secretârio de 
Estado da Habitaçâo, e segundo o quai o 
Governo pretende realizar outros protoco- 
ls com o Instituto Nacional da Habitaçâo 
e coin a Câmara Municipal da Ribeira 
Grande que possibilitarâo a construçào de 
mais de uma centena de novos fogos que 
se destinam a resolver graves problemas 
habitacionais na freguesia de Rabo de 
Peixe, nomeadamente, nos bairros da 
Cova da Moura e dos pescadores. 
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DIARIAMENTE QUEUOS PORTUGUESES DE 

TODAS AS QUALIDADES 

CHOURIçOS, MORCELAS E 

CARNES FRIAS DE TODAS AS 

QUALIDADES E SEMPRE FRESCAS 

RlSSÔIS DE CAMARâO E PASTéIS DE 

BACALHAU SEMPRE QUENTINHOS 

SERVIçO COMPLETO DE MERCEARIA 

SOCIAUZE COM A FAMiUA E OS AMIOOS NA 

PADARIA UZAR SABOREANDO 0 TRADIGIONAl CAFt 
EXPRESSO, CAPDGCINO, CAFt OLt OU CANADIANO. 

PADORIA LOZOR SITUADA 

no COAAÇÂO DA 

COMUniDADE 

BOLOS PARA TODAS AS OCASIôES 

PàO SEMPRE FRESCO 

POATUCUtSA Dt 

Hl$$l$$AUCA EM EDEHTE 

ICAEJA DE CAISTO PEI 

Padaria lAZAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L.5B 3X9 

905-896-1040 
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Ex-funcionario da Casa Pia em prisâo 
preveaiiva par decisâo do TIC 

MSrio Soares 
abandons vida 
polltica apds terminar 
mandate no PE 
O ex-Presidente 
da Repùblica 
Mario Soares 
anunciou esta 
semana o aban- 
dono da vida 
politica apôs ter- 
minar o mandato no Parlamento 
Europeu (PE) no Verâo de 2004. 
"Nâo estou disposto a mais mandates, 
nem no PE nem em parte nenhuma", 
disse aos jornalistas, à margem dos 
"Encontros no Porto 2002", organizados 
pela Associaçâo Comercial do Porto. 
Segundo Mario Soares, o objective, 
agora, é acabar o seu mandato no PE. 
"Espero, se tiver saüde, conseguir con- 
tinuar no PE e cumprir o mandato até 
ao fim, mas... nâo hâ mais", asseverou. 
"Acho que as pessoas têm um caminho, 
percorrem-no, e cumprem as coisas que 
têm a cumprir", afirmou. 
O ex-Chefe de Estado considera-se na 
idade de começar a tratar dos seus 
prôprios problemas. 
Escrever e "levar por diante o trabalho 
na Fundaçâo" que tem o seu nome sào 
alguns dos objectives de Mario Soares 
apôs terminar o mandato no PE. 

O ex-funcionârio da Casa Pia de Lisboa 
Carlos Silvino, acusado por antigos alunos 
de abuse sexual de menores da instituiçâo, 
ficou em prisâo preventiva por decisâo do 
Tribunal de Instruçâo Criminal (TIC) de 
Lisboa. 
Fonte ligada ao processo confirmou à 
Agência Lusa a decisâo do magistrado do 5° 
juizo do TIC de Lisboa em colocar Carlos 
Silvino em prisâo preventiva enquanto 
aguarda o desenrolar do processo. 
"Bibi", como era conhecido na Casa Pia de 
Lisboa, começou a ser ouvido cerca das 
09:55 e o seu interrogatôrio terminou por 
volta das 14:00, acrescentou a fonte. 

□urâo Barroso quer 
"esclarecimento cabal" 
de suapeit:as de pedofilia 
na Casa Pia 

O primeiro-ministro, Durâo Barroso, mani- 
festou-se indignado corn as suspeitas de pe- 
dofilia na Casa Pia de Lisboa, acrescentan- 
do que o governo soUcitou à Procuradoria- 
Geral da Repùblica (PGR) um "esclareci- 
mento cabal" deste caso. 
"Como primeiro-ministro, jâ tomei todas as 
providências necessârias e espero que, corn 
firmeza e rapidez, este caso seja compléta- 

tîsim 

mente esclarecido", afirmou Durâo Barroso. 
Segundo o primeiro-ministro, o governo 
soUcitou ao PGR que levasse a cabo um 
inquérito que permita o esclarecimento 
cabal desta matéria, "um dever" que consi- 
déra existir "perante os portugueses". 
"Como pai e como cidadâo, sinto-me indig- 
nado corn este caso. Acho que nâo pode 
haver qualquer tolerância na nos sa 
sociedade corn comportamentos deste tipo", 
acrescentou. 

Pedâfilo estranho à 
Casa Pia comprou 
favores sexuais a alunos 
menores 

Um alegado pedôfilo foi preso no ano pas- 
sado por suspeita de manter relaçôes sexu- 
ais a troco de dinheiro corn alunos do 
Colégio Pina Manique da Casa Pia de 
Lisboa, o mesmo onde o funcionârio "Bibi" 
trabalhou durante 27 anos. 
A Lusa apurou junto de fonte ligada ao 
processo que o caso foi comunicado ao 
provedor da Casa Pia de Lisboa, Luis 
Rebelo, em Março de 2000. No mesmo ano 
as autoridades tiveram conhecimento da 
situaçâo. 
Na exposiçâo que recebeu, o provedor ficou 
também a saber da participaçâo de alunos 
do Colégio Pina Manique em actos de van- 
dalismo e agressào fisica que levaiam â 
intervençâo junto do colégio de vizinhos e 
da autoridade policial. 
Existia, nomeadamente, um grupo de indi- 
viduos dentro ou fora da instituiçâo que 
teria alegadamente ligaçôes a redes de 
droga e de pedofilia. 
Segundo a Lusa apurou, estes jovens fun- 
cionavam em grupo e eram internos do 
Colégio Pina Manique da Casa Pia de 
Lisboa. Este caso foi posteriormente comu- 
nicado as autoridades, acabando corn a 
detençào do alegado pedôfilo. 

Hcütôm WMmah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Dia 30 
He Novembro 

Balle do Socio 

Gonjunto 
Portugues Suave 

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: 14161162-5503 OU 1-800-935-4441 
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R O 8 Inc. 
LIQUIDATION OUTLET 

Grandes armazéns de vende directe ao pùblico 

Baby Lotion 
Apple, 365 ml Casacos 

todos os tamanhos 

$19.99 

Cobertores 
2 peças 

$34.99 

Espuma para banho 
Country Store 237 ml 

490 

Sapatos de criança 

$9.99 

Caixas para o lanche 
de crianças 

peanena 990 
grande $1.99 

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 

Shique 
Herbal conditioner or 

Shampoo 355 ml 

790 

Natural Sensations 
body wash 

690 
Crest 

S084 Steeles Ave. E. Unit 7-8-S 
Brampton, Ontario LGT 5A6 

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

75 ml apenas 

590 
limite de 3 
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“Este encontre tem corne objectivo 
conhecermos as realidades portngnesas no 

Ilhijosé Cesàrio agradecendo 

dm respdttsàveù FERECA a 

ttc^çâo ùferecida no Pâtio 

, A^^teinha. 

Ao serviço da comunidade 

6DIASPORSEMAMADAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^FBRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, Oakvüle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

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

Marcelo Rabelo de Sousa, Maria José Stock e José Cesàrio no encontro corn jomalistas da diâspora. 

Unidos da América e Canada-, foi de um 
interesse extraordinârio na medida em 
que foi possivel, no terreno, sentir o pulsar 
das intençôes dos governantes, auscultar 
as necessidades e dificuldades dos Orgâos 
de Informaçào do mundo portugués e pôr 
à prova, o “despique” entre o que uns 
sabem da diâspora e o que nas comu- 
nidades se conhece do Portugal de hoje. 
Por outro lado, foi notôrio, uma vez mais, 
o desinteresse que os orgâos de comuni- 
caçào social do pais tiveram... por nos e 
pela iniciativa da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas. Houve uns 
quantos que se aproximaram, nào levan- 
taram questôes de fundo ou düvidas, e dis- 
seram pouco, quase nada... 
Julgamos que o momento, a iniciativa e o 
respeito por colegas da mesma profissào 
mereciam muito mais! Mudemos de 
assunto. 
O ultimo dia de trabalhos foi importantis- 
simo e em cheio. Iniciâmos o dia corn uma 
intervençào do Dr. Fernando Cascais, 
Director da CENJOR (Centro Protocolar 
de Formaçâo Profissional para 
Jomalistas), corn o tema: “Que Formaçâo 
para a Comunicaçâo Portuguesa no 
Estrangeiro”. Finalizou, prometendo um 
diâlogo corn o governo de modo a que seja 
possivel formaçâo profissional para os jor- 
nalistas da diâspora. Seguiu-se a presença 

do Dr. Oscar Mascaranhas, Director do 
Sindicato dos Jomalistas, corn “Métodos 
Deontolôgicos-que future para a 
Comunicaçâo Social Portuguesa?”. Baseou 
as suas palavras no ditado “Nào faças aos 
outros o que nào queres que façam a ti”, 
dando vârios e bons exemples de como 
exercer a profissào sem ofender terceiros. 
A Dra. Maria José Stock, Présidente do 
Institute Camôes, debruçou-se sobre o 
institute e objectives, talvez corn muita 
“parra e pouca uva”... 
Um momento alto, foi a palestra simples e 
agradâvel do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa 
que, sem papas na lingua e pondo também 
em campo as suas culpas, lembrou a todos 
que “o future é também as Comunidades. 
Incrivelmente, no Parlamento discutem 
tudo menos as Comunidades. 
Continuâmes velhos, saudosistas e a falar 
do passade. Discutem coisas banais, 
intestinais, estragam amizades e objectives 
e, das Comunidades, nada!” Sobre a 
comunicaçâo social do pais, particular- 
mente, da televisào pùblica e privada, 
mencionou: “Hâ coisas boas na SIC e na 
RTP que deveriam estar na RTPi. Deixem- 
se de capelinhas à portuguesa!” 
Por fim, o Dr. Feliciano Barreiras Duarte, 
Secretârio de Estado Adjunto do Ministre 
da Presidência, jovem, simpâtico e mode- 
rado. Salientou a iniciativa do Dr. José^- 

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

WIKTERfEST 
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. 

loHn B*B. 
• CmCiClN IHC. 

Aceitamos encomendas, 
com especiais t:odos os dias: 

Bacaihau, arroz de 
marisco, cost;elet:as, 
gaiinha grelhada na 
brasa e no eapetïo, 
saladas e muit:a mais. 

905-829-8395 

Por iniciativa do Dr. José Cesàrio, 
Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, teve lugar em Lisboa, entre 
20 e 24 de Novembro, o “Encontro para a 
Participaçào/Comunidades Portuguesas- 
D Ediçâo”, corn o programa 
“Comunicaçâo Social Portuguesa no 
Estrangeiro”. 

É intençâo do Dr. José Cesàrio man ter 
estes encontros anuais, naturalmente, corn 
outros jomalistas e, também, corn par- 
ceiros de outras âreas. 
Este convivio corn 21 jomalistas da diâs- 
pora -Alemanha, Reino Unido, 
Luxemburgo, Suiça, França, Africa do Sul, 
Venezuela, Austrâlia, Brasil, Estados 

tmo&U&ŸS 

exterior e dar a conhecer Portugal à diâspora” 
- smt;ese do SECP, Dr. José Cesàrio. 
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Dr. Feliàano Barreiras Duarte em convivio corn 

elementos da imprensa. 

^ Cesârio confirmou 
todo O interesse do con- 
vivio corn os jornalistas 
da diaspora e disponibi- 
lizou-se para todos os 
apoios possiveis dentro 
dos condicionalismos 
actuais. 
Aproveitâmos a oportu- 
nidade para fazer algu- 
mas perguntas ao Dr. 
Feliciano Barreiras 
Duarte, que julgamos 
de interesse para as 
comunidades dos EUA 
e Canada. 
JMC - As comu- 
nidades, particular- 
mente os jornalistas, voltam-se para 
Portugal à procura de apoio. Corn que 
podemos contar? 
Dr. Feliciano Barreiras Duarte - Dentro 
das nossas possibilidades, poderào sempre 
contar corn o governo, sobretudo corn o 
apoio que entendem que deve ser dado, 
neste caso concreU? aos ôrgàos de coinuni- 
caçào social. Este governo encontrou 
uma situaçào dificil, estainos a fazer uina 
restruturaçâo grande, nomeadamente na 
coinunicaçào social que ainda estâ ligada 
ao Estado. Agora, estamos disponiveis 
para apoiar projectos sempre coordenados 
pelo Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros, nesta area. A nossa abertu- 
ra é tçtal dentro dos parâmetros que defi- 
ni durante esta conferência. 
JMC - A comunidade de Toronto recebe a 
SIC Internacional e a RTF Internacional. 
Um aspecto que se realça, porque nunca se 
ouve, nem nunca se vê, prende-se corn a 
falta de noticias dos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira. Sendo aquela comu- 
nidade constituida na sua maioria por aço- 
rianos e madeirenses, por vezes julga-se 
que hâ mâ vontade, que nâo querem apre- 
sentar noticias dos arquipélagos. Até que 
ponto poderâ interferir para que esta si- 
tuaçâo se modifique? 
Dr. Feliciano B. Duarte - A titulo nâo ofi- 
cial, poderei falar corn algumas pessoas 
que conheço que estâo nas editorias a esses 
niveis. No entanto, o governo nâo deve 
interferir ao nivel das ediçôes de telejor- 
nais, embora esteja sensivel e compreenda 
que essas comunidades sintam vontade de 
receber noticias da sua terra natal. Porém 
- e lamento desiludir -, o governo nâo 
pode chegar junto da RTP ou da SIC e exi- 
gir-lhes mais noticias. Podemos, sim, 
dizer que temos sido sensibilizados para a 
necessidade de haver um outro cuidado no 

acompanhamento dessas duas regiôes 
autônomas. Acho que corn tempo, eles 
irào perceber que até em termes de mer- 
cado, esse aspecto sera importante para 
eles. 
JMC - Como disse na sua apresentaçào, 
em Macau sentiu-se mais português à 
saida do que quando chegou e como, de 
uma forma gérai, o 10 de Junho é come- 
morado em Portugal corn menos “paixâo” 
do que nas comunidades espalhadas pelo 
mundo. Haverâ possibilidade de visitar 
Toronto na prôxima celebraçâo desta 
efeméride, uma vez que no Canada se ce- 
lebram os 50 anos de imigraçâo oficial 
portuguesa naquele pais? 
Dr. Felidano B. Duarte - No meu caso, 
se chegar algum convite, analisarei para 
verificar o que poderâ ser feito. 
Ao nosso lado, risonho e coin o ar de 
“dever cumprido”, estava o SECP, Dr. José 
Cesârio, a quem fizemos a mesma pergun- 
ta. 
JMC - Dr. José Cesârio, existirâ essa pos- 
sibilidade. 
Dr. José Cesârio - Ainda é muito cedo 
para confirmarmos, mas espero lâ ir antes. 
Nâo insitimos mas, por becos e travessas, 
soubemos que o Dr. José Cesârio vem a 
Toronto em meados de Dezembro e, tudo 
indica, estarâ no dia 13 de Janeiro de 
2003, na abertura dos festejos comemora- 
tivos dos 50 anos, na Câmara Municipal 
de Toronto. Mudâmos as agulhas para o 
encerramento do encontre corn os jorna- 
listas das Comunidades Poprtuguesas. 
JMC - Como analisa esta conferência corn 
os ôrgàos de coinunicaçào das comu- 
nidades? 
Dr. José Cesârio - Estes ültimos memen- 
tos deste encontre, foram extremamente 
importantes, sobretudo o segundo dia que 
foi meramente um dia de reflexào, uma 

Continua na pagina 12 

0 GRANDE SALDO de fim-de-ano 
jà começou na Addison on Bav. 
Preste atençâo: 
“ÂO LIQÀR VOCE JÀ E8TÀ A OANIIÀR!” 
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 comjosé da Costa, 
o seu vendedor e amigo. 

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

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

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

h'} ZMA DDu 
û 

A “GM” VAI OFERECER $B.600 EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA DE IMATAL! 

Telefone: 416-964-3211 „ 
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- smt;ese do SECP, Dr. José Cesario. 

Continuaçào da pagina 11 

vez que o primeiro dia foi mais para um 
primeiro contacto com as pessoas, para 
estabelecer objectives, a participaçâo no 
programa da RTP. Portanto, acho que 
sairam daqui algumas ideias intéressantes 
no dominios das parcerias que é precise 
desenvolver nos ôrgâo de comunicaçâo 
social de câ com os da diaspora, o tipo de 
intervençâo que o governo poderâ ter 
neste processo que deverâ passar por 
incentivador, mobilizador e inovador. Os 
ôrgâos de comunicaçâo social terâo de se 
aproximar, trabalhar em conjunto, mas o 

governo tem o papel de lhes dar alguns 
incentives. Portanto, acho que tivemos 
um dia magnifico para promover essa 
reflexâo, ver pistas de actuaçào, contactar 
corn profissionais, entre outras entidades. 
Creio que a partir de agora, os ôrgâos de 
comunicaçâo da diâspora terâo pistas que 
lhes permitirâo melhorar um pouco o tra- 
balho que jâ é muito bom, mas que podem 
aprofundar ainda mais. 
JMC - Hâ 32 anos que vivo no Canadâ e 
hâ 32 anos que ouço promessas. 
Algo me diz que vamos passar a coisas 
concretas... 

Dr. José Cesàiio - Alias, este 
congresso jâ foi uma realidade 
que concretizou a promessa 
que tinha sido feita. O 
primeiro jâ estâ feito. Em 
segundo lugar, a RTP jâ deu 
um pequeno exemplo de como 
se pode fazer um programa 
corn as comunidades por- 
tuguesas e a partir daqui 
vamos ver muito mais. Neste 
encontre, tivemos uma inter- 
vençâo de outre canal de tele- 
visâo (a SIC) que veio pronun- 

Dr. Feliciano Barreiras Duarte ao lado de José Cesârio, 

dirige a palavra aos jomalistas dos comunidades. 

Prof. Marcelo Rebelo de Sousa junto do Dr. Feliciano 

Barreiras Duarte dialoga com os ôrgâo de comunicaçâo 

portugueses do estrangeiro. 

ciar-se a favor do encontro. 
Portanto, jâ nâo estâmes na 
fase das promessas, mas 
sim na do concrete. 
Temos uma orientaçào do 
governo que se resume em 
nâo anunciar, mas em fazer 
as coisas. 
Ainda bem que é assim. As 
promessas cansam e provo- 
cam descrédito. 
No jantar de despedida, no 
Meste Zé, no Guincho, os jomalistas pré- 
sentes -alguns jâ tinham partido à tarde-, 
resolveram por bem “corporizar” uma 
ideia que nasceu neste encontro. Criar um 
“site” para todos os ôrgâos de informaçâo 
que estiveram em Lisboa, com abertura a 
todos os outres espalhados pelo mundo. 
Assim, nasceu o “portpress21”, que sera 
finalizado o mais breve possivel. 
As nossas felicitaçôes aô Dr. José Cesârio, 
por este encontro e pelas esperanças infun- 
didas em nos. Um obrigado â Dra. Ana 
Folhas de Olix'eira, que nunca abandonou 
a “rapaziada” e esteve sempre no seu lugar 
e em cima dos acontecimentos. E, um 
abraço amigo a todos os companheiros do 

encontro, Mârio dos Santos e Francisco 
Assunçâo (Alemanha), José Viana (Reino 
Unido), Luis Barreira e Alvaro Cruz 
(Luxemburgo), Adeline de Sâ (Suiça), 
Artur Silva, Antônio Cardoso, José dos 
Santos e David Gomes (França), Varela 
Afonso e Viriato Barreto (Africa do Sul), 
Aleixo Vieira e Filipe Gouveia 
(Venezuela), José Antônio Martins 
(Australia), Filipe Mendes (Brasil), 
Fernando Santos, Adeline Ferreira e 
Cristiano Raposo (USA) e Fernando Cruz 
Gomes (Canadâ). 
Vamo-nos conhecer mais e melhor, a bem 
das Comunidades e de Portugal. 

JMC/Ana Fernandes 

“Este encontre tem como objecthio 
conhecermos as realidades portuguesas no 
exterior e dar a conhecer Portugal à dldsnora 

Toronto/Ponta Dèlga4a/Toronto 

Partidas em Novembro corn 
regressos por 1 ou 2 semanas 

por apenas $499 + taxas. 

Prefirct « SATA EXPRESS, 
contacte o s-eu cigenFe ae viagens' 

pava veçevvav a çuci paçça^em. 
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SANDWICHES DA SAN rRANGESCO’S FOODSp 

JOE SOOSA TEM-HAS PARA SI, NO 3045 CUYHIU, UNIT 1 
EM MISSISSAUGA 

No NATAL E NfO 
ANO NOVO NÂO 
PERCAM TEMPO 
AœziNHAR. 
ENCOMENDEM 

AS VOSSAS 
REPEÏÇÔES À 
FAMfLlA SOUSA. 
BOM, FÂca. E POR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS FESTAS QUE 

SE APROXIMAM! 

(ESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAVIS), 

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

QUEflos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICîIIO. 

ENCOMENDAS PELO TELF: 905 804-1548 
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Grandezas de nm peanene ENCONTRO 

Grupo de jornalistas das comunidades na escadaria do Palàcio de Sintra. 

Forain apenas très dias de trabalho em 
quatre dias üteis. 
No primeiro dia, recepçâo e um requinta- 
do jantar no Patio Alfacinha, por gentileza 
do FERECA-Federaçâo da Restauraçào, 
Cafés, Pastelarias e Similares de Portugal, 
que se fez representar pelos seus mais altos 
responsâveis, e corn a presença do SECP, 
José Cesârio. 
A Gastronomia Portuguesa foi oficial- 
mente considerada Patrimônio Cultural, 
através da Resoluçâo do Conselho de 
Ministres No. ü6/2()00 de 2(5 de lulho de 
2000. 

Segundo informaram os responsâveis da 
FERECA, O sector da restauraçào e 
bebidas é composte, em Portugal, por 
mais de 90 mil estabelecimentos, que 
empregam cerca de 400 mil trabalhadores. 
O volume de facturaçâo do sector esta 
estimado em mais de très milhôes de con- 
tes. 
Todos os jornalistas convidados para o 
"Encontros para a Participaçâo/Comuni- 
dades Portuguesas-l“ Ediçào", 21 na sua 
totalidade, conheceram-se neste primeiro 
convivio (poucos jâ tinham convivido ante- 
riormente), em ambiente de muita ani- 
maçào e novidades. 
No segundo dia, 21 de Novembre, os tra- 
balhos tiveram lugar no auditôrio do 
Padrâo dos Descobrimentos, em Belém. A 
abertura deste primeiro painel coube ao 
anfitriào, Dr. José Cesârio, Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas, 
que esteve sempre acompanhado pelo 

Professor Dr. José Luis Garcia e do 
Embaixador Sequeira Serpa. 
O Dr. José Cesârio, depois das boas vin- 
das, explicou que este encontre servia para 
que Portugal venha a conhecer melhor as 
suas Comunidades e para que os por- 
tugueses espalhados pelo mundo co- 
nheçam o Portugal de agora. O inicio deste 
"conhecimento mütuo" corn os jornalistas 
da diâspora, ano apôs ano, tem jâ planeado 
encontros coin gente ligada ao associativis- 
mo, serviços consulares, etc... 
Para "fazer a Portugalidade" é preciso que 
o Conselho das Comunidades Portuguesas 
funcione melhor, qua a lingua portuguesa 
seja incentivada e apoiada, manter inter- 
eâmbios como, por exemple, continuar a 
pôr em Portugal jovens estagiârios das 
Comunidades, dar apoio aos émigrantes 
de passagem ou de regresso, assinar proto- 
coles corn as Câmaras Municipals para 

r 

que atendam os emigrantes/imigrantes, 
melhorar os consulados e informatizâ-los, 

entre outras iniciativas. 
José Cesârio nào quer 
esquecer os 4 milhôes de 
portugueses e descen- 
dentes que vivem longe da 
Pâtria. 
A seguir falou o Professor 
Dr. José Luis Garcia, que 
falou sobre "Comunicaçào 
Social e Migraçôes". Um 
diâlogo agradâvel e instru- 
tivo. Corn ele aprendi que, 
o primeiro estudioso do 
fenômeno Comunicaçào - 
através dos tempos-, foi o 

canadiano Frank Miller, um homem que 
se dedicava ao estudo das pescas do 
Bacalhau. 
O almoço decorreu no edificio "Espelho D’ 
Agua", no restaurante Portugâlia, junto do 
Padrào dos Descobrimentos. Uma beleza. 
A tarde foi passada nos velhos Estüdios da 
RTP, no Lumiar. Fomos convidados a par- 
ticipar, especialmente, no programa 
"Estùdio 5 - A Volta do Mundo", corn apre- 
sentaçào de Jülio Isidro, acompanhado de 
Serenela Andrade. Uma surpresa muito 
agradâvel para todos. Foram quatro horas 
e meia bem preenchidas, convivios ma- 
ravilhosos corn gente de ontem e de hoje, 
gente de sempre. 

Continua na pagina 14 

Dr. Oscar Mascaranhas, tendo ao lado a Dra. Ana Folhas 

de Oliveira no convivio com jornalistas da diâspora. 
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ANUNCIA A MAIOR CAMPANHA DE SALDOS DE SiMPRE DA GM. 
AGORA AO COMPRAR UM CARRO NOVO DE 2002 ou 2003 vocË GARDA DE 

$500.00 A $10,000.00 ou ATé O PREçO DO SEU CARRO. 
PARA ISSO é Sô CONTACTAR A LINHA TELEEDHICA GM. 

West York Chev-Olds jâ lhe pode oferecer 

os novos modelos de 2003. 

Agora nâo dà nada de entrada e West 

York faz o primeiro pagamento. 
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Contacte 
Victor Maciel ou 
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• E>maii: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. (41G) 656-1200 
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Grandezas de um pequeno ENCONTRO 
Continuaçào da pagina 13 

Para além das entrevistas que nos fizeram, 
tivemos o prazer de ver, ouvir e abraçar 
muitos artistas, tal como o Toy, Tony 
Carreira, Anita Guerreiro, Fernanda 
Baptista, Deolinda Rodrigues, Clemente, 
José Cid, Susana Félix, Canta Bhaia, 
Maria Alice e o o grupo "O da Gaita". 
Desfilaram também. Antonio Simôes, 
Nuno Delgado, Fâtima Lopes, entre outros 
e, claro!, o SECPJosé Cesârio. No encer- 
ramento do programa, esteve présenté o 
José Rodrigues dos Santos, responsâvel do 
Departamento de Noticias da RTP que, 
gentilmente, nos ofereceu o seu ultimo tra- 
balho para a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses do Canada. 

Terminâmes o dia nas instalaçôes da RTP, 
na 5 de Outubro, onde fomos recebido 
pelo Director Nuno Santos (Ex-SIC), e 
onde também fomos obsequiados corn um 
jantar. 
No dia 22, começâmos por ouvir o 
Director da CENJOR, Dr. Fernando 
Cascais, corn "Qtie Formaçâo para a 
Comunicaçào no Estrangeiro", seguindo- 
se o Dr. Oscar Mascaranhas, Director do 
Sindicato dos Jornalistas, corn o tema 
"Métodos Deontolôgicos - que futuro para 
a Comunicaçao Social". Ouvimos aten- 
ciosamente a palestra sobre formaçâo 
profissional, objectivos de formaçâo e 
resultados a alcançar. E, a possibilidade 
de formaçâo, para os profissionais da 

Convwio nos estûdios da RTP corn Anita Guerreiro, 

Fernanda Baptista, SereneUt Andrade, DioUnda 

Rodrigues, José MàrioeOwtGbmes. > 

O présidente da FERECA, agradece ao SECP José Cesârio a presença dos 

jornalistas das comunidades. 

Marque mna entrevista cow o Noturistu Homcoputii 
Antonio Medeiros, jd com muitos anas de experiedn, 
que o podeni ajiuhir im saiiiçio dos sens problemas. 

ERVANÂRIA VITORIA ire. 
PRODÜTOS NATURAI5 E MÉDÎCINA HOMtOPATICA 

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

informaçâo da diâspora. E nunca esqtiecer 
a trilogia do SABER do jornalista: Saber, 
Fazer e Ser. 
O Dr. Oscar Mascaranhas "batalhou" na 
ética, baseada na lealdade, rigor dos fac- 
tos, agravantes e atenuantes, e respeito 
total ao Püblico, às Fontes e aos Visados. 
A parte final dos vârios painéis foi corn a 
presença da Dra. Maria José Stock, 
Présidente do Institute Camôes, e do 
Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, 
que nos encantou corn os sens conheci- 
mentos e facilidade de expressâo. "A nossa 
força sâo as pessoas, os portugueses... O 
que nos une é a lingua!", disse ele. 
Acrescentou, em determinada altura, que 
os jornalistas da diâspora deveriam criar 
um loby Mundial para melhor defender os 
interesses das Comunidades e de Portugal. 

Finalmente, o encerramento, corn o 
Secretârio de Estado Adjunto do Ministro 
da Presidência, Dr. Feliciano Barreiras 
Duarte, tendo a seu lado o SECP, o Dr. 
José Cesârio. 
O Dr. Feliciano Barreiras Duarte garantiu 
que "o Governo nâo tem tima visâo mise- 
rabilista das Comunidades" e estâ, dentro 
das circunstâneias actuais, disponivel para 
apoiar e aconselhar. 
O Dr. José Cesârio agradeceu a presença 
de todos os oradores, ao Secretârio de 
Estado Adjunto da Presidência e aos 21 
membres da Comunicaçào Social 
Portuguesa no Estrangeiro. 
Finalmente, chegou o Sâbado, dia 13, dia 
de um passeio maravilhoso que ctilminou 
corn um grande espectâculo corn Carlos 
do Carmo. ► 

Nuno Santos dâ as boas vindas aos jornalistas da diaspora nas instalaçôes da RTP. 

DUNDAS'*^ 
Travel & Tours 

Toronfea, ON MBÜ 1YS 

Un SERViço DE nmm COMPETENTE 

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

C-maii: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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Carvalho e Fernando Tordo. Carlos do 
Carmo, cada vez mais senhor do palco e 
das cantigas, canton as novas cançôes 
acompanhado por très jovens müsicos e, 
na parte final, também coin a companhia 
do inüsico e amigo de 2(i anos de estrada, 
José Maria Nôbrega, que deu o "compas- 
sé" para os velhos fados, como Carlos do 
Carmo, salientou: -"Fados dos tempos em 
que a râdio passava corn frequência as 
minhas cantigas!". Claro, foi estrondosa- 
mente aplaudido. Curioso, toda te gente 
sabe que as estaçôes d.e râdio nào tocam 
müsica portugnesa e... ninguém faz nada! 
Era bom que os portugueses fizessem o 
que os franceses fizeram... Puseram o lixo 
as portas das estaçôes que nào passavam a 
müsica francesa. Foi remédie santo! 
Tivémos também um jantar nas luxuosas 
instalaçôes do Clube dos Empresârios, em 
Lisboa, onde o Dr. Sequeira Serra agrade- 
ceu a todos a disponibilidade e atençôes 
dispensadas. Pela nossa parte, Fernando 
Cruz Gomes fez o elogio ao Dr. José 
Cesârio e agradeceu o ENCONTRO aos 

Jûlio Isidro, José Cesârio e Ana Folhas de Oliveira na RTF num momento de pansa. 

responsàveis governamentais. 
Resta-nos cumprir a nossa missâo de levar 
a Portugal imagens bem focadas das reali- 
dades das Comunidades Portuguesas e, 
simultaneamente, dar às Comunidades a 

correcta situaçào de Portugal nos tempos f 
que correm. 
Assim, ficaremos corn as contas saldadas. 

JMC 

► Começâmos por uma visita guiada ao 
Museu de Arte Moderna, em Sintra, corn 
a exposiçâo "Territories Singulares na 
Colecçào Berardo". Depois, uma visita ao 
Museu do Brinquedo (Vila Velha), que nos 
transportou à meninice. O almoço decor- 
reu, corn a alegria habituai, no restaurante 
do Museu de Arte Moderna. À tarde, 
voltâmos às visitas guiadas. A primeira, ao 
maravilhoso Palâcio Nacional de Sintra, 

Dr. Fernando Cascais 

da CEFJOR dirige a 

aos jomalistas. 

uma beleza ùnica que nos entusiasmou. A 
segunda, à surpreendente Quinta da 
Regaleira, um palâco que vivamente 
recomendainos a quem nos 1er. É deveras 
atraente, diferente e rare. Nào vos conto 
mais nada, vào até là quando for possivel. 
Acabâmos no Guincho, a jantar no Meste 
Zé (é assim que se escreve) e, de seguida, 
no grande auditôrio do Centro Cultural 
Olga Cadaval, onde assistimos à apreseit 
taçâo do ultimo trabalho do Carlos do 
Carmo, "9 fados e 1 cançào de amor", um 
trabalho coin assinatura de Vitorino D’ 
Almeida, Rui Veloso, Monge, Paulo de 

0 présidente da Câmamde Sintra, 

Dr. Fernando Seara, assina um Sum para a 

Galeria dos Pioneiros Portugueses do Canada. 

MAGNIFICAS CASAS EM TUOLO E 

PEDRA, COM CHÀO E ESCADAS EM 

MADEIRA, TECTOS ALTOS E ADEGA. 

OPçàO DE FAZER APARTAMENTOS 

NA CAVE COM ENTRADA SEPARADA 

OU PORTA NAS TRASEIRAS. 

VISITE O ESCRITôRIO 

DE 2» A 5* FEIRA DAS 

13H00 àS 20HOO, AO 

SÂBADO E DOMINGO 

DAS IIHOO ÀS 18H00 NA 

OLD WESTON RD. A 

NORTE DA ST. CLAIR. 
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Contacte 
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Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC. 

24 horas por dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-fm: 

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

üiii j'jji Ww Sis 
[RacraaKiaQ. 
De 2“ a 6°* Feira. 
Nâo perça a telenovela 
brasileira que 
apaixenou a mundo. 

HcnTts 
iRIlMftlITIS 

As 2”^f Diras 
JOVENS COM MENTES 

BRILHANTES A 

MOSTRAREM OS 

SEUS VALORES. 

APRESENTAçAO DE 

BARBARA GUIMARAES.' 

Fp*^ 
TV 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

«IS4II-H<4 

Stn 
fftOBTElftftS 

2”fDiras as 20ft00 
Um programa sobre a 

emigraçâo, apresentado 
par Joel da Nala com a 

participaçâo directa dos 
V tele-espectadores. 

«^TldbUnA DO 
(iDflDftO 

3°^feiras as 20h00 
A anàllse da polftlca 

capadiapa. Um programa 
apreseotado por 
ArmiPdo Silva. 

AndCAItAO 
4"*feiras às19h30 
As noticias, eotrevlstas, 

ImagoRS e a voz de Africa 
em spa casa. 

O calor de Africa 
V no Canadà. 

ttAlA 
SAAAC 

4”*feiras às 20h00 
Os diverses aspectos da 

saûde em discusâo 
corn O Dr. César Cordeiro e | 

os tele-espectadores. 

fALA 
AAASII 

5"*feiras às 20h00 
O sabor do Brasll corn 

Denise Guimarâes e seus 
convidados. 

Entrevistas, müsica 
V e mnlto mais... 

FPîV I SDil, ISîIMi I ArOli ISTI AADItDTD « EMVII AS SUAS SSSf^lÜS PAAA^ FPTV@GNHffM.aOM 

VIVE IRQ S 
CERTIFIEO SERVICE CENTRE 

391 Main Stireelb North 
QrampCon, On L6X 1N7 

OFICINA CERTIFICAOA PARA “DRIVE CLEAN TEST” 

E TOOAS AS REPARAÇÔES NECESSÂRIAS 

AR CONDICIONAIDa E AQUECIMENTO 

PORTECÇÂO OE FERRUBEM AIMS 
SERVIçOS DE REBoauE 

«I5-796-6171 905-796-6078 

"Cerveia Ma, mulher quente” 
do Mundo Nova O conhecido g^rupo de mûsica 

popular portuguesa Mundo 
Novo voltou ao "nosso 
mundo" com temas intéres- 
santes e ritmados. O Mundo 
Novo gfravou nos estûdios 
Duplisom e tem distribuiçâo 
do Mundo da Mûsica 
Flaviense. "Cerveja fria, mu- 
lher quente", “Tolerância 
Zero (no amor)", " Sem os tens 
olhos", "Dois Amantes 
Loucos", "Para ti minha HUia" 
e "De festa em festa", entre 
outras, vâo agradar em cheio. 
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RETICÊNIAS INCOHfIDENTES 
Despedi-me dele à uma hora da tarde de 
uma quarta-feira, dia treze. Olhei-o pela 
ultima vez. Afagueio a sentir-lhe ainda o 
travo amargo na boca e afastei-o por entre 
uma espiral de névoa, como se faz numa 
despedida que se pretende sem retorno. 
Promet! a mim propria que as nossas 
vidas nâo se voltariam a cruzar ou, se tal 
acontecesse, eu lhe daria o desprezo 
merecido a quem nos ültimos anos tanto 
me tem prejudicado. A luta interior teria 
de ser vencida por mim jâ que me recusei 
a qualquer tipo de ajuda. Séria (e conti- 
nua a ser) uma àrdua batalha, em que no 
mesmo campo se debatem a vontade de 
vencer e o desejo carnal de o apertar 
entre as mâos e me deixar envolver por 
todo o seu perfume inebriante. 

Tive que contar ao meu marido 
pois tudo se passava mesmo à frente dos 
seus olhos; Pensando bem, todos os casa- 
mentos sào feitos de pequenas infideli- 
dades e o nosso nâo escapa à regra. 
Apenas quis saber se o rompimento era 
définitive ou se, mais dia menos dia, eu 
me sentiria tentada por uma nova recai- 
da. Fiz-lhe ver que tudo na vida é pro- 
visôrio e transitôrio - o perigo da tentaçâo 
seduz em cada esquina da vida. Pedi-lhe, 
contudo, que me ajudasse, pois neste 
triângulo de amores ele teria um impor- 
tante papel a desempenhar. Recordei-lhe 
que também ele, no passado, se permitira 
amores do mesmo tipo até ao dia em que 
lhes declarou uma guerra aberta. A 

mesma tolerância que eu entâo revelara, 
exigia-a agora para mim. Caramba, desta 
vez, quem passava pela crise era eu! 

Telefonei aos meus filhos e 
informei-os do que se estava a passar. 
Felicitaram-me pela minha coragem mas, 
como sempre, disseram-me que a decisào 
teria que ser minha; que a vida era 
minha, que decidisse pelo melhor e, 
acima de tudo, que tomasse a decisào que 
me fizesse mais feliz. Isto do livra arbitrio 
é lixado: deposita inteiramente nas nos- 
sas mâos a capacidade de decidir. E nes- 
tas alturas que perçebemos que a liber- 
dade nos traz sempre uma grande carga 
de responsabilidade. 

Jâ passou uma semana. Nâo 
voltei a vê-lo nem a tocar-lhe. Nâo voltei a 
sentir-lhe o hâlito quente por entre os 
dedos requeimados. Sonho corn ele e 
acordo sobressaltada no meio de uma 
excitaçào que me abrasa os sentidos. Dou 
voltas na cama tentando reprimir o dese- 
jo de o apertar, humedecê-lo por entre os 
lâbios e embebedar-me sô corn o cheiro e 
o sabor que durante anos me satisfizeram 
o prazer de muitas horas de cümplice 
companhia. Estou prestes a fraquejar. 
Levanto-me e ando de um lado para o 
outro feita uma sonâmbula sem tino. Sei 
que, no silêncio de mais uma noite mal 
dormida, o meu marido se apercebe de 
tudo. Noto-lho no perscrutar enviesado 
de todos os meus movimentos. Sinto-me à 
beira do precipicio, a deixar-me dominar 

pela volüpia dos sentidos. 
Interiormente, suplico "Sô 
mais uma vez! Uma vez 
mais!" 

- Nâo! Nâo pode 
ser! - ordena-me a voz da 
consciência. 

A razâo passa a ser 
mais forte e a razâo, neste 
caso, tem que se impor quan- 
do o coraçâo se descomanda 
nesta cavalgada desabrida do desejo. Dou 
tempo ao tempo numa esperança absur- 
da de que o tempo cure todos os males. 
Aparecem os primeiros tiques de deses- 
pero e agora, sim, concluo que deveria ter 
pedido ajuda antes de ter tornado esta 
decisào. Reconheço que sou também 
uma dependente e, como tal, nào deveria 
ter contado apenas comigo. Nào sou um 
pilar de fortaleza como pensava. Existem 
tantas associaçôes constituidas por gente 
anônima que, perante gente mais anôni- 
ma ainda, vomita todos os seus mais inti- 
mos problemas. Que mal haveria em que 
o fizesse? Todos temos as nossas fraque- 
zas, os nossos calcanhares de Aquiles, que 
se nào disfarçam por mais esbelto que 
seja o calçado corn que camuflamos 
mazelas escondidas. Admitir fraquezas é 
sentirmo-nos mais humanos, é deixar vir 
ao de cima a Madalena arrependida que 
existe em cada um de nos e esperar que 
atire a primeira pedra quem nunca 
pecou. Aguardando a lapidaçâo que 

nunca virâ, sinto-me cada vez 
mais fraca e corn vontade de 
fazer uma expiaçào püblica 
ao proclamai' bem alto: 
"Perdoem-me, mas eu nào 
consigo!". 

Estou jâ de rastos a 
admitir a minha culpa, quan- 
do me sinto mordida pelo 
aguilhâo da tenacidade. 
Cerro os punhos e comprimo 

os dedos da luxùria uns contra os outros. 
Na palma da mào, aflora o sangue da 
raiva por entre pedaços de cinza amorta- 
Ihada na dor da renüncia. 

Olho para o fruto do meu peca- 
do. Abandonado, sob a luz diâfana de um 
candeeiro de girassôis, repousa junto ao 
cinzeiro imaculado, onde jâ nào hâ 
beatas a recriminarem-me a atitude. 

Perdoem-me a intimidade deste 
desabafo: fez ontem quinze dias que dei- 
xei de fumar. Espero que compreendam a 
necessidade de partilhar convosco este 
pesadelo. 

Ocorre-me, agora, a quantidade 
de vezes que contei aquela piada de per- 
guntar a alguém quais eram as très me- 
Ihores coisas da vida. Perante o ar do 
interlocutor que nunca acertava, respon- 
dia muito inocentemente: "um wisky 
antes... e um cigarro depois". 

Temo agora que, ao apagar o 
cigarro, apague também as reticências e, 
qualquer dia, me fique sô pelo wisky! 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
QO 84 HORAS POR OIA 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

General Electric 

Panasonic nx-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

00* 

*55."“* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

corn Remote Control 

*125. 

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

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

60. 00* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 
*Plus GST & PST 

Estes radias estâo à 
TORONTÔ: 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 

tfD®© ©©Ij^lPSea'll©© 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

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

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

Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

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

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Pearson Convention Centre a primeira pedra jà foi iançada 
Na passada sexta-feira teve lugar a cerimô- 
nia do lançamento da primeira pedra do 
Pearson Convention Centre, complexo 
ultra-moderno em Brampton, cuja inaugu- 
raçâo se prevê para Agosto do proximo ano, 
segundo disse a O Milénio Fernando 
Branco, director e co-proprietârio. 
Fernando Branco adiantou ainda que este 
elegante complexo sera dotado de uma 
arquitectura clâssica e contemporânea, lu- 
xuosos salôes de entrada, "gazebos", âtrios 
privados, câmara de noiva ("bridai suite") e 
um sem numéro de outros atractivos que 
farâo deste complexo um dos mais impor- 
tantes da provincia do Ontario. Aquele 
responsàvel disse-nos que os salôes de Testas 
do Pearson Convention Centre vào ter 
capacidades de 1,50 a 1900 pessoas. Para 
além disso o complexo terà 5 salas para 
reuniôes de empresas e corporaçôes. Vai 
empregar pessoal especializado e terâ esta- 
cionamento gratis. 
Ao acontecimento da passada sexta-feira. 

no 2.638 Steeles Ave. East, esquina noroeste 
da Airport Road, assistiram varias indivi- 
dualidades oficiais, entre elas o Ministro de 
Cidadania Cari de Faria, o Ministro da 
Saüde Tony Clement, a Mayor da cidade 
Susan Sennel e Mohindar Minhas, 

Fernando Branco e Sergio Fernandez, 
directores. 
Fernando Branco adiantou que a partir de 
agora jâ estâo a aceitar marcaçôes (90.5 494- 
0444) para Agosto de 2003, data da inaugu- 
raçào do Pearson Convention Centre. 

A terminar Fernando Branco confessou-se 
extremamente feliz pela ocasiào que marca 
o arranque dum ambicioso projecto que 
decerto contribuirâ para que, os aconteci- 
mentos nele realizados, sejam inesqueciveis. 

DASM 

Homicida 
entrega-se à 
GNR corn a Ultima 
no carro 

Um comerciante dé 57 anos confessou ter 
morto corn um tiro na cabeça a ex<ompa- 
nheira, uma empregada de escritôrio de 35 
anos, entregando-se à GNR das Caldas da 
Rainha, corn a vitima dentro do carro que 
conduzia e que parou em Trente ao posto. 
Motivos passionais e um eventual diferendo 
envolvendo somas de dinheiro avoiltadas 
estarào na origem do crime. 
Era quase uma hora da madrugada quando 
Joâo Pascoal, divorciado, natural e residente 

em Rio Maior, se dirigiu ao quartel da GNR 
das Caldas da Rainha e deu conhecimento 
que tinha disparado sobre Helena Morals, 
solteira, natural de Rio Maior e corn ultima 
residência conhecida em A-dos-Cunhados, 
Torres Vedras. 
Presume-se que a vitima morou nos ültimos 
tempos nas imediaçôes das Caldas da 
Rainha, para fugir às investidas do ex-com- 
panheiro, mas a residência é desconhecida 
das autoridades. 

Falta de àgua no Algarve 
As obras em curso na barragem da Bravura 
- meUioramento da central eléctrica e do 
ôrgào de mediçào de caudais - podem vir a 
provocar dificuldades no abastecimento de 
âgua ao barlavento algarvio, caso o Invernào 
seja chuvoso, pois a barragem do Funcho 
dispôe apenas de seis milhôes de metros 
cübicos disponiveis, de uma capacidade total 
de 46 milhôes. 
Parte do concelho de Loulé e todo o conce- 
Iho de Albufeira, que deveriam receber àgua 
do Funcho, estâo a ser abastecidos pelos sis- 
tema Odeleite/Beliche, através de uma 
estaçào elevatôria reversivel, coin o sotaven- 
to, que dispôe de réservas mais significativas 
(as duas albufeiras têm 139 milhôes de me- 

tros cübicos, em 180 de capacidade) a 
suprirem as insuficiências do barlavento. 
As obras na Bravura estarào terminadas em 
Março do proximo ano, mas os problemas 
de âgua no barlavento sô ficarâo resolvidos 
em definitivo no ano hidrolôgico de 
200.5/2006, quando entrar em funcionamen- 
to a barragem de Odelouca, corn capacidade 
para 160 milhôes de metros cübicos. 
Monchique, Aljezur e parte do concelho de 
Silves ainda nào recebem âgua através do sis- 
tema integi ado de âguas do Algarve e alguns 
municipios da zona recorrem ainda a furos 
para satisfazer as necessidades das popu- 
laçôes, em particular no Verào, quando o 
consumo duplica e, em alguns casos, triplica. 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar pos telhados. 

Bons salârios, trabalho estàvel. 
Contacte jâ: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

Os preços umcos 
da 

sâo um DESCANSO! 

BOAS PESTAS 
A TODOS! 

VlNSCRIQMlHUlnS 

i MaoANÇA GiUms DE feaimBH 
^ 0 MEUMR FUND DE TARIFAS^ ^^^^^ 
V NiUi HA GoimtATa 
V NAo NA mimms MBISAIS 

y DESeDKTDS ADTOMATIGDS SE ntSAR 
raiTBO 00 nUZD ESTADEUCIDD 

V EM 15 MWDTDS KSUIA UDUO MüI 

porminuto para 
RTUGAL 

CANADA £ USA (je ^ 
BRASIL (RIO E S. FAI'U>) 15^ I 

E'iNÈqLASrSfâÊMÈtA. ' St I 
FRANçA £ AI-EMANMA 8C 

PAKA MAIS INFO LKrUJs. OBÂTtô 

WWW.RAPiDTEI^COM 
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CAR^ÇIIîO Semana de mültiplos movimentos e progresses. 
21/03 *2b/o4;,> Conseguirâ chegar a importantes conclusôes devido à lucidez 

com que vai encarar todas as possibilidades. 

TOLIRO 
21/04 À 20/05 

Os natives de Touro vào poder saborear mementos de sucesso e 
triunfo, vao mostrar grande habilidade perante todas as solici- 
taçôes. Abra os braços a novos afectos que vào surgir na sua vida. 

GCMCOS 
21/05 A 20/06 

É necessârio que esteja bastante lùcido para tomar as decisôes 
certas nos mementos certes. Nâo se deixe confundir pelas suas 
emoçôes. Vai mostrar-se muito apaixonado e romântico, mas 
tenha atençào a alguns limites. 

CARANGLCJO Nâo receie enfrentar uma mudança e iniciar algo de novo, tem 
21/06 A 20/07 ^ tudo a seu favor case consiga agarrar as oportunidades. 

^ Durante o principio da semana pode sentir-se instâvel e inseguro, 
mas mostre-se mais optimista. 

LEâO 
22/07 A22/OS 

T; V.- 

.1 

% 

Todos os assuntos serâo levados a bom porto, basta nâo agitar 
demasiado as âguas para que tudo siga o rumo correcte. Nâo 
reme contra ventes e marés. Nào terâ alteraçôes neste sector. 

ViRodr 
23/08 A ^/09 

J! 
Boa semana para fazer uma pausa e tentar reflectir um pouco 
acerca da sua vida. Verâ que vai chegar a importantes definiçôes. 
Prepare-se para enfrentar um afastamento ou uma ruptura. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

20/02 Â^b/03 

A busca constante pelo ideal e irreal pode levâ-lo a algumas limi- 
taçôes, liberte-se de sonhos -infundados e lute pelo que tem. A 
vida sentimental pode impôr-lhe alguns sacrificios ou uma 
mudança radical de comportamento. 

O seu poder de comunicaçào pode ser o suficiente para lhe abrir 
muitas portas, va ao encontre das oportunidades e faça mais por 
si. Os afectos e os carinhos serâo a dobrar esta semana. 

Terâ de aproveitar os pouces recursos de que dispôe esta semana 
e tentar tornâ-los rentâveis para si. Nào faça mais do que pode. 
Tente separar o que é mais importante para si, a familia pode 
estar a necessitar da sua presença. 

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

Perspectivam-se alguns êxitos mas é necessârio que canalize a 
sua energias para varies sectores. O imperador traz-lhe força e 
capacidade de aeçào. Terâ muito sucesso em novas conquistas. 

Terâ a habilidade suficiente para transpor sonhos para a vida 
real. A sua boa disposiçào sera fundamental para que tudo lhe 
corra bem. E tempo de pôr o passade para trâs das costas e dar 
novas oportunidades ou fazer novos conhecimentos. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

IWeiMXsiHl 't_Jr 

Desenho por: Michael Martins 

■ ' 7 
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DAmiviA! i< 

Carios do 
Carmo 
faz balanço de 
uma vida em novo 
CD a apresentar 
em Sintra 
Um "rasgar de horizontes" no fado, 
mas também "um balanço" de 40 
anos de carreira, assim define Carlos 
do Carmo o seu novo disco, que apre- 
sentou em concerto no Centro 
Cultural Olga Cadaval, em Sintra. 
Um disco que é também "um com- 
promisse de geraçôes", como afirmou 
à Lusa O fadista. 
Carlos do Carmo assume-se como 
"uma ponte", pelo que o disco inclui 
um tema de autoria do seu filho, Gil 
do Carmo, "Dois Portos", e numa 
"minifaixa" a voz da sua màe num 
tema de Gabriel Oliveira, "Maria 
Madalena". 
"Nove fados e uma cançâo de amor", 
titulo do CD, assinala o regresso de 
Carlos do Carmo à editora Universal, 
que lançou toda a sua obra, à 
excepçào de um disco. 
Uma ausência dos estüdios de 
gravaçâo, mas nâo do püblico. 
"Fui sempre dando os meus espec- 
tâculos, que era uma forma de alie- 
naçâo", diz, referindo-se ao dificil 
période que foi a doença da sua màe. 
Lucilia do Carmo faleceu a W de 
Novembre de 1998. O criador de "Por 
morrer uma andorinha" adoeceu 
pouco tempo depois - "levei um cartâo 
vermelho". E durante a convalescença 

Affieck 
0 homem 
mais sexy 
do Muiido, 
segundo a People 

Qactual sedutor da moda de 
Hollywood, Ben Affleck, foi 

eonsidérado "o homem mais sexy 
do Mundo" este ano pela revista 
People, o que nào espantou a sua 
noivà, a cantora e actriz Jennifer 
Lopez. 
*Nào nécessité que a People me 
diga que ele é o homem mais sexy 
do Mundo. A diferença entre mim 
e a People é que aos meus olhos 
continuarâ a ser o homem mais 
sexy do Mundo quando tiver 100 
anos", afirmou 'J. Lo", em decla- 
raçôes à revista. 

Ben Affleck, 30 anos, segue-se na 
lista de premiadq^ a nomes como 
Pierce Brosnan (2001), Brad Pitt, 
Richard Gere, Harrison Ford, 
Jonh F. Kennedy Junior e Mel 
Gibson, todos coroados anterior- 
mente pela People pelo seu "sex- 
appeal". ; 
O actor, com 1,86 metros de altura, 
esté actualmente noivo de Jennifer 
Lopez, de 32 anos, que jâ foi casa- 
da duas vezes. Os dois actores 
encontraram-se em Dezçmbro Ulti- 
mo durante as filmagens do poli- 
cial "Gigh" 

que reflecte sobre a sua vida artistica 
e decide gravar. 
Mario de Sa Carneiro, Vasco Graça 
Moura, Cecilia Meireles e Manuel 
Alegre sào alguns dos poetas, musica- 
dos por Paulo de Carvalho, Fernando 
Tordo ou Ivan Lins. Cada um dos 
temas, confidenciou o fadista à Lusa, 
"corresponde a fases" da sua "vida 
pessoal". 
Entre os sens acompanhantes no 
disco sobressaem o guitarrista 
Ricardo Rocha e o violista Carlos 
Manuel Proença, coin quem const- 
ruiu "nota a nota, torn a torn", o CD, 
em que participam também mùsicos 
como Carlos Bica (contrabaixo), 
Vicente Chuaqui (violoncelo) e 
Ricardo Dias (piano). 

FILME DA SEMANA 

TRCAStRC 
PLANET 

Emma Thompson, David Hyde 
Pierce, Martin Short, Brian Murray, 
Joseph Gordon-Levitt, Michael 
McShane, Michael Wincott 

Este filme animado baseado no livro 
de Robert Louis Stevenson, 
Treasure Island, conta a histôria de 
um jovem de 15 anos. Jim Hawkins, 
que se vai juntar à tripulaçâo de 
uma caravela espacial. 
Uma aventura futuristica, onde 
foram utilizadas as Ultimas técnicas 
de design grâfico em animaçào, tor- 
nando este mais um filme de efeitos 
especiais espantosos. 
Um bom filme para toda a familia. 

Familiar 

DURACàO: 

96 Minutas 

REALIZAC 

John Musker,| 
Ron Clements' 
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Bet.e & Stef em Fala Brasil 
Por Denise Guiinaràes 

Jà foi o tempo em que as referências do 
Brasil eram apenas o futebol (embora 
sejamos os melhores do Mundo) e o car- 
naval (embora nao exista nenhuma festa 
popular como esta no Mundo). Nos ülti- 
mos anos passamos a disputar o mercado 
na fabricaçâo de aeronaves em pé de igual- 
dade com o Canada (Embraer x 
Bombardier); as nossas novelas sâo assisti- 
das por milhôes de pessoas em todo o 
Mundo; o nosso café, a nossa cachaça e os 

nossos sapatos (entre outros produtos), sâo 
exportados para inumeros paises (inclu- 
sive o Canada); a beleza brasileira é 
nümero um no mundo da moda (Gisele 
Bunchen); nas pistas somos os mais 
velozes na Formula Indy e os segundos na 
F-1 e na müsica ganhamos cada vez mais 
admiradores nestes quatrd cantos do 
Mundo. 
Classicos da Bossa Nova como a cançào 
Garota de Ipanema foi e continua sendo 
interpretada em diferentes idiomas e, na 
maioria das vez'es, por cantores consagra- 

dos. Porém, tive oportunidade 
este mes de ver com os meus 
prôprios olhos a influência da 
müsica brasileira em terras 
canadenses. O programa Fala 
Brasil foi convidado para con- 
ferir o lançamento oficial em 
Toronto do cd "Day by Day" da 
dupla Bet.e & Stef. Nascidos em 
Montreal, extremamente sim- 
paticos e donos de belissimas 
vozes, estes jovens acabaram de 
ser descobertos pela Universal 
Music e jâ ganharam um disco 
de ouro somente com as vendas 
deste album. Entretanto, o que 
mais me chamou a atençâo no 
trabalho do duo, que como 
artistas independentes 
chegaram a vender mais de 50 
mil copias do cd Jazz/Bossa 
Nova, foi ver no repertorio 
varias müsicas brasileiras e o 
mais intéressante, interpretadas 

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 

em Português. Esta decisâo de cantar na 
Lingua de Camôes me deixou muito intri 
gada, pois, nenhum dos dois fala o nosso 
idioma... 
Para satisfazer nâo s6 a minha como tam- 
bém a curiosidade dos telespectadores de 
Fala Brasil, perguntei a eles quai foi o moti- 
vo que os levou a cantar de uma forma ino- 
vadora no Canada. Se voce quiser saber a 
resposta e conhecer um pouco melhor esta 
dupla nâo perça hoje o programa Fala 

Brasil, âs 20:00h, na FPtv. Confira uma 
entrevista exclusiva corn estes fâs incondi- 
cionais de Chico Buarque, Joâo Gilberto, 
Torn Jobim, Elis Regina, entre outros, e 
também o show do lançamento do cd de 
Bet.e & Stef. Corn muito custo (a Bet.e é 
extremamente timida) consegui arrancar 
algumas palavras em Português deste fan- 
tâstico duo, afinal de contas, eles preten- 
dem em breve gravar um cd todo em 
Português no nosso Brasil! 

qui asataao au... 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio, 

Jornalista condenada à 
peaa de morte 
A jornalista Isiome Daniel, autora do prôximo dia 7 
texto sobre o Concurso Miss Mundo que de Dezembro. 
originou a chacina de cerca de 200 pes- Lesadq no 
soas, foi condenada por um Tribunal do orgulho, 
Estado nigériane de Zamfara à “fatwa” - Mamoudu 
ordem islâmica que décréta a pena de Shinkarfi, vice- 
morte. governador de 
Na origem da decisâo do Tribunal esta o Zamfara, disse 
artigo escrito por Isiome. Referindo-se ad à televisâo nadonal que «os verdadeiros 
profeta Maomé, a jornalista escreveu que muçulmanos farâo corn que o sangue 
se «fosse vivo, teria gostado de se casar dessa mulher (a jornalista) seja derrama- 
cora uma das participantes do concurso». do onde quer que ela esteja». 
A populaçâo muçulmana do pais nâo gos- A repôrter pediu demissâo do jornal 
tou da noticia e começaram os confrontos ThisDay, deixou o pais e foi para os 
corn OS cristâos, Estadqs Unldos, de acordo corn seus ex- 
Perante este cenârio, a organizaçâo do editores. 
concurso Miss Mundo 2002 decidiu O governo federal da Nigéria nâo se pro- 
realizar o evento na capital inglesa, no nundou de imediato sobre a “fatwa”. 

Présidente angoiano escblïïe 
Hando para cliefe do Qoverno 
Fernando da Piedade Dias dos Santos Priraeiro Ministro, e os Lideres dos 
“Nandô” é a escolha do présidente Parüdos Politicos com ; Assento 
angoiano para o cargo de primeiro-mi- Parlamentar. 
nistro. José Eduardo dos Santos Fernando da Piedade Dias dos Santos 
endereçou unt coraunicado aos membros "Nandô" nasceu em 1952, em Luanda e é 
do ConseUio da Repûblîca de Angola, estudante do 4» ano da Faculdade de 
dando conta da sua inténçâo. Ehreito. Em 1986, ocupou o cargo de vice- 
Perante este cenârio ds membros do ministro da Segurança do Estado e em 
Conselho da Repûblica «têm um prazo de 1996 foi vice-ministro do Interior e 
oito dias para responder à consulta efec- Comândante-Geral da Polfcia Nacional. 
tuada pelo chefe de Estado angoiano». Actualmente é ministro do Interior, çOor- 
O Conselho da Repûblica é constituido denador do Processo de Paz e 
pelo Présidente da Assembleia, o Reconciliaçâo Nacional e membro do 
PrOcurador Gérai dâ Repûblica, o Bureau politico do MPLA, 

Manuel dos 
Santos Vidal 
16/05/1915 - 08/11/2002 
Filhas, genros, netos e restantes 
familiares, agradecem a todos quantos 
acompanharam o sen ente querido. 
Manuel dos Santos Vidal, â sua Ultima 
morada. 
Paz à sua aima. 
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SAÜDEEM STJACA.SA 

CAMCIDADE DE COMUNIOAR PELOS SONS 
O sentido da audiçâo é essencial à vida em 
sociedade. Enquanto os outros sentidos, 
incluindo o da vista, sao fundamentais 
para a autonomia individual, a percepçào 
dos sons, pelos quais se constroem as lin- 
guas faladas, é necessària para a comuni- 
caçâo oral, a base principal das relaçôes 
socials. 

Quando uma criança vem ao 
mundo com incapacidade auditiva profun- 
da, ou se a perca da audiçâo aparece na 
infância, antes da aprendizagem da fala, a 
surdez résulta também em mudez, com- 
prometendo severamente a aquisiçâo de 
conhecimento e a capacidade para comu- 
nicar. A perca da audiçâo no adulto, em- 
bora vâ dificultar a comunicaçâo pelo diâ- 
logo, ou a aquisiçâo de novas linguagens, 
nâo interfere com o que jâ se aprendeu e 
estâ guardado na memoria. O adulto 
surdo pode continuar a comunicar, 
mesmo nas formas mais admirâveis e com- 
plexas, como fez, com extraordinario bri- 
Ihantismo, Ludwig Van Bethoven; apesar 
de estar completamente surdo, foi capaz 
de compor, e conduzir com mestria e per- 
feiçâo, a sua liltima sinfonia, a nona, obra 
culminante, e uma das mais bêlas entre 
todas as sinfonias. 

Os sons sâo produzidos pelas 
vibraçôes da matéria; a fala e o canto pelas 
cordas vocais; os sons da natureza pelo 
vento, chuva, ou o correr das aguas dos 
regatos e fontes. As ondas sonoras 
propagam-se pelo ar até às orelhas e, em 
cada uma delas, fazem vibrar o timpano, a 
membrana que sépara o ouvido externo 
do ouvido médio. O ouvido médio é uma 
pequena cavidade, em forma de fenda, que 
comunica corn o interior do nariz pela 
trompa de Eustâquio. Em cada ouvido 
médio existem quatro ossiculos, articula- 
dos em cadeia, para transmitirem o som 
do timpano até ao ouvido interno onde 

estâ localizada a côclea, em forma de cara- 
col, onde estâo os receptores das ondas 
sonoras. As células sensoriais da côclea 
transformam as ondas sonoras em impul- 
sos nervosos para serem transmitidos até 
ao cérebro pelo nervo auditivo. O ouvido, 
formado por canais, caVidades, e pelo cara- 
col, estâ contido dentro do osso temporal, 
na base do crânio. 

A perca de audiçâo pode ser cau- 
sada por deficiências na conduçâo dos 
sons: a surdez condutiva; pode ter a sua 
origem nas células receptoras da côclea: a 
surdez sensorial; ou no nervo auditivo e 
cérebro: a surdez neuronal. A surdez con- 
dutiva, que pode ser causada por proble- 
mas no ouvido externo, membrana do tim- 
pano, ou no ouvido médio, é muitas vezes 
um problema temporârio. A surdez sen- 
sorial e neuronal é permanente; o seu 
ünico tratamento possivel é a amplificaçâo 
dos sons. 

A causa mais frequente de surdez 
condutiva é a obstruçâo de um dos canais, 
ou dos dois canais externos do ouvido, 
pela cera produzida no ouvido para lubri- 
ficar e protéger a sua parede de factures 
fisicos nocivos, como o frio, a secura, ou a 
agita portadora de micrpbios. A cera é 
geralmente fluida saindo para o exterior 
sem se depositar no canal; todavia, em 
algumas pessoas, pode ser mais espessa e, 
ao secar, acumula-se no ouvido; neste caso, 
quando interfere com a audiçâo, é 
necessârio a sua remoçâo por um profis- 
sional. Os ouvidos sô se devem limpar por 
fora, e os cotonetes nâo devem ser usados 
dentro do canal; em vez de os limpar, vâo 
contribuir para espremer a cera, que 
endurece acabando por tapa-los. Os algo- 
dôes e outros objectas, quando introduzi- 
dos dentro do canal auditivo, podem 
causar irritaçâo, e contribuir para o 
aparecimento de comichôes, ou de 

A Santa Missa e seu preço 
j Deus é amor e justiça 
I Mas deve estar consternado 
I Por saber que a Santa Missa 
I Tem um preço variado 

I Coisa que Deus nâo queria 
I Qiie nâo quer que assim seja 
I E além disso o preço varia 
I De Igreja para Igreja 
i 
I 
I Religiâo que me désolas 
I Eu de dor até me trinco 
I Hâ Igrejas de quinze dôlares 
I Outras de dez, outras de cinco 

I' 

1 Sou catôlico, sinto apreço 
I E diga o Bispo o que disser 
I A Santa Missa nâo tem preço 
I Cada um que dê o que quer 

I Um preço estipulado 
I Que nos traz sô arrelias 
I E eu fico consternado 
i Ao ver Igrejas vazias, 

Hull, Quebeque 

Pagamos para nos Baptizar 
Na dita Pia Baptismal 
Pagailios para casar 
E a missa do funeral 

Comer carne à quarta-feira 
Uma bula era preciso 
Outra enorme asneira 
Que nâo tem senso nem siso 

Antigamente nâo havia 
Radios nem televisâo 
Por isso o povo seguia 
As cegas a religiâo 

Sou catôlico praticante 
Frequento a Santa Igreja 
Mas longe de ser ignorante 
Que essas tolices nâo veja 

Para além da cristandade 
E da Igreja também 
Haja mais sobriedade 
Em nome de Cristo amen 

infecçôes, no ouvido. 
O interior do ouvido 

externo é revestido pela pele, 
e nele pode aparecer qual- 
quer doença que afecta a 
pele, incluindo infecçôes e tumores. As 
inflamaçôes cutâneas produzidas por 
excesso de secura ou humidade, por fun- 
gos e bactérias, ou por eczema e psoriase, 
causam geralmente uma comichâo inten- 
sa. O melhor tratamento para esse prurido 
é tentar resistir â vontade de coçar, para 
quebrar um ciclo vicioso causado pela 
irritaçâo da pele, causador de cada vez 
mais coceira. Algumas gotas anti-infla- 
matôrias, ao diminuirem o prurido, 
podem ajudar a terminar esse ciclo vicioso. 

A otite externa, muito frequente 
nos banhistas, é uma celulite infecciosa do 
ouvido externo, quase sempre causada por 
bactérias, mas que também pode ser cau- 
sada por fungos. A âgua das piscinas, 
lagos, rios, ou do mar, pode conter 
micrôbios que, ao entrarem no ouvido, vâo 
infeçta-lo causando inchaço e dores fortes 
Os furünculo sâo infecçôes coin formaçâo 
de pus na raiz dum pelo, bastante fre- 
quentes no ouvido. O tratamento destas 
infecçôes faz-se corn antibiôticos, em gotas 
ou por via oral. 

O bom funcionamento das 
trompas de Eustâquio é importante para a 
saùde do ouvido médio e da audiçâo. Estes 
canais que ligam o ouvido médio ao nariz 
estâo normalmente fechados, mas abrem- 
se, intermitentemente, para arejar a cavi- 
dade do ouvido médio e manterem, em 
igualdade de pressâo, o ar dentro e fora da 
membrana do timpano. Quando as 
trompas nâo conseguem abrir, como acon- 
tece na obstruçâo nasal causada por consti- 
paçôes, o ar do ouvido médio é absorvido e 
desaparece criando um vacum que puxa a 
membrana do timpano para dentro dessa 
cavidade; outras vezes esse espaço enche-se 
corn fluido; nestas situaçôes, o ouvido 
médio nâo deixa transmitir o soin ade- 
quadamente. A presença de fluido nâo 
infeccioso, origina a otite serosa, a doença 
de ouvidos mais frequente em crianças, e a 
causa mais frequente da diminuiçâo tem- 
porâria da audiçâo. Outra causa frequente 

de diminuiçâo temporâria da 
audiçâo, corn desconforto nos 
ouvidos, é o mau funciona- 
mento das trompas, durante 
as viagens aéreas, quando hâ 

mudanças sübitas da pressâo dentro do 
aviâo. Os mergulhadores de profundidade, 
ao regressarem â superficie, podem ter os 
mesmos problemas. 

A otite média é uma doença fre- 
quente nas crianças, sobretudo antes dos 
très anos de idade. Começa, quase sempre, 
depuis duma infecçâo causada por virus 
envolvendo as vias respiratôrias superiores. 
Os virus, passam do nariz âs trompas e ^ 
vâo infectar os tecidos do ouvido médio, 
incluindo a membrana do timpano, tornan- 
do-os susceptiveis âs infecçôes bacterianas. 
A otite média deve ser tratada, pronta- 
mente e adequadamente, corn antibiôticos 
para evitar danificaçâo dos tecidos infecta- 
dos, incluindo destruiçâo ôssea, per- 
furaçôes do timpano, ou infecçôes crônicas, 
capazes de comprometes a audiçâo. Muito 
raramente nos dias de hoje, a infecçâo pode 
espalhar-se ao osso mastôide e outros ossos 
da base do crânio, ou chegar aos nervos, 
veias, meninges, e â massa encefâlica, 
podendo causar méningite, abcessos, ou 
outras perigosas infecçôes cerebrais. 

A otoesclerose, a doença que 
ensurdeceu Bethoven, aparece em mem- 
bros de algumas familias corn perca pre- 
matura e progressiva da audiçâo causada 
pela imobilidade dos ossiculos do ouvido, 
coin diminuiçâo na conduçâo dos sons. 
Esta doença pode ser tratada por operaçâo 
mas, se atingir o ouvido interno, vai causar 
uma surdez sensorial, que nâo é tratâvel por 
métodos cirürgicos. 

A perca de audiçâo, se o cérebro 
jâ reteve e armazenou as informaçôes 
necessârias â comunicaçâo, se nâo for 
tratâvel por métodos médicos ou cirürgi- 
cos, pode ser compensada pela utilizaçâo 
de aparelhos amplificadores ou, se isso nâo 
for possivel, por sinais do corpo e outros 
sentidos. 

O ouvido capaz de captar sons 
audiveis e claros é fundamental â edu- 
caçâo e comunicaçâo pelo diâlogo: As 
bases da Civilizaçâo! 

mVAESPERANÇA 
EM BRAMPTON 

110 Brickyard Way #2 
905-457-5592 

FECHADO àS 2*‘FEIRAS 

HOf 8Sî ^ llAM ‘ 8PM 
DOMINGOS 11AM - 6PM 

ESPECIAIS DE AUMOÇO ENTHE AS 11H30 E AS ISHOO 

Whole Rôtisserie 
Chicken 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FWTAS E 

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

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

WUIIIIJIf DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) WB lax 

COM I.STK ci'i’.v 

Esr.\ oi i'.Ki.A I KKMIN.A: 31 L)i /. 02 
TuU It WttStHIU UTICIMI At AlTDIU IISMPM 
^ I Nil nil ilHTM IIITU EICMINIA. 

Faça as suas 
encomendas 

de Natal e 
Ano Novo 
antes do 
dia ls de 

Dezembro 
Combo ^3 STEAK SANDWICH E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 
$/| 90 

Combo ^4 1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 

COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML *6. 
90 

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

COMPUTERS 

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

c Web Hosting 
c Design Grâfico 

Contacte Nu no ou Patricia 

WWW, viperteom.ca 

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

THE MARIANO REGO 
MEMORIAE FOND" | 
A Comissâo Executiva do "THE MARIANO I 
REGO MEMORIAL FUND", num acto | 
solene, entregou a "Boisa de Estudo Musical | 
2002" à Caria M. Pavào, digna estudante do | 
Royal Conservatory of Music em Toronto. O | 
respectivo Certificado foi apresentado na | 
quarta-feira, 20 de Novembre de 2002. j 

VIP: Apresentaçâo do projecto 
O projecto “Valores, Influências e Amigos 
(peers)”, o quai apresentei a semana passa- 
da e cujo objective é destinado para os 
alunos do grau 6, esta dividido em varias 
categorias para que seja de fâcil com- 
preensào para os professores e encarrega- 
dos de educaçào. Antes de abordar cada 
uma das categorias em questâo, apresen- 
tar-vos-ei a introduçâo ao projecto que 
resume as principais questôes que tiveram 
na base da composiçâo deste documente. 
«Entende-se por valores as categorias que 
um individuo ou uma sociedade conside- 
rar importante como principios para um 
conduta de extrema importâneia» 
Conforme vào desenvolvendo os sens sis- 
temas de valores pessoais, os estudantes 
deverâo ser sensibilizados para os valores 
que os Canadianos, provenientes de varies 
grupos étnicos, valorizam como essenciais 
para o bem-estar da sociedade. Ao 
mesmo tempo que aprendem estes valores, 
os estudantes deverâo estar integrados 
num ambiente que os ajude a desenvolver 
uma auto-imagem positiva, a quai desem- 
penha uma funçâo importante na 
preparaçào destes individuos como mem- 
bres responsâveis de uma sociedade. Em 
primeiro lugar, o estudante deverâ estar 
preparado para se adaptar de uma 
maneira construtiva às mudanças sociais. 
Nos ültimos anos, por exemple, temos 
testemunhado uma alteraçâo significante 
no nücleo familiar, na influência de insti- 
tuiçôes sociais e nas funçôes desempen- 

hadas pelo homem e pela 
mulher. No Ontario, parti- 
cularmente, tem-se vindo a 
testemunhar um aumento si- 
gnificative na diversidade cul- 
tural e racial. Torna-se, por- 
tante, cada vez mais impor- 
tante verificar se os alunos 
desenvolvem os valores, qua- 
lidades e conhecimento 
necessaries que lhes permi- 
tam viver em harmonia e de uma forma 
produtiva numa sociedade que valoriza a 
diversidade e estâ empenhada em esta- 
belecer o direito à igualdade e à justiça 
social. 
Os Valores da Sociedade, que servem 
como expectativas para todo e qualquer 
individuo, sâo geralmente aceites pela 
sociedade, ao mesmo tempo que formam a 
base das suas tradiçôes culturais, estru- 
turas, prâticas e leis. Os Valores Sociais 
mais imporantes no Canada englobam 
liberdade, justiça, honestidade, respeito, 
igualdade e compaixào. Existe um 
nümero importante de valores que os 
canadianos consideram ser essenciais para 
o bem-estar da sociedade. Estes valores 
realçam os direitos democrâticos e as 
responsabilidades do individuo, ao mesmo 
tempo que se baseiam na importâneia fun- 
damental dos individuos de todas as raças, 
credos, etnias, idades e capacidades fisicas 
e/ou mentais. 
Os Valores Pessoais sâo todos aqueles que 

o individuo obtém, consciente 
ou inconscientemente. Os 
Valores Pessoais de cada indi- 
viduo afectam profundamente 
a sua maneira de pensar e de 
se comportar na sociedade, 
embora os valores pessoais 
sejam influenciados, em 
grande parte, pelos valores 
sociais em gérai. Cada estu- 
dante é um ser ùnico corn 

dimensôes fisicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, culturais e espirituais. Estas 
dimensôes desenvolvem-se através de um 
processo que se poderâ relacionar coin a 
infâneia, a adolescência e a transiçâo para 
adulto. 
Este desenvolvimento sera o reflexo das 
influências e do ambiente a que este indi- 
viduo foi exposto durante a vida. Existem, 
porém, inûmeros outros factures que con- 
tribuem para o crescimento moral e para o 
desenvolvimento do individuo para além 
da transmissâo de valores sociais impor- 
tantes, tais como a compaixào ou o 
respeito. A criança nâo é um utensilio 
para se encher corn conhecimento, nem 
um computador para ser programado. 
Ao contrârio, a criança terâ que aprender 
a desenvolver de uma forma activa os va- 
lores e as capacidades pessoais. 
Consequentemente, o professor deverâ 
manter-se atento às influências da sala de 
aula e do ambiente escolar, ao mesmo 
tempo que dever pedir aos alunos que 
pensem e avaliem os seus prôprios valores, 
assim como os valores dos colegas de 
turma. Para a semana abordaremos o 
papel do professor e do encarregado de 
educaçào que trabaUia corn este documento. 

Ârvore de Natal 
e recolha de 
alimentes e 
roupa 
0 Vereador 
Mârio Silva 
realiza no 
Domingo, dia 
1 de 
Dezembro, 
pelas 17h0(), a 
cerimônia de 
iluminaçào da 
Arvore de Natal, no Dufferin Grove 
Park, em frente à Dufferin Mail. Estarâ 
présenté, entre outras personalidades, 
a antiga présidente da Câmara de 
Toronto, Barbara Hall. Présente o Pai 
Natal, que servira chocolate quente e 
chocolates. Haverâ também cânticos 
de Natal. Neste dia sera inaugurada a 
pista de gelo para patinagem e diver- 
sâo. 
-"Dia 1 de Dezembro teremos a oportu- 
nidade de celebrar a quadra natalicia e 
conviver corn familiares e amigos", 
mencionou Mârio Silva a O Milénio. 
Também terâ lugar a habituai recolha 
de alimentos para o Banco Alimentar e 
roupas para dar aos mais carenciados. 
Mârio Silva recebeu de novo o apoio 
de Joe No Frills, Dufferin Mail, 
Câmara Municipal de Toronto e da 
empresa Cadbury. 
Mais informaçôes; 416 392-7012. 

CONFIE EM EXPO SQQO 
EXPERIÊNCIÂE 
HONESTIDADE 
AOJV^SSO  - . ... 

ço SL Clair Ave. W 
 roxjgpi^^ (esqidnacomalaneSUTonm 

Estimativas gratis TeL/FaX: 416-533-2439 
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CT Residential - ALUGA 
1305 Dundas St. W 

DISPONîVEL DE MOMENTO; 

• APARTAMENTOS COM 1 ou 2 QUARTOS 

• ESTùDIOS (BACHELORS) 

Tel: 416.537-7667 

Padeiro para tumo da iioite . Contactar Vince. 
Tel; 905-265-1438 

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

Pessoa para ajudar na preparaçâo de refeiçôes e 
fazer litnpeza. Contactar Robert. Tel.:416-363-4247, 

Carpinteiros com alguma experiência em “Fratninfi”. 
Tel.:4l6-658-4l67. Telefonar depois das 6 da tarde. 

Pessoal corn experiência, para fazer limpeza na ârça 
de Mississauga e Oakville. Tel.:905-383-6400. 

Pessoal corn experiência em fazer limpeza, 
reparaçâo e poümento de màrmore e granito. 
Contactar Esmeralda. Tel.:4l6-654-0168. 

Ajudante de cozinha. Contactar Olga. 
Tel.:4I6-531-2214. 

Recepcionista para consultôrio raédico, flueute em 
ingles e português e corn alguns conhecimentos de 
computador. Tel.;416-969-8931. 

Pessoal para a conslruçâo, (Taping e Drywall). 
Tel.;4Ui-294-5776. 

i Mecâmco corn experiência, para stand de 
automdveis, na ârea da Dufferin e Eglinton, corn 
excelentes beneficios e ordenado.Tel.:4l6-789-4521. 

Vendedor, full-time ou partdime para loJa de pren- 
das, flueute em português e inglês, na ârea da 
Dufferin e Duj^nt. Tel.;416-532-4438, 

Senhora para tomar conta de pessoa idosa, induin- 
do serviços domésticos. Contactar Sra. da Costa, r 
Tel.;416-937-9871. 

Soldadores corn experiência em gradeann-nu»,. 
Contactar Rui. Tel.:416-604-8711. 

Procura-se senhora voluntâria para ajudar um 
homem doente de 51 anos, nas tarefas do dia-a-dia 
em troca de um quarto. Preferênda se falar inglês. 
Paie corn José, Tel.: 416-534-9637 

Atençâo. 
Sr. José DIreito 

O Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto 
chama a atençâo do Sr. 
José Direito para que 
entre em contacte a 
Chancelaria do 
Consulado-Geral para 
tratar de assunto do seu 
prôprio interesse. 
O Sr. José Direito é filho 
de Laurentino Vieira 
Direito e de Rosa Maria 
Pereira. 
Info: 416 217-0971, 
Ext. 222. 

Inspectores da ONU concluiram primeira 
inspecçâo numa fâbrica militar 
Os inspectores em desarmamento da 
ONU concluiram ontem, na fâbrica de 
armamento Tahadi, a 25 quilômetros a 
noroeste de Bagdad, a 
primeira inspecçâo de 
armas no Iraque desde 
1998. 
A équipa era constituida 
por 15 técnicos da 
Comissâo de Investigaçâo, 
Vigilância e Verificaçâo 
das Naçôes Unidas 
(UNMOVIC) e voltou ao 
hotel onde esta instalada 
très horas depois do inicio 
da inspecçâo. 

Uma outra équipa de inspectores que par- 
tiu de Bagdad, constituida por cinco peri- 
tos da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), encontra- 
se num "local desconheci- 
do" e ainda nâo regressou 
da sua missâo. 
A ONU espera contar, a 
partir de finals de 
Dezembro, corn cerca de 
uma centena de peritos 
no terreno para 
realizarem as inspecçôes 
de desarmamento num 
nümero estimado em 700 
locals. 

C&parguete com Tomate e Pimentos 

InCREDItriTES: 

250 GRS. DE ESPARGUETE CO/.IDO 

75 GRS. DE TOUCINHO FUMADO 

COLHER DE SOPA DE MANTEIGA 

500 GRS. DE TOMATE PELADO 

* 7 PIMENTO 

1 RAMO DE CHEIROS 

* 100 GRS. DE AZETTONAS PERDES 

SAL E PIMENTA 

Z COLHERES DE SOPA DE QUEIJO RALADO 

*ORÉGÀO 

(OnPECÇflO: 
Corte O toucinho em tirinhas e aloure-o na man- 
teiga. Junte o tomate picado, o pimento em tiras e o 
ramo de cheiros. Depois de cozer cerca de 15 minu- 
tos, junte as azeitonas descaroçadas e tempere. 
Inlroduza o esparguete neste molho, polvilhe corn o 
queijo ralado e mexa corn dois garfos. Sirva polvi- 
Ihado corn orégào. 

Sobremesa : 

8opa Dourada 
InCREDIEMTES: 

200 GRS. DE PÀO-DE-LO 

* 120 GRS. DE AMÊNDOAS 

* 180 GRS. DE DOGE DE GILA 

* 72 GEMAS 

700 GRS. DE AÇÜCAR 

(OriEECÇflO: 
Corte o pâo-de-lô em fatias finas. Pela-se e rala-se a 
amèndoa. Corn o açücar e 3 dl de âgua faz-se uma 
calda em ponto de cabelo. Retira-se do lume e, pas- 
sam-se ra[)idamente as fatias de pâo-de-lô por esta 
calda, disponha-as numa travessa. Leva-se a calda 
novamente ao lume e deixe levantar fervura. 
Adicione o doce de gila e deixa-se ferver um pouc'o 
(2 minutos Junte a amèndoa e ferve mais um 
pouco (2 minutos 
Retira-se do calor e deixa-se amornar. Têm-se as 
gemas ligeiramente batidas numa tigela, junta-se 
um pouco da calda, misture e deite na calda mistu- 
rando bem. Leva-se ao lume mexendo sem parar, 
até espessar. Deite o creine sobre as fatias de pâo-de- 
lô, polvilhe corn carrela. Décoré corn grageias 
prateadas. 
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Estigma e Discriminaçâo, temas da 
comemoraçâo do Dia Mundial da SIDA 
Domingo, dia 1 de Dezembro, é o DIA 
MUNDIAL DA SIDA, tende em destaque 
os temas relacionados corn Estigma e 
Discriminaçâo. 
Para nos falar do dia e dos temas escolhi- 
dos, dialogâmos corn o Présidente da Arco 
iris e membre da VIVER e ACT, Jorge 
Costa, homossexual assumido e corn o 
trauma da HIV. 

h 

the P0flugi^^>Spg3sm: 

-Quai o pior problema para um 
seropositive? 
-Nào ser aceite pela sociedade em que vive. 
No meu caso particular, nâo ser aceite na 
comunidade portuguesa. Por outre lado, 
logo que tomam conhecimento de que A, 
B ou C, estâ corn o virus da SIDA, tomam- 

no de imediato como homossexual e isso 
nào é verdade. A contaminaçâo pode acon- 
tecer corn qualquer pessoa, homem ou 
mulher, independentemente das suas 
preferêneias sexuais. Outre problema que 
nos aflige, é a falta de aceitaçào e apoio da 
parte da Igreja Catôlica. Até a minha 
prôpria familia marginaliza-me. Isto é 
desumano. 

-Que lhe dizem quando sabem da 
®i sua situaçâo? 

-Ouço, corn muita dor, coisas destas; 
-Apanhou o virus da SIDA? É bem 
feito, nâo seja homossexual. Alguns 
até dizem que quem tem SIDA/HIV 
deveria ter uma marca para se distin- 
guir dos outres... É muito dure ouvir 
coisas destas. 
-Jâ foi discriminado? 
-Sim, muitas vezes. Agora jâ estou 

ly "calejado", jâ nào me aflige a margi- 
"ï nalizaçào. Custa muito, mas a habi- 

* tuaçào alivia a situaçâo. Nas festas, é 
rare nâo ouvir: -Olha, là vem o p... 
-Procura falar às pessoas para 
explicar a situaçâo, enfrentar o prob- 

lema sem complexes? 
-Sim, eu falo às pessoas sobre a homosse- 
xualidade e a SIDA. Embora sejam temas 
inconfortàveis... 
-E mais fâcil viver na comunidade cana- 
diana do que na portuguesa? 
-Claro, sem düvida! Tudo o que tenho con- 

seguido é fora da comunidade 
portuguesa. Na nossa comu- 
nidade é muito dificil ser 
homossexual, ou ter HIV, 
apontam-nos logo o dedo... 
Précisâmes de psicôlogos, 
assistentes sociais, de gente 
que entenda a nossa realidade 
e auxilie. Somos seres 
humanos como os outres! 
-Que desejava que acontecesse? 
-Que as pessoas deixassem de pensar que 
os séropositives sào sô os homossexuais. 
Ponham as ideias religiosas fora destas 
questôes. Factos sào factos. Nâo nos 
acusem injustamente, aceitem-nos e nada 
mais. Espero que homens, mulheres e, 
especialmente, os mais jovens, façam sexo 
mas sô corn todos os cuidados para evitar 
problemas graves. 
-Quai o conselho que deixa? 
-Que os portugueses que tenham HIV nào 
se escondam, que percam a vergonha. 
Dirijam-se confiantes à Agência VIVER 
pois, corn toda a confidencialidade, serào 
apoiados e tratados dentro dos conheci- 
mentos actuais (416 929-7989). 
Jorge Costa falou-nos também da festa do 
6° Aniversârio da Arco Iris, que teve o 
patrocinio de Micaelense Home Bakery, 
Ice Man, J.P. Towing e TNT Production. 
Estiveram présentes, représentantes da 
ACAPO, Associaçào Democrâtica, Casa 

dos Poveiros, FC Porto de Toronto, First 
Portuguese, C.P. de Mississauga, Casa dos 
Açores, Operârio, Casa do Alentejo, e 
VIVER. O Cônsul-Geral, Dr. Joào 
Perestrello enviou felicitaçôes que foram 
lidas pelo Deputado Laurentino Esteves. 
O Vereador Mârio Silva entregou lyn 
Certificado de Felicitaçôes e um cheque de 
$500. dôlares para ajuda às iniciativas da 
Arco Iris. Jorge Costa homenageou a 
Michelle Reis Amores por ter sido a 
primeira mulher a assumir-se como lésbi- 
ca. Michelle recebeu um Plaça 
Comemorativa. 
-Deixo através de O Milénio um pedido de 
compreensâo para connosco. Envio a 
todos um bom Natal e feliz Ano Novo. 
Agradecemos e retribuimos. 
A Coligaçâo de Lingua Portuguesa Contra 
a SIDA-VIVER, convida todos a comemo- 
rarem o Dia Mundial da SIDA, Domingo, 
dia 1 de Dezembro de 2002. 

JMC 

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 sào as 
histôrias, os concelhos e freguesias, 
desde as origens, lendas e figuras 

ilustres da sua terra. 
2000 hoje... Procure ir ao encontre 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. 

À venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 

DISTRITOS 
DiSPOINifVEiS EM CO ROMS 

• 6RAOA 

• COIMBRA 

• SETûBAL 

• VlANA 
DOCASTELO 

• B:^A 

• PORTO 

• AçORES 

• AVEIRO 

• LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 
M4 
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TRABALHA EM EJQUIPA? 
Gostaria de se juntar à équipa vencedora? 

A Soccer International, que opera desde 1981 e se mantem em constante crescimento, é a maior 
fornecedora de uniformes de futebol. Como resultado, existe agora a oportunidade para que possa 
fazer parte da équipa. Neste momento, existe um numéro de posiçôes disponiveis para full-time, 
turno à escolha, seja diûrno, seja nocturno. Os nossos salaries sâo compétitives e incluem bénéficiés. 
Se possuir qualificaçâo para uma das seguintes posiçôes, era favor candidatar-se pessoalmente, 
dirigindo-se ao 221 Evans Avenue (zona sul de Etobicoke, entre a Islington e a Kipling), entre as 7h30 
e as 18h00. 

Operador/a de Mâquina de Costura: operadores corn experiência para linha de costura 
automâtica. Salarie garantido corn bonus incluidos. 

Organizador/a de encomendas; seleccionar os uniformes de futebol segundo as encomendas e 
organizâ-los por équipa. 

Chefe responsàvel pela qualidade: Individuos corn aptidâo para o detalhe, serào responsâveis 
pela qualidade e quantidade dos uniformes, antes de serem enviados para o cliente. 

Lideres de Sector: Individuos que tenham a capacidade de verificar se as encomendas do seu sec- 
tor estào complétas dentro do prazo estabelecido. Liderar os resultados e a organizaçào do produto. 
Deverâ possuir a capacidade de resolver vârios problemas, liderar vârias funçôes e dar o exemplo 
através da sua liderança. 

Linha de Costura: Deverâ ser capaz de carregar e descarregar as peças de vestuârio da linha de 
costura. Verificar o contrôle de qualidade e organizar as peças de vestuârio de acordo corn o tama- 
nho e a équipa. 

Expedidor/a: Capàz de trabalhar num ambiente corn ritmo acelerado. Deverâ possuir conheci- 
mento de informâtica (computador). 

Empregado/a Doméstico/a: pessoa para cuidar de crianças e fazer limpeza. 

Estampador/a: Individuo experiente em estampar emblemas nos uniformes de futebol. 

Représentante de Assistência ao Cliente: Individuo organizado corn capacidade de comuni- 
caçâo (pessoal e/ou telefonica), que tenha conhecimento do programa informâtico MS Office e seja 
bom a fazer contas. Fluente em Inglês. 

Para obter mais informaçôes sobre a companhia, poderâ visitar a pâgina da internet; 

www.sportsphere-soccer.com 
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UEFA / Paris Saint-Germain 2 Boavista 1 
O Boavista perdeu por 2-1 corn o Paris Saint-Germain, em 
França, numa partida da terceira eliminatôria da Taça 
UEFA, em futebol, em que procurava a "poçào mâgica" 
para sacudir os maus resultados, mas acabou por cair no 
"caldeirâo" gaulés. 
O resultado, que nào a exibiçâo, acabou por ser o mal 
mener nesta deslocaçào a Paris, por mérite do golo de 
Luiz Claudio, jâ que abre boas perspectivas para o 
Boavista anular a diferença e seguir em Trente na prova. 
O Boavista, no entanto, segue de der'rota em derrota nas 
varias frentes, I Liga, Taça de Portugal e agora Taça 
UEFA, depois de uma ultima ronda invicto, e o oxigénio 
de Jaime Pacheco no Bessa começa a escassear. 
A eliminatôria entre o Boavista e PSG teve a particulari- 
dade de juntar duas équipas a atravessar um période difi- 
cil e que encaravam o encontre como a possibilidade de 
dar a volta por cima à crise de resultados. 
No final da partida Jaime Pacheco disse que "este resulta- 

do (2-1) abre légitimas aspiraçôes de passar à fase seguinte 
da prova. O PSG, como lhe competia, dominou na 
primeira parte e acabou por marcar num lance precedido 
de um erro nosso. Fomos para cima deles e acabâmos por 
sofrer o segundo. 
Na segunda parte realizâmos um jogo conseguido, mar- 
câmos um golo e poderiamos ter marcado mais, mas tam- 
bém o PSG, nào fosse a qualidade do nosso guarda-redes, 
podia ter aumentado. 

Por seu turno o técnico do PSG Luis Fernandez referiu 
que "foi uma vitôria importante, apesar de escassa. 
Entrâmos bem no jogo, quer a defender quer a atacar, 
fizemos dois golos e tivemos duas oportunidades para 
fazer o 3-0. 
Acabâmos por sofrer um golo, o que vem complicar ojogo 
da segunda ' mào'. O Boavista nào é um adversârio fâcil e 
a jogar em casa vai ser ainda mais complicado". 

José Antonio 
Camacho 
receptivo a 
propostas 
o espanhol José Antonio Camacho é um dos nomes que 
encaixam no perfil desenhado pelos dirigentes do Benfica 
para a sucessâo de Jesualdo Ferreira, numa altura em que 
os responsâveis encarnados estudam varias hipôteses 
para o cargo de treinador. O ex-seleccionador de Espanha 
afirmou nào ter ainda sido contactado pelas âguias, ape- 
sar de estar receptivo a propostas. 
Camacho garantiu que «ninguém» o contactou até agora. 
O treinador espanhol escusou-se a «especular» sobre um 
interesse do Benfica, mas revelou que pode voltar ao acti- 
vo assim que tiver condiçôes que o satisfaçam. 
«Estou disposto a voltar a treinar uma équipa se receber 
uma proposta intéressante», declarou, nào manifestando 
preferência por um clube estrangeiro ou por um espa- 
nhol. «Dependerà sempre da proposta. Hà que esperar 
para ver», acrescentou. 

Alenitchev e lankauskas ok 
Alenitchev, médio russo do F.C.Porto, tem treinado sem 
limitaçôes, em Gaia, 
depois de lesào de 
alguma gravidade. 
Também sem proble- 
mas tem estado 
Jankauskas. Cândido 
Costa, lesionado na 
partida de domingo 
Trente ao Trofense, 
para a Taça de 
Portugal, faz treino 
integrado de ginàsio. 
O brasileiro Clayton 
nào participa dos 
treinos corn os cole- 
gas, fazendo trata- 
mento e trabalho de 
ginàsio. 
O F.C. Porto fez quar- 
ta-feira o ultimo 
treino antes da partida corn o Lens, referente à primeira 
mào da terceira eliminatôria da Taça UEFA. 

SOfl^t Dt.. 
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Problemas da pele 
Eczema 
Sistema genito-urinârio 
reprodutivo 
I mpotência 
Infertilidade 
Bronquite 
Gripe 
Asma 
Colite 
Obstipaçâo 
Diabetes 

e Tensâo alla 
Indigestào 
Depressâo 
Artrite   
Dores de cabeça e 
enxaquecas 
Lumbago 
Ciâtica 
Entorses 
Pescoço tenso 
Tendinite 
Neuralgia Trigeminal 

Dr. Cristôvào Branco 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CUNICA 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 

Need Flyers? 
VONl PAY TOO MUCH FOR PRINTING 

10,000 
FULL COLOR Flyers For Only 

$299 
Color —   Cold 

UNSBATABU - UNSWIVA8LI PRICE! 

WE DO AU KINDS OF PRINTING WITH THE LOWEST PRiCESI 

(416) 733 - 2262 
KHHD PUBLICATIONS www.khrd.ca 
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Jesnaldo, 
011” técnico a scr 
utriturado» dcsdc 
0 ultimo titulo 

Jesualdo Ferreira foi o décimo primeiro treinador, con- 
tando com as duas entradas em cena de Màrio Wilson, a 
ser «triturado» pelo Benfica, desde o ultimo titulo 
nacional conquistado em 1993/94. Toni era entào técnico 
principal, mas, apesar de se ter sagrado campeào 
nacional, saiu no final da época, dando lugar a Artur 
Jorge. 

Nuno Gomes vaiado à saida do Estddio da Lux apos o final do 

jogo com 0 Gondomar (0-1) 

Desde entào, os despedimentos têm sido sucessivos. Esta 
época, Jesualdo Ferreira foi o segundo na Superliga a ser 
alvo da habitual «chicotada psicolôgica», depois de 
Manuel Fernandes, que começou a temporada no Santa 
Clara. 
Apôs a eliminaçào dos encarnados da Taça de Portugal 
na sua prôpria casa pelo Gondomar, (0-1) os adeptos nào 
gostaram e deram voz a vârios protestos Junto da sala de 
imprensa do estâdio da Luz, nào poupando jogadores, 
treinador e présidente do clube. 
A indignaçào de cerca de 500 benfiquistas contra a sua 
prôpria équipa era évidente, chegando mesmo a aplaudir 
a saida da équipa de Gondomar quando esta se dirigiu ao 
autocarro. 
O argentino Carlos Blanchi, que se notabilizou ao serviço 
do Boca Juniors, é uma das vàrias hipôteses em carteira. 
No entanto, os responsâveis do clube da Luz entendem 
que hà outro facto a ter em conta: o preço. Este nào 
poderâ colocar em causa as jâ debilitadas contas «encar- 
nadas». 

O jogador do 

Gondomar, Miguel, 

corta a bola sob o 

olhar do jogador do 

Benfica, Zahovic, e 

do guarda-redes, 

Nuno Claro. 
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Rui Costa: uSinto- 
me nom momento 
muito bom» 
Rui Costa foi, de forma unânime, considerado o melhor 
em campo na partida desta terça-feira frente ao Real 
Madrid, a contar para a primeira jornada da segunda fase 
de grupos (C) da Liga dos Campeôes. O médio português 
do Milan foi, à saida, felicitado por todos, inclusive pelos 
jornalistas espanhôis présentes na zona mista. Mas, mais 
uma vez, o seu discurso pautou-se pela humildade. 
«Acho que nâo fui o melhor em campo. O Milan fez uma 

grande exibiçâo. Tudo somado fomos superiores ao Real 
Madrid, mas nâo muito. Isto porque nenhuma équipa 
pode ser muito superior ao Real», começou por dizer. 
O internacional luso foi déterminante na vitôria dos 
«rossoneri». Questionado sobre a sua participaçâo no 
golo de Shevchenko, Rui Costa nâo disfarçou um sorriso 
e um certo brilho nos olhos. «Foi bonito e foi importante 
porque mudou o sentido do jogo numa altura importante 
para nos. Mas quando um jogador tâo importante como 
Shevchenko, que reclamou uma oportunidade, consegue 
marcar, isso dâ-me prazer, tal como o dâ a toda a équipa», 
atirou. 
Rui Costa recusou a ideia de que a sua inspiraçâo nesta 
partida tivesse, de certa forma, a ver corn o facto de ter 
ficado de fora do «derby» corn o Inter: «Nâo. Nâo acho 
que uma coisa tenha a ver corn a outra. Nâo entrei de 
raiva. Quando o Milan tem um plantel tâo bom é précise 
perceber estas opçôes. Nâo fiquei contente, ninguém fica, 
mas compreendi a decisào.» 

Jogadores do Lens quase 
silenciavam Mourinho 
Compenetrado, apesar dos vârios sorrisos corn que ia co- 
lorindo cada resposta, José Mourinho parecia levar à sala 
de imprensa a intençâo de nâo dizer palavra, o que, sô por 
si, carregava uma enorme contradiçâo. O simples gesto 
que o fizera sentar-se diante dos jornalistas pressupunha 
a aceitaçào das regras do jogo, apesar de tudo quanto 
ouvira dizer da boca dos jogadores do Lens. «Depois 
daquilo que têm dito, acho que sô tenho de estar caladi- 
nho», disse. Era o primeiro sorriso. 
Ao sëu jeito, sem aguardar por nova questâo, Mourinho 
expôs as razôes do silêncio nâo cumprido. «Disseram que 
eram melhores, que iam passar a eliminatôria, que em 

casa sâo intransponiveis...». O treinador do F.C. Porto nâo 
subscreve, mas também se poupa ao trabalho de contra- 
por ou ripostar, mesmo que recordado das declaraçôes 
bem mais moderadas de Joel Muller, o treinador do Lens. 
«Por muito convincente e persuasivo que um treinador 
possa ser, as palavras dos jogadores ganham um peso 
muito maior», argumentou, negando-se, outra vez, a su- 
blimar as qualidades da sua équipa e a provar a precoci- 
dade da conclusâo francesa. 
«Prefiro deixar no ar as declaraçôes dos jogadores do 
Lens», justificou-se, antes de um contra-ataque dissimula- 
do, num misto de indignaçâo e ironia: «O Moreira 
[descendente de portugueses e adepto assumido do F.C. 
Porto] quer fazer carreira no futebol francês e reformar-se 
aos 34 anos no coitadinho do futebol português». Mesmo 
reconhecendo que as declaraçôes provenientes de França 
podem «empurrar» o F.C. Porto, Mourinho cré que, se a 
sua équipa precisar de motivaçâo extra, é o pùblico das 
Antas que a poderâ garantir. 

Pinto da Costa 
entrega choque 
ao Tirsense 
o présidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, 
entregou, na repartiçâo de finanças de Santo Tirso, a sua 
contribuiçâo financeira para ajudar o Tirsense a ultra- 
passar a crise que o clube atravessa. 
Depois de o clube ter visto os bens penhorados pela 
Direcçào-Geral de Impostos, que réclama o pagamento de 
uma divida de 280 mil euros, o Tirsense montou uma 
banca à porta da repartiçâo de finanças daquela cidade, 

corn o objectivo de angariar os fundos necessârios para 
«salvar» o Tirsense. 
Pinto da Costa jâ havia anunciado a sua intençâo de, a 
titulo individual, ajudar o emblema de Santo Tirso e, 
quarta-feira, pelas 15h00, cumpriu a promessa entregan- 
do o seu donativo. 
«É uma contribuiçâo quase simbôlica, mas feita corn todo 
o gosto», afirmou Pinto da Costa no local, sublinhando o 
«desejo de que os amigos do Tirsense colaborem e que 
dêem a sua participaçâo, porque é necessârio salvar este 
clube, que é uma grande instituiçâo, representativa de 
uma grande terra». 
“Pinto da Costa tem uma ligaçâo afectiva a Santo Tirso, 
tendo estudado aqui num colégio, e comunicou ao prési- 
dente do Santo Tirso que ali estaria para fazer a sua 
doaçâo na repartiçâo de finanças e diminuir a divida 
deste clube, para assim continuar a ter possibilidades de 
pagar tudo o que deve até 31 de Dezembro», revelou 
Eduardo Castro, director de comunicaçâo do Tirsense. 

Mario Zagallo hospitalizado 
devido a problemas cardiacos 
o ex-técnico da seleçâo brasileira Mario Jorge Lobo 
Zagallo, 71, foi internado no inicio da noite de segunda- 
feira num hospital da zona Sul do Rio de Janeiro coin 
problemas cardiacos. 

Segundo iuformaçôes preliminares, o tetracampeâo 
mundial deu entrada no hospital carioca apresentando 
arritmia cardiaca (falta de regularidade nas pulsaçôes). 
O ex-treinador foi submetido a vârios exames, acompan- 
hado do seu cardiologista particular, Renato Vilella. 
Na semana passada, Zagallo viveu mais um momento 
ilustre na sua carreira ao comandar pela ultima vez a 
seleçâo brasileira, corn vitôria (3 a 2) num encontro 
amigâvel contra à Coreia do Sul, na cidade de Seul. 

GRILL HOUSE 
CHURRASQUEiRA \ 
“ “  SE 

NâTAL SORTE!» 
1° PRëMIO - UMA VIAGEM A PORTUGAL 

{PARA UMA PESSOA) 

2° PRëMIO - UM JANTAR PARA 2 PESSOAS 
No PiRi PiRi (SEM BEBIDAS) 

• O SORTEIO SERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002 • 

pli 928 COLLEGE STREET 

^ TORONTO, ON M6H 1A4 

416.537.2098 WWW.PIRIPIRI.COM 

1444 DUPONT STREET 

TORONTO, ON M6P 4H3 

416.536.5100 
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Costinha: 
um gesto bonito de 
quem iigosta muito 
de futebel» 
Uma iniciativa pouco habituai e que mostra que um 
jogador de futebol também pode surpreender pela posi- 
tiva. Costinha, médio do F.C. Porto, teve uma ideia boni- 
ta e decidiu concretizâ-la: comprou cerca de 4.000 bi- 
Ihetes para o F.C. Porto-Académica, jogo a contar para a 
12.^ jornada da 
Superliga, marcado 
para dia 2 de 
Dezembro. 
A intençào passa por 
oferecer esses bilhetes 
a quem estiver interes- 
sado em assistir ao 
jogo e nâo possa gas- 
tar dinheiro no bi- 
Ihete. Costinha expli- 
ca melhor a ideia que 
teve: «No dia 1 de 
Dezembro, faço anos. 
Inicialmente, estava 
marcado o jogo corn a Académica para essa data, mas 
depois acabou por ser adiado para dia 2. Mesmo assim, 
decidi avançar corn a ideia que me ocorreu: comprar uma 
grande quantidade de bilhetes, assegurando assim que 
estivesse muita gente a ver o jogo». 
Costinha lembra que «haverâ très jogos nas Antas num 
curto espaço de tempo e sei que, neste momento, a si- 
tuaçâo econômica do pais nào esta fâcil. Hâ pessoas que 
gostam de vir ver os jogos, mas poderào nào ter condiçôes 
financeiras para comprar tantos bilhetes, é muito di- 
nheiro para muita gente. Por isso, e porque gosto de fute- 
bol e de ver os estâdios cheios, decidi fazer este gesto». 
Uma atitude que lhe conféré ainda maior autoridade para 
poder lançar o pedido que fez a seguir: «Na partida corn 
o Lens, séria bom que tivéssemos um grande apoio dos 
nossos adeptos. Um estâdio cheio é sempre um aliciante 
para os jogadores». 

Scolari e FPF 
afastam-seP 
o treinador Luiz 
Felipe Scolari esta cada 
vez mais afastado da 
possibilidade de vir a 
aceitar o cargo de selec- 
cionador português. 
O brasileiro, campeâo 
do Mundo este ano 
corn o «escrete», encon- 
tra-se em Montevideo 
(Uruguai) e poderâ 
estar muito inclinado a 
recusar o convite feito 
pelo présidente da 
FPF, Gilberto Madail. 
A informaçâo, recolhi- 
da junto de fonte bem 
colocada, foi, no entan- 
to, impossivel de con- 
firmar junto dos dirigentes federativos, jâ incontactâveis. 
Scolari disse que esperava até final do mês pela con- 
cretizaçâo da ideia de Gilberto Madail, mas as coisas 
complicaram-se. 

III Divisâo 

9." Jornada 
Resultados 
St° Antonio - Angrense, 0-3 
Praiense - Flamengos, 2-0 
Ideal - Ribeirinha. 2-1 
Angüstias - Santiago, 04 
Velense - Madalena, 5-1 

Prôxima iornada 
Angüstias - Velense 
Ideal - Santiago 
Praiense - Ribeirinha 
St° Antonio - Flamengos 
Angrense - Madalena 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 

1 ANGRENSE 

2 PRAIENSE 

3 IDEAL 

4 VELENSE 

5 SANTIAGO 

B MADALENA 

7 ST. ANTON 10 

8 RIBEIRINHA 

9 FLAMENGOS 

10 ANGÜSTIAS 

JGS. PTS 

9 IB 

9 17 

10 16 

9 16 

9 15 

10 15 

9 12 

9 9 

9 8 

9 O 

Bernardo Nota vence Torneio dos 
Fundadores do CTSM 
o actual campeâo nacional de ténis confirmou todo o seu 
favoritismo ao vencer o Torneio dos Fundadores do Clube 
de Ténis de Sâo Miguel, prova do Circuito Nacional 
TMN de Ténis. Na final, o tenista olimpico bateu o actu- 
al melhor jogador angolano da actualidade, Nelson 
Almeida, por 2 - 0, corn os parciais de 6/2 e 6/3. 

No sector feminine, a cabeça-de-série numéro 1, Ana 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

T6l: 905-820-6551 • FH:905-82(Mi130 
Email: pathcioautocollision@on.albn.com 

Catarina Nogueira, alcançou um triunfo justo e suado 
frente a Adriana Mingireanu, a actual lider do Ranking 
TMN féminine, e que este ano se tem mostrado imparâ- 
vel, dado que somou dez triunfos. Contudo, a romena nào 
conseguiu repetir o resultado obtido em Julho na final do 
Open Cidade Marco de Canavezes, perdendo em Sâo 
Miguel coin Nogueira por 2 -1, corn os parciais de 4/6, 6/4 
e 6/3. 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORTtLO OftRtCt-LUt OBSOLUTflOElITt CRflTIS 

O "PERMIT" PARA A consiRuçÀo DA novA CARACEM 

Tel.: 416-535-7252 . 
Cell: 416-822-0474 



O Milénio DISPORTO Quinta-feira, 28 de Novembro, 2002 31 

SyPERLIGA 
• T>  PORTUCUESO DE fUTE&OL PROEISSIOHOL 

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 MARÎTIMO 

14 BOAVISTA 

15 U.LEIRIA 

16 MOREIRENSE 

17 ACADÉMICA 

18 SANTA CLARA 

RESULTADOS 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

11 
11 

11 

10 

Sporting - Maritlmo, 2-0 
Varzim - Benlica, 2-1 

Sp. Braga - Beira-Mar, 0-0 
P. Ferreira - Uniâo de leiria, 1-0 

St.’ Clara - N. Madeira. 2-3 
Académica - V. Setübal, 1-1 

Belenenses - V. Guimarâes. 1-0 
Boavista - Oil Vicente. 0-1 
Moreirense - FC Porto. 0-1 

V 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

2 

3 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

D M 

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 
VitOria Guimarâes - Boavista 
Maritimo - Belenenses 
Beira-Mar - Sporting 
Benfica - Sporting Braga 
Uniâo Leiria - Varzim 
Nacional - Pages Ferreira 
Vitoria Setûbal - Santa Clara 
FC Porto - Académica 

El 
27 

22 
20 

20 

19 

19 

17 

16 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

11 

8 

8 

7 

Lil 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" 

Slt«7À'^x 

)" t 

(Benfica) 

(Guimarâes) 

(Braga) 
(Nacional) 
(Santa Clara) 

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

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

etùbal) 

M LIGA 
PORTUCUESn DE fUTEBOL PROEISSIOHOL t 

EQUIPA J P 

1 ALVERCA 13 25 
2 PORTIMONEIVSE 12 22 
3 SALGUEIROS 11 21 
4 MARCO 11 20 
5 EST.AMADORA 11 20 
6 SP.COVILHÀ 12 18 
7 FARENSE 11 17 
8 OVARENSE 12 15 
9 MAIA 11 15 

10 OESP.CHAVES 11 14 
11 RIO AVE 11 14 
12 NAVAL 11 13 
13 OESP.AVES 11 13 
14 LEÇA 11 12 
15 U.MADEIRA 11 11 
16 PENAFIEL 11 11 
17 FELGUEIRAS 11 3 
18 U.LAMAS 12 8 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - D. AVES, 3-2 

D. CHAVES - N. 1° MAIO, 2-2 

FARENSE - ALVERCA, 1-1 

E. AMADORA - S. CoviLHÀ, 2-1 

U. LAMAS - OVARENSE, 1-0 

FELGUEIRAS - MARCO, 0-1 

MAIA - Rjo 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 - UNIâO LAMAS 

MARCO - MAIA 

LEçA - FELGUEIRAS 

PENAFIEL - PORTIMONENSE 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Oivisâo B 

EQUIPA J P 

1 LOUSADA lü 25 
2 FC PORTO B lü 25 
3 LEIXÔE.S 10 2i 
4 E.SPINHO lü 20 

5 VIZELA 10 17 
G BRAGA B 11) lü 
7 DRAGÔES SAND, lü 15 
H PAREDES lü 14 
!) GONDOMAR lü 14 

lü INFESTA lü 14 
11 TAPE 10 12 
12 PREAMUNDE lü II 
13 CANELAS lü II 
14 P.RUBRAS lü 11 
15 VILA ItEAL lü lü 
lü ESPOSENDE 10 lü 
17 VILANOVENSE lü ü 
18 VIANENSE lü 8 
lu ERMESINDE lü 7 
20 CAC.TAIPAS 10 7 

Resultados 
Sp. Braga B - Vila Real, S-\ 
Ermesinde • Fafe, 2-1 
Infesta - Esj)inho, l-I 
FC Porto B - Freamunde, 2-1 
Gondomar • Lousada, 1-0 
Dragôes Sandinenses - 
Esposende, 3-ü 
Leixôes - Canelas Gaia, 1-0 
Caçadores Taipas Paredes. 3-2 
Vilanovense - Vianense, 2-1 
Vtzela • Pedras Rubras, 2-2 

11* Jornada 
Sp. Braga B - F>inesinde 
Fafe - Infesta 
E.spinho - 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 10 20 
2 OLIVEIREN.SE 0 20 

3 FEIRENSE 10 10 
4 ESTRtXA PORT 0 18 
5 ACAD.VISEU 0 Ui 
ü SAN|OANENSE 10 lü 
7 DESP.FÂTIMA 0 14 
8 ESMORIZ 10 14 
0 ÀGUEDA U) 12 

10 TORREENSE 0 12 
1! VILAFRANQUEN. 10 12 
12 CALDAS 10 11 
13 SÀO lOÀO VER 0 II 
14 OL.BAIRRO 0 II 
15 SERTANKNSE 10 11 
lü ACADÉMICA B 10 0 
17 BENFICA CB 0 7 
18 OL HOSPITAL 0 7 

10 MARINHENSE 0 2 

Resultados 
Serianense • A. Viseu, 1-0 
Sanjoanense - Caldas, 2-1 
Feiren.se - A. Coimbra B, 3-1 
Esmoriz - Vilafranquense, 1-2 
S[). Pombal - Agueda, 0-0 
Desp. Fâtima - O. Hos[)itaL 3-0 
Oliveira Bairro - Torreense, 2-2 
Marinhense - Oliveirense, 1-2 
Benf. C. Branco - S. J. Ver. 1-2 
Folgou; Estrela Portalegre 

11* Jornada 
S(*rtanense - Sanjoanense 
Caldas - Feirense 
Académica Coimbra B - Esmoriz 
Vilafranquense - Sp. Pombàl 
Estrela Portalegre • Desp. Fàtima 
O. Hospital - Oliveira Bairro 
Torreense - Marinhense 
Oliveirense - Benf. C. Branco 
Académico Viseu - Sào Joâo Ver 
Folga; Agueda. 

EQUIPA J P Resultados 
1 AMORA 10 20 
2 E.STORIL 10 10 
3 PONTAS.SOLENS. 10 18 
4 LOÜLETANO 10 18 
5 (4L.MO.SCAVIDE 10 17 
Ü OLHANENSF. 10 lü 
7 ORIENTAL 10 14 
8 CA.SA PIA 10 14 
0 OPERÂRK4 10 14 

10 ODIVELAS 10 14 
11 CAMACHA 10 13 
12 .MAFRA 10 12 
13 BARREIREXSE 10 12 
14 MICAELENSE 10 11 
15 U SITANO VILS; 10 11 
lü MARfriMO B 10 11 
17 L15SITÀNIA 10 0 
18 LMOR'I AL 10 0 
10 SPORTING B 10 0 
20 SEIXAL U) 0 

Lusitânia Açores - Seixal, 3-0 
Olhanense - Casa Pia, 0-1 
Odivelas - Mîcaelense, 14) 
Catnacha - Oriental, 3-0 
Barreirense - Lusitano VRSA, 5-1 
Amora - Ponlassolense, 1-0 
Louletano - Esloril-Praia, 2-1 
O. e Moscavide - Imortal, 2-1 
Oijerârio - Sfxirting B, 3-1 
M^aritimo B - Mafra, 24) 

11* Jornada 
Lusitânia Açores - (41hanense 
Ca.sa Pia - (Odivelas 
Mîcaelense - Camacha 
Oriental • Barreirense 
Lusitano VR.SA • Amora 
Pontassolense - Louletano 
Estoril-Praia - O. e Moscavide 
Imortal - 0|x*iàrio 
Sjforting B - Maritimo B 
.Seixal - Mafra 

t 
S# • * CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo : 

CL EQUIPA 

1 VALDEVEZ 

2 BRAOANÇA 
J VALENCIANO 
4 lOANE 
5 MONÇÂO 
ü VILAVERDEN.SE 

7 MARIA FONTE 
H VALPAÇOS 
0 .SANDINENSES 

10 CERVEIRA 
11 .MIRANDELA 
V2 AMARES 
13 VILA POIXA 
14 RONFE 
15 T.BOURO 
lü MONTALE(;RE 

17 AG.GRAÇA 
)H MARINHAS 

m 
17 
lü 
H) 
U 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
10 
0 
<J 
0 
H 

CL EQUIPA 

1 01.I\'E1RENSE 
2 LLXA 
3 TIRSENSE 
4 FAMAI.ICÀO 
5 TORRE MONO. 
() RIO TINTO 
7 1 ROFENSE 
8 RIBEIRÀO 
Ü S.P.COXA 

lu Ll’S.LOURO.SA 
11 FIÀFLS 
12 PEDROUÇOS 
13 REBORDOSA 
14 CINFAES 

l.T LA.MEGO 
lü CA.MBRES 
17 SERZEDELO 
18 PEVIDÉM 

23 
U) 
IH 
18 
IK 
17 
K) 
lü 
I.) 
l.T 
14 
14 
11 

CL EQUIPA J P 

1 PAMPll.HO.SA K) 21 
2 T(X:MA II) . 20 
3 GAFANHA 10 )!) 
4 E.STARRF;JA lo IH 

.T VALF:C.-VM BRENS. 10 18 
() P.C.\.STEI,() lü 17 
7 MILHEIROENSE 10 l,j 
8 F.ALG()DRF:S 10 1.7 
!) .S.ATÀO 10 l') 

10 CE.SARENSE 10 14 
11 ANADIA 10 13 
12 MANGl’ALDE 10 12 
13 Sni.W 10 11 
14 U.COIMBRA 10 10 
1,'> ARRIFANENSK 10 !» 
H. (lOlA'EIA 10 f» 
17 .‘WANCA 10 O 
18 E.STAÇA0 10 4 

1 ALCAl.NS 10 
2 RIO MAI(4R !» 
3 .SOl'REN.SE 10 
4 PORTOMOSENSEll» 
5 LOURINHANENSE!» 
ü Rl.XCMENSE 10 
7 BENEDITENSE 10 
8 FAZENDENSi: K) 
!» BIDOEIRENSE !) 

10 CARANGUF.|F.IRA U 
11 MIRENSE ' !» 
12 ALMEIRI.M !» 
13 PENICHE 10 
14 SER.NACHE !» 
1.') TORRt7S NOXAS 0 
K) NAZARENOS' !» 
17 MIR.ANDENSE !» 

22 
1!) 
U» 

l(> 

15 
13 
12 
11 
10 

l> 
ü 
A 
3 
3 

1 SINTRENSE 
2 C.LOBOS 
3 R1BEIR.A BR, 
4 LOl’RES 10 
•û ATLÉTICO MAL. 10 
ü SAO VICENTE 10 
7 BENFICA B 
K REAL 
!» CARREGADO 

10 C MAIO 
11 CALIPOLENSE 
12 PORTOSA.NTEN. 
13 SAC.AVENEN.SE 

14 EIA'AS 10 
15 ALCOCHETENSE 10 
U) MACMICO H 
17 .ÀGGl.AS CA.M, 10' 
IH SAN TACRUZEN. K) 

10 
II 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

20 
20 
20 

1!» 
18 
17 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
il 
10 

CL EQUIPA J P 

1 BE}A 10 23 
2 F:STRELA VN 10 22 
3 VASCO GAMA 10 22 
4 PINHALNOVENSEIÜ 20 
5 SIEVES 10 18 
ü ME.SSINF:N.SE lo i7 
7 ATLÉTICO 10 17 
M ALMANSILENSE 10 17 
!» MONTIIO 10 i(> 

10 QCARTEIRENSE 10 13 
    K) 13 

10 12 
10 11 
10 10 
10 !» 
10 5 
K» 3 
10 3 

1 JUV.EXTIRA 
12 LUS.ÉX’ORA 
13 UNIÀO SC 
14 FIT-BENFICA 
15 ESP.LAGOS 
K) SESIMBRA 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

TEMIAS BOURO - CERVEIRA, 3-2 

VAUJEVEZ • VUA POUCA ACUIAR, 4-1 

MARIA FONTE - Os SANDINENSES, 3-1 

VALENCIANO - JOANE, 04) 

MARZNHAS - BRAGANçA, 0-1 

VAdSAÇOS ■ ViLAVERDENSE, 1-2 

RONTE - MONçAO, OO 

MOLWDEIA - MONTALEGRE, 2-1 

AGUIAS GRAçA - AMARES, 24) 

: 
OLIVEIRENSE - TROFENSE, 2-1 

RIBEIRAO - PEVIDEM, 24) 

LUSITANIA LOUROSA - LKA, 0-4 

TIRSENSE - CAMBRES, 2-1 

SAo PEDRO COVA - Rio TINTO, 0-2 

PEDROUçOS - TORRE MONCORVO, 2-1 

LAMEGO - REBORDOSA, 2-1 

FIAES - QNFAES, 34) 

SERZEIæLO - FAMAUCAO, 03 

: 
GOUVEIA - MANGUALDE, 1-1 

E.STAÇAO - MILEU, 0-2 

UNIAO COIMBRA - CESARENSE, 04) 

PENALVA CASTELO - TOCHA, 2-2 

PAMnLHOSA - ESTARREJA, 34) 

AVANçA • GAFANHA, 3-i 

ARRIFANENSE - SATAO, 5-1 

MILHEIROENSE - ANADIA, 2-1 

VALECAMBRENSE - F. ALC(X>R£S, 0-1 

" Penlciie - Mlreiue, 1-1 
RUcheote - Alcaliu, 1-1 
Fuendeiue - Portomoteiue, 1-1 

' SoureoM - BeoediteDie, 1-) 
J BidoelreDM - Mlraodeiue, 3-1 
J Rio Malor - Almeirim, 5-0 
^ Oa Nazarenot - Torrea Novaa, 0-0 
-- VttOiia Somache - Lourlnhanenae, 13 
7 Folgou: Caranguejelra 

RIBEIRA BRAVA - SANTACRUZENSE, 6-1 

PoRTOSAirrENSE - 1* MAIO, 2-1 

CAUPOLENSE - REAL, 04) 

ALCOCHETENSE • À CAMARATE, 841 

CARREGADO - SINTRENSE, M 

*0 ELVAS* • CAMARA LOBOS, 14) 

ATLÉTICO MALVEIRA - BlïIFICA *B*, 04) 

LOURES - MACHICO. 2-1 

SAo VICENTE - SACAVENENSE, 04) 

EST. VENDAS NOVAS - MONTIJO, 3-1 

VASCO GAMA - B^IA, 04 

FITTEBOL BENFICA - JUVENTUDE, 04) 

PINHAX.NOVENSE - PADERNENSE, 4-0 

MESSINENSE - ALMANSILENSE, 24) 

QUARTEIRENSE - SILVES, 0-1 

SESIMBRA • ATLÉTICO, M 
L. ÉvoRA - UNIAO SPORT CLUBE, 2-1 

FERREIRENSE - ESPERANÇA LAGOS, 1-2 
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Benfica apanhado pela “mancha negra”... 
O prestigio do Benfica foi apanhado pela 
famigerada mancha negra do “Prestige” 
que se afundou em Espanha. No campeona- 
to os benfiquistas metem àgua, na Taça de 
Portugal... afundaram-se! Que se passa? 
Curiosamente, o treinador foi “despedi- 
do”... mas mantém-se no clube e, segundo 
os jogadores, vivem todos num mar-de- 
rosas, em perfeita harmonia nos bal- 
neârios. E esta, hem! 

O Boavista também navega em àguas tur- 
vas. O ciclone que os assolou nos Açores, 
“entornou-lhe” a Taça de verdelho. 
O FC Porto, Sporting e Belenenses, pas- 
saram ao lado dos problemas alheios, subi- 
ram e prosseguem, respectivamente, na 
Liga e na Taça de Portugal. - 
Este fim-de-semana, pôs-Taças de Portugal 
e UEFA, passâmes à 12“ Jornada, com 
jogos que nâo sugerem a recuperaçâo dos 

apanhados pela “mancha negra”, devido 
às pressées, chicotadas psicolôgicas e 
carêneias prôprias... 
Sâbado, pelas llhOO, Gil Vicente- 
Moreirense e V. Setùbal-Sta. Clara. As 
13h00, Benfica-Sp. Braga e, às 16:45, o 
Beira Mar-Sporting. Domingo, às llhOO, 
U. Leiria-Varzim e Nacional da Madeira- 
Paços de Ferreira. Depois, às 13h30, 
Maritimo-Belenenses. 

Para fechar a jornada 12, segunda-feira te- 
remos: às llhSO, FC Porto-Académica e, às 
14hl5, o Guimarâes-Boavista. 
Benfica, Boavista e Santa Clara, por exem- 
plo, nâo têm tarefas fâceis, nâo acham? As 
tradiçôes e as afliçôes do momento nâo 
deixam que a tranquilidade se instale nos 
atletas e nos clubes. É a lei da vida, nada a 
fazer.. 

JMC 

Ojogador do Santa Clara, Pedro Emiques, luta pela bola com 

Marco, do Boavista, durante ojogo para a Taça de Portugal. 

O jogador do Gondomar, Miguel, corta a bola sob o olhar do 

jogador do Benfica, Zahovic, no estàdio da LUZ. 

Capucho, do FC Porto, luta pela posse da bola corn um defesa 

do Trofense nojogo da 4“ eliminatôria da Taça de Portugal. 

Campeonato Nacional de Fuiebol -1 Lida -12* Jornada - 30 Nov.* a 2 Dez.' 
Benfica - Braga 
Beira-Mar - Sporting 
Maritimo - Belenenses 
Guimarâes - Boavista 
FC Porto • Académica 

Sabado, 30 
Sabado, 30 
Oomingo, 1 
Segunda-Feira, 
Segunda-Feira, 

n3HOO 
nShOO 
n3h30 

n6h30 

Transmissôes 
via satélite em estabeleci- 

mentos comerciais 

X 

Informaçâo FPtv 
100% portuguesa 
24 horas por dia, 
7 dias por semana 

) nao quer oierecer o mesmo a todi 

‘Porquê servir-lhes a mesma cerveja 

LABATT HOLIDAY PACK 

Calma, aqui esta uma decisao que nao 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 escolha 

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

Ertsbefe 


