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Em boa bora os responsâveis do First 

Portuguese C. C. Centre tomaram a ini- 

ciativa de realizar uma festa aos sens 

idosos, integrados no "First Portuguese 

Senior’s Centre", ja hâ 22 anos ao serviço 

da terceira idade, sob o lema: Você nâo 

précisa estar sô. Visite-nos! 

A escolha quanto ao Scdâo de Testas 

recaiu na Casa das Beiras, escolha acer- 

tada, dado o espaço e condiçôes para 

albergar muita gente e artistas. Desde o 

primeiro momento que o grupo CIRV- 

fm/FPtv/O Milénio se dispos a contribuir 

corn todo o apoio e corn a traiismissâo 

directa do acontecimento através da 

CIRV-fm. 
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Galerïa dos Pioneiros 
Portugueses 
A ûtU e atractiva GALERIA DOS PIONEIROS PORTUGUESES, em 
Toronto, tem enriquecido imenso nos ültimos tempos corn varias e 
importantes ofertas. ► Pâgina 16 
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Grupo de Teatro no final da actuaçûo. 

Em boa bora os responsaveis do First 
Portuguese C. C. Centre tomaram a iniciativa 
de realizar uma festa aos seus idosos, integra- 
dos no "First Portuguese Senior s Centre", jâ 
hâ 22 anos ao serviço da terceira idade, sob o 
lema; Você nâo précisa estar so. Visite-nos! 
A escolha quanto ao salao de festas recaiu na 
Casa das Beiras, escolha acertada, dado o 
espaço e condiçôes para albergar muita gente 
e artistas. Desde o primeiro momenta que o 
grupo CIRV-frp/FPtv/O Müénio se dispos a 
contribuir com todo o apoio e com a trans- 
missao directa do acontecimento através da 
CIRV-fm. 
Foi um sucesso. Tudo começou com o Grupo 
Coral do First Portuguese Senior’s Centre 
que , com todo o carinho e acerto, cantaram 
trechos de Natal dedicados aos idosos pré- 
sentes e ausentes. Dois jovens alunos da esco- 
la de português do First Portuguese leram 
poemas de Natal e, para animar mais a festa, 
dançou o Rancho Folclôrico do Académico 
de Viseu/Casa das Beiras. Um impressio- 

Steve Vieira e Mika, que cantaram e encan- 
taram -o Steve Vieira, fez correr algumas 
lagrimas!- e, no fado, um espaço especial com 
as vozes de Mario Jorge e Veronica Bolota, 
acompanhados por Gabriel Teves, Tony 
Melo e Leonardo Medeiros. Séria injusto da 
nossa parte salientar esta ou aquela voz. 
Todos os artistas présentes deram o seu mel- 
hor e fizeram sonhar os idosos présentes e 
todos quentos escutavam CIRV-fm. 
Manuel Marques, dirigente do First 
Portuguese -depots de simpâticas saudaçôes 
do Présidente Peter Ferreira e do Présidente 
da CIRV-, entregou a Frank Alvarez uma 
bonita e comemorativa plaça deste "lo. Natal 
dos Idosos" do First Portuguese. Gesto bonita 
que agradecemos. 
Para encerrar a festa, a presença da Banda de 
Santa Helena e dos "Ecos de Portugal", dirigi- 
dos pelo Maestro José Manuel Resendes. 
Momenta bem alto da festa "Natal dos 
Idosos" do First Portuguese. 
O sempre fiel companheiro de muitas 

e aos amigos patrocinadores; Addison on 
Bay, Azores Car Sales, Central Ticket 
Defence, Classic Disposal, Correia Travel, 
Crawford Service Station, Helena Cordeiro, 
Jacinto’s Car Wash, Joe’s Grocery, John C. 
De Lima Realty, Luso Insurance Brokers, 
Mundial Travel, Premore Realty, Progress 
Auto Collison, TC Travel, West York Chev 

Sousa), numa altura da vida em que 
muito pouco ou nada acreditam em tal 
personalidade. Mas, sabe tao bem partici- 
par nas festas tradicionais, nâo é? Mesmo 
que jâ nâo se acredite, ajuda a sonhar e... 
sonhar é viver, tal como o recordar. 
O nosso desejo de FELIZ NATAL para 
todos os idosos. E que o Ano Novo lhes dê 

Aspecto gérai do salâo 

corn os sorrisos dos 
idosos do First. 

Gmpo Coral do First em plena actuaçâo. 

nante momenta de portuguesismo para os 
nossos idosos e familias. Depois do folclore, 
um Grupo de Teatro apresentou a "Balada da 
Neve de Natal", da autoria de Zé Pereira, 
baseada no poema de Auguusto Gil "Balada 
da Neve". Corn encenaçâo de Luis Campos, 
interpretaram a peça; Otilia Leite, Gertrudes 
Pontes, Jorge Marcelino e Catarina Campos. 
Cantaram as Janeiras, Conceiçâo Leite, 
Lurdes Campos, Francisco Leite, Joaquim 
Pereira, Diogo Campos e, no Adufe, Nimo 
Cristo. Um momenta de emoçâo. A primeira 
parte finalizou corn a actuaçâo do rancho 
Folclôrico Etnogrâfîco de Portugal que, como 

J nos habituou, exibiu-se em grande. 
A segunda parte foi preenchida corn a pre- 
sença de Mara Tavares, Porfirio Ribeiro, 
Otilia de Jesus, Isabel Sinde, Liz Rodrigues, 

andanças, o pioneiro Antonio Sousa, disse- 
me, no final: 
-Eh, pâ, ainda bem que me pediram para ser 
hoje o Pai Natal. Foi a primeira vez e fez jeito. 
Se nâo fosse isso tinha ido embora sem ver e 
ouvir esta Banda de Santa Helena. Jâ os tinha 
escutado na CIRV-fm, mas sâo muito me- 
Ihores do que aquilo que jâ percebera... 
Estas palavras, quanta a mim, bastam para 
définir o trabalho valioso do Maestro José 
Manuel Resendes, seus mùsicos e cantores. 
Sinceramente, para quê mais elogios? 
Ainda houve a distribuiçâo de prendas e de 
alimentas aos idosos mscritos. 
Cabe aqui uma palavra de agradecimento a 
todos os voluntârios -recordo de cor a Maria 
José Tavares, as professoras Celina de Melo e 
Ema Delgado, o José Coelho, entre outros...- 

Steve Vieira, Mikâ, Otilia de Jesus, Liz Rodrigues e Mara Tavares, alguns dos artistas 

que homenagearam os idosos do First. 

^ifiinrrasque^ 
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Combo ^3 STEAK SANDWICH E 

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

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

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 

Olds, A Decoradora, Rui Gomes-Academia 
do Bacalhau, Celina de Melo, College Book 
Store, Concord Furniture, Deolinda Silvéi, 
Ema Delgado, Family Treasures, Felicity 
Gifts, Liberal do Coûta, Loja do Espirito 
Santa, Lucy Cardoso, Manata Jewellery, 
Natalie Ferreira, Paula McDonald, Pavé 
Forai Design, Ponta Delgada Jewellery, 
Portugal Gift Centre, Ruby Jewellery, Sonar 
Plus, Brisa do Liz Bakery, Bairrada 
Churrasqueira, Cataplana Fine Dining, 
Churrasqueira Arcuense, Churrasqueira O 
Farol, Europa Catering, First Portuguese 
Senior’s Centre, Lisboa à Noite 
Restaurant, Nova Era Bakery da College 
e da Dundas, Churrasqueira Sardinha e 
M&M Supermarket. 
Nada faltou aos idosos présentes. Müsica, 
cantigas, fado, présentes, petiscos e muito 
carinho. Até tiveram Pai Natal (Antonio 

saüde... que o resto vamos nos conseguin- 
do para eles! O Ministro de Cidadania 
corn Responsabilidade corn a Terceira 
Idade do Ontârio, Dr. Carlos de Faria, 
enviou uma mensagem de Natal aos 
"jovens" da Terceira Idade. 
Quem quiser entrar em contacto corn o 
First Portuguese Seniors Centre, deve 
contactar pelo telefone: 416 531-9972. 
Falem corn a Maria José Tavares. 
Também na sede do First Portuguese fun- 
ciona um "Centro de Emprego, Treino e 
Recursos Humanos", corn um conselheiro 
de emprego e carreira. Contactem: 416 
531-1647/531-9971/72, ou pelo Fax: 416 
531-1997, ou pelo E-mail: firstpor- 
tuguese333@hotmail.com 
Fixem o lema: "Você nâo précisa estar s6. 
Visite-nos!" Vâ até ao First Portuguese, 
vai sentir-se bem. 
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sem vértebras 

Jovens, jovens, jovens. 
Muito se fala e escreve sobre jovens. Eu também jâ fui 
(eu, tu, nôs, vos, eles...) jovem e, curiosamente, sinto-me 
jovem. Sim, nâo sou do tipo "bota de elâstico", embora 
defenda os valores importantes que os meus pais e avôs 
me ensinaram. E, esses VALORES, que me amarram ao 
passade, nâo me têm "proibido" de evoluir e partidpar 
em igualdade de circunstâneias corn os adultos-jovens de 
hoje. 
Vbitemos aos jovens. 
Nas râdios, televisôes, revistas e jornais, montes de espe- 
cialistas (?) na matéria opinam sobre os jovens. Cada um 
dâ "uma no cravo e outra na ferradura", sem cerimônias, 
debatendo e "batendo" como querem e podem, sem 
chegarem çonscientemente a conclusôes. Teorias e mais 

teorias, hipôteses, comparaçôes, frases feitas de filôsofos 
e psicôlogos e... nada mais! 
As vezes até parece que inventam coisas para justifi- 
carem as suas ideias. 
Entâo, hoje e aqui nesta coluna, também voU dar uma 
opinâo. Ou hâ moral ou... opinam todos! 
Os jovens -tal como o poema das "ROSAS"-, sâo jovens, 
e nada mais do que jovens. 
Em todas as geraçôes, os JOVENS sâo iguais a si 
prôprios. Curiosos, revoltados, inconformados, sabem 
tudo, agarram-se a tudo para contrariar os adultos e, 
corn os excessos e as asneiras cometidas, aprendem a ser 
HOMENS e MULHERES! 
O tai "Ovo de Colombo", nada mais. 
Os jovens de hoje sofrem mais dos que os de ontem e 

amanhâ pior serâ, porque os "malandros dos adultos" 
foram os que aprenderam a hçâo da geraçâo anterior e 
lhes transmitiram toda a "aprendizagem" vivida... E, a 
prôxima geraçâo de jovens, vai "aguentar-se" com os 
"conhecimentos" dos jovens de agora. 
Nada morre, tudo se transforma. 
Nâo batam mais nos jovens. Deixem-nos aprender à sua 
custa. Nôs, os adultos, sô os queremos "à nossa imagem 
e semelhança" mas isso é impossivel. 
Os jovens de todas as épocas, tal como os vindouros, 
também evoluem. 
Nada a fazer, caros adultos que jâ foram jovens e... sofre- 
ram as mesmas consequêneias. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lft corn os leitores 

Olà, gente axniga! 

Estâmes quase no Natal. 
Eu bem Uies dizia para começarem a tempo e 
horas a fazer as comprinhas da praxe. Agora, jà 
começam a correr e a andar em bolandas de là 
para câ, à procura nem sabem o quê, às coteve- 
ladas a este e aquele (e a recebê-las), enfim, o 
costume, ano apôs ano. Comigo passa-se o 
mesmo. Nem melhor nem pior. Continuem... 

Mas, por falar em Natal, vamos às festas que temos por ai 
em quantidades industriais (e comerciais). 
O Grupo Coral Infantil Kipapo apresenta-se na Casa das 
Beiras, Sâbado, dia 7, às 21h00, com cançôes alusivas ao 
Natal, dando um contributo precioso à Festa do Rancho e 
Natal das Crianças da Casa das Beiras C.C. of Toronto. 
Jantar às lUhOO. Info: 416 604-112.5, ou 416 805-.598.5. 
O Coral Kipapo vai actuar também no dia 14, na Casa do 
Alentejo, na Festa de Natal da Criança, corn inido às 
17h0(). 
Esta festa que tem a colaboraçâo da ClRV-fm, serâ trans- 
mitida em directe por esta estaçâo emissora. 

No salâo do Canadian Madeira Club, a Associaçào 
Madeirense de Apoio das Festas de Câmara de Lobos em 
Toronto realiza a Festa de Nossa Senhora da Conceiçào 
para angariaçâo de fundos para o Centro da Terceira 
Idade de Câmara de Lobos. Jantar e baile corn o conjun- 
to The Ritz. 
Info: 905 507-3215, ou 416 656-5959, ou 416 3774)161. 

A Coinissào de Nossa Senhora da Luz realiza a Festa do 
Natal da Criança na Igreja de Sâo Mateus, em Toronto. 
Presença do Pai Natal coin muitas prendas para os mais 
pequenos. Baile corn o DJ-Five Stars. Info: 416 536-6871. 

Ainda dia 7, a Casa dos Açores realiza o jantar do seu 
Padroeiro, o "2o. Jantar do Divine Espirito Santo", com 
inicio pelas 19h00. Aléiii do saboroso jantar, haverâ va- 
riedades musicals, arremataçôes e o convivio familiar 
habituai. Informaçôes e réservas: 416 603-2900, ou 562- 
2911, ou 771-7369. 
O Natal da Criança da Casa dos Açores serâ Domingo, 15 
de Dezembro. Nâo faltem. 

Domingo, dia 8, o Vasco da Gama Cultural Centre of 
Brampton realiza a sua Festa de Natal e a Festa do Sôcio, 
corn almoço às 14h00, cantigas de Natal e müsica de 
dança corn o DJ-Bird Man. 
Informaçôes e réservas corn Delfina e Manuel Alexandre: 
905 459-2184, ou 905 586-9954. 

O Lar de Santa Isabel, no 1 Christie Drive, em Brampton, 
organiza no Domingo, dia 8, pelas 13h30, um almoço 
grâtis para os idosos da comunidade. O almoço terâ lugar 
no salào de festas da Igreja de Nossa senhora de Fâtima, 
em Brampton. Todos os idosos estâo convidados para este 
convivio natalicio. Inscrevam-se na Igreja pelo telefone: 
905 846-8270. Para outras informaçôes: 905 846-8270. 

Sexta-feira, dia 13. é dia de sorte para os compadres e 
comadres da Academia do Bacalhau de Toronto. E o 
Jantar de Natal e convivio dos membros da Academia e 
sens amigos. 
O Jantar de Natal da Academia do Bacalhau de Toronto 
vai ter lugar no New Casa Abril Restaurant, corn inicio às 
20h00. 
A Academia convida as comadres e compadres a levar um 
brinquedo ou um jogo para criança ou adolescente, 
desembrulhados que, mais tarde, serào entregues na 
CHUM City Christmas Wish. 
Informaçôes e réservas: 416 254-7060, ou 8!)0-7833, ou 
286-4714, ou 260-8920. 

Sâbado, dia 14, pelas 19h00, Festa de Natal da Sociedade 
de Déficientes Portugrieses do Ontârio, no salâo de festas 
da Local 183, 1263 Wilson Ave., Toronto, .'^s criamças 
corn menos de 10 anos de idade terào présentes. Cada 
familia contribuirâ corn um prato de sua preferêneia. 
Info: 416 536-4679. 

Natal da Criança do Graciosa C. Centre. Convivio, petis- 
cos e baile corn o E)J-Martins. Info: 416 533-8367. 

Também dia 21, o Amor da Pâtria realiza o Natal da 
Criança, com jantar, Pai Natal corn prendas para as cri- 
anças, e baile coin o DJ-Five Stars. A festa é como habi- 
tualmente na Igreja de Sta. Helena. 
Info: 416 656-9481, ou 532-2190. 

Baile de Natal do Asas do Atlântico, corn jantar e actu- 
açâo de Mano Belmonte. Présentes para as crianças. 
Müsica para dançar corn o DJ-Asas. Info: 416 532-3649. 

Domingo, dia 15, o Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre realiza a Festa das Crianças, 
na sede-social, corn muitas ofertas, animaçâo e alegria. 
Info: 416 533-2401. 

Dia 18, quarta-feira, o executivo do grupo de informaçâo 
CIRV-fm/FPtv/O Millénio reüne todos os seus fun- 
cionârios e colaboradores no Restaurante Lisboa-à-Noite 
num convivio de Natal, acontecimento que se répété todos 
os anos, depois do encontro de Natal na CIRV-fm, corn 
patrocinadores, colegas da informaçâo, politicos, artistas, 
amigos e fàs. Um jantar-convivio que serve para saudar o 
Natal, as familias, e agradecer toda a lealdade ç serviços à 
companhia. 

O Lusitiânia de Toronto realiza o Natal da Criança e o 
tradicional Cabaz de Natal no Sâbado, dia 21, na sua sede- 
social. Müsica para dançar corn o DJ-Lusitano. A 
Direcçâo do Lusitania convida pais e crianças a se repre- 
sentarem na festa, a festa dos lusitanistas de Toronto. 
Info: 416 532-3501. 

Também, dia 21, o baile de Natal do Angrense de 
Toronto. Jantar entre as 19h00 e as 21h00. Baile corn a 
dupla musical Joào Carlos e Marco Paulo. 
Informaçôes: 416 537-1,555. 

O Sporting C. Português de Toronto faz uma chamada de 
atençào aos pais e jovens que gostam de futebol. 
O S.C.P. de Toronto procura jovens rapazes que queiram 
praticar o futebol e que tenham nascido nos anos de 1989, 
90 e 91, e, também, nos anos de 1995 e 96. Os interessa- 
dos devem contactar o Mârio, pelo telefone: 416 604-2742, 
ou pelo E-mail: sporting@hotmail.com 

Quantas mais festas de Natal? 
Muitas com certeza mas nâo tivemos conhecimento delas 
a tempo e horas, pelo menos, para esta ediçào. 
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Os barcelenses do Oil Vicente 
de Toronto cm grande testa 
O Dundas Banquet Place encheu-se de gente 
e vibraçào para enaltecer os atletas da équipa 
de futebol do Gil Vicente F.C. de Toronto que, 
com grande empenho, venceram o campe- 
onato da la. Divisâo de futebol da Toronto 
Soccer Association -TSA, venceram a Taça 
TSA’2002 e forain seini-finalistas da Taça 
Consols . 
Uma proeza a todos os titulos digna de regis- 
to, como foi salient ado varias vezes durante a 
festa. 
Depots de um jantar farto e saboroso, seguiu- 
se O programa, iniciado corn imagens-video 
da autoria de Alex Scott, onde , corn a sua 
objectiva, “retratou” ao piibUco algumas pas- 
sagens e convivios dos futeboUstas do Gil 
Vicente, algumas vezes, corn a graça prôpria 
de quem é jovem e feUz. Todo o movimento 

da festa gerou à volta dos responsâveis, Paulo 
Pereira (Présidente do Gil Vicente), Abdio 
Pereira (Vice), Alexandra Ferreira (Directora 
Desportiva), Antonio Caspar (Treinador do 
Gü Vicente) e Teresa Pereira (Directora). Sob 
uma revoada de aplausos e piadas dos fami- 
liares e amigos, os jogadores foram chamados, 
um a um, para receberem os seus respectivos 
troféus, do clube e da TSA. A seguir, foram 
entregues plaças de agradecimento a Ôrgàos 
de Informaçào e a patrocinadores. Paulo 
Pereira, chamou também ao palco, o 
Présidente da Associaçâo Migrante de 
Barcelos-Carlos Miranda, que homenageou 
toda a secçào desportiva, os sôcios e amigos 
do Gil Vicente de Toronto-primeira filial do 
Gü Vicente de Barcelos. 
Corn todos os atletas e dirigentes em palco. 

Augusto Pires e o fiUio Paulo Pires, da CP 
Auto Collision, ofertaram à • Direcçào 
Desportiva do Gü Vicente de Toronto uma 
magnifica e valiosa Taça corn a primeira plaça 
de campeào a perpetuar o acontecimento, 
para ficar na sede do clube e, ano-apos-ano, se 
juntar as plaças das prôximas épocas. Um 
momento alto da festa. Seguiu-se o enchimen- 
to da Taça coin champanhe, que passou de 
mâo-em-mào, a começar pela familia Pires. 
Todos beberam da Taça corn a feUcidade 
estampada no rosto. Os responsâveis do Gil 
Vicente de Toronto obsequiaram Augusto 
Pires coin uma bonita plaça de agradecimen- 

to e, o treinador do Gil Vicente e seus 
jogadores, agradeceram ao Paulo Pereira todo 
o esforço e companheirismo que devotou à 
eqmpa e ao clube. Para além do Troféu, tam- 
bém “agraciai'am” o Paulo Pereira com umas 
boas palmadas de amizade... 
Para fecho da festa dos barcelenses do Gil 
Vicente, a animaçào musical do Ey-Iris. Todo 
o mundo dançou até às tantas. 
As nossas felicitaçôes aos campeoes da 
TSA'2002. Desejamos-lhes um ano de 2(X)3 
ainda mais produtivo e feliz. 
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FC Porto de Toronto 15 anos de testa 
Os “portistas” de Toronto nâo deixam por 
màos alheias o seu fervor clubistico, nem 
abdicam da sua condiçâo de “felizardos 
crônicos” nas ultimas décadas. A sede- 
social do FC Porto de Toronto esgotou-se 
de febris sôcios e simpatizantes dos “azuis- 
e-brancos” de câ e de là, para comemo- 
rarem os 15 anos de festa e procurar men- 
talizar os adeptos a contribuirem cada vez 
mais para o sucesso do clube e para a rea- 

lizaçào do sonho de possuir uma sede- 
prôpria. 
Nos festejos, contactamos corn respon- 
sâveis e convidados. Demos, logicamente, 
a primazia ao Présidente da Asssembleia 
Gérai do FC Porto de Toronto. 

se sintam cansados, nem desamparados. 
A nosso lado, sorridente e corn o sen habi- 
tuai ar de confiança, o Présidente da 
Direcçâo, Cesârio Bras. 
JMC - Neste acontecimento tào emotivo e 
tào importante, gostaria de saber como se 
sente o Cesârio Bras, présidente da 
direcçâo do F.C. Porto de Toronto? 
Cesârio Brâs - Gostaria em primeiro lugar 
de agradecer a todos os que fizeram deste 

acontecimento mais um 
marco histôrico na existên- 
cia do F.C. Porto de 
Toronto. É um dia emotivo 
porque celebrâmos 15 anos 
da nossa histôria e torna-se 
dificil descrevermos aquilo 
que sentimos. No entanto, 
fica um apelo a todos os 
portistas para a uniâo cada 
vez mais forte e para poder- 
mos reflectir sobre os feitos 
da équipa, sobretudo, 
desde meados dos anos 80. 
JMC - Foi dificil conseguir 
a deslocaçào do Madjer 
para esta celebraçâo? 

Cesârio Brâs - Foi um pouco dificil devido 
à nacionalidade dele. 
JMC - Neste encontro, jâ se ouviram 
rumores de que o F.C. Porto de Toronto 
tem intençôes de adquirir a sua prôpria 

JMC - Antonio Campos, 
gostaria que nos falasse desta 
efeméride que o F.C. Porto de 
Toronto célébra. 
Antdnio Campos - O F.C. 
Porto de Toronto célébra o 15° 
aniversârio e para celebrar esta 
efeméride foi convidado o 
Madjer por entendermos que 
séria a figura adequada a esta 
celebraçâo. Para os que nâo 
sabem, a fundaçào desta sede 
surgiu no mesmo ano e apôs o 
F.C. Porto ter sido campeâo da 
Europa e do Mundo e os 
portistas da cidade de Toronto juntaram- 
se para poder celebrar corn orgulho os 
feitos do seu clube. 
JMC - No entanto, o Madjer nâo é o ünico 
campeâo a estar présenté nesta cele- 
braçào... 
Antônio Campos - É verdade. O Lima 
Pereira esteve câ o ano passado e este ano 
deslocou-se como représentante do F.C. 
Porto em Portugal. 
JMC - Antônio Campos jâ hâ vârios anos 
que estâ envolvido no F.C. Porto de 
Toronto, nomeadamente coin o cargo de 
présidente da Assembleia Gérai. 
Antônio Campos - Vai fazer seis anos que 
entre! para a direcçâo do Porto como pré- 
sidente da Assembleia Gérai e espero que 
em breve possa vir a ser substituido. Jâ é 
tempo de dar o lugar a outro... 
JMC - Como présidente da Assembleia, o 
que gostaria de dizer aos portistas do sul 
do Ontârio? 
Antônio Campos - Tentem comparecer o 
mais que puderem a todas as actividades 
do F.C. Porto de Toronto. Que possam 
sentir que, de facto, a filial do F.C. Porto 
em Toronto deve existir, mas para isso têm 
que ser activos para que os directores nâo 

sede em breve. Confirma os rumores? 
Cesârio Brâs - Claro que sim. Este pro- 
jecto tem que seguir em frente. Enquanto 
houver vida, haverâ ansiedade de ver o 
Porto corn uma sede prôpria e vamos con- 
tinuar a trabalhar para isso. 
JMC - Como présidente da direcçâo, o 
que gostaria de dizer aos portistas neste 
momento tào especial? 
Cesârio Brâs - Apbiem o F.C. Porto de 
Toronto porque é uma das filiais que mais 
apoio tem do clube-màe, mesmo incluindo 
as de Portugal. Por isso, creio que os 
portistas de câ deverâo seguir o exemplo 
que nos chega de Portugal para podermos 
continuar a ser uma filial forte. 

E, pelo que nos foi dado apreciar, os 
“portistas” locais nâo vâo deixar de dizer: 
présente! Foi uma jornada intensa de “por- 
tismo”, coesào e confiança no futuro. 
Parabéns, portistas. É assim que devem 
prosseguir. A viagem poderâ ser longa e 
por vezes coin rajadas de vento forte pela 
proa mas, enquanto o sangue ferver, ca- 
minhem sempre em frente. 

JMC/Ana Fernandes 

O flflTRL Jfl CHtCOU fi flRTfiOVfi TURmTURE.’ 
Agora pode poupar 
muito dinheîro nas suas 
compras de mobilias e 
electrodomésticos. 

Durante este saldo em 
Artnova Furniture voeê 
nâo s<6 poupa dinheîro, 
como ainda em todas as 
comptas superioi*es a 
*500.'"^ recebe um PERU 
para a sua festa. 

Quer comprar bom, bonito e barato? 
^ 0 m w m 9 ^ 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
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6931 Steeles Ave, West 
Etobicoke (a oeste da Hwy 27, no lado sul) 

SEM PAGAMENTOS INICIAIS • FINANCIAMENTO DISPONIVEL 

Conjunto de 

sala de jantar 

de 9 peças 

Conjunto de 
Quarto de cama 

Italiano de 
7 peças 

Conjunto de 
madeira de sala 

de jantar 
corn 9 peças 

Conjunto de 3 
peças para sais 

de estar em 
cabedal, corn 

escolha de cor. 

6931 STEELES AVE, W^EST ETOBICOKE (A GESTE DA HWY 27, NO LADO SUE) 

Tel: 416.674.5620 
Tel: 416.674.2063 
WWW.FURNITUREMATRESSHOUSE.COM 

SALDO DE 
LIQUIDAçâO 

SALDO DE LIQüIDAçAO 

SALDO DE LIQüIDAçâO 

SALDO DE LIQUIDAçAO 

Mensagem do Consul Gérai ' 
de Pertugal natal 2002 
Em meu nome pessoal, no de minha mulher e no dos 
funcionârios deste Consulado-Geral, dirijo a todos os por- 
tugueses, portugueses e luso-descendentes residindo nas 
Provincias do Ontârio e de Manitoba, as nossas mais 
afectuosas saudaçôes e votos de Santo Natal e Feliz Ano 
Novo. 
No dealbar deste proximo ano em que se comemora o 
primeiro cinquentenârio sobre a chegada dos primeiros 
grupos mais numerosos de portugueses ao Canada, faço 
votos para que todos possam dedicar a estas comemo- 
raçôes o seu melhor, corn a alegria de baver teste- 
munhado o prosseguimento de provas da vossa ligaçâo a 
Portugal, do vosso constante progresso e afirmaçâo nesta sociedade de acolhimen- 
to e da vossa generosidade e entrega a causas de solidariedade e entreajuada que 
dào maior grandeza ao nosso estar no Mundo. 

Assina: 
Joào Perestrello 

Consul Gérai de Portugal 

resta da JUVENTUDE organizada 
por Jovens do ARSENAL DO MINHO 
Foi no passado dia 23 de Novembre que se 
realizou pela segunda vez consecutiva a 
festa para a juventude. Estiveram pré- 
sentes mais de cem jovens num grande 
convivio, coin muita alegria e a boa müsi- 
ca do DJ Marco. 
Houve vârios concursos, muitos sorteios e 

Carpentry, M.L. General Construction, 
T.M. Massunary, Laurinda Sa, Rosa 
Roriz, Maria Ribeiro e Isabel Roriz. 
Um agradecimento muito especial tam- 
bém ao F.C. do Porto de Toronto por ter 
cedido gentilmente a sala para que a festa 
pudesse ter sido realizada. 

Pizza para todos. 
A organizaçào agradece à direcçào do 
Arsenal do Minho pelo apoio que tem 
dado a juventude, também um agradeci- 
mento a todos os patrocinadores. Pizza 
Nova, Caldense Bakery, Nova Era Bakery, 
Toledo Grafics, Maria Vieira Remax, 
Sandra Remax, Talho Paulo Ribeiro, A. C. 
Drywall, Lola Supermaket, A.R. 

Aos seis jovens arsenalistas que realizaram 
o excelente trabalho da Festa da 
Juventude, peço que continuem a dar con- 
tinuidade a eventos como este. 
Foi um sucesso. 

"Viva a juventude" 

ÎSRbel Rodrigues 
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Secretàrios de Estado desde 
1980 vâo ao Parlamento par 
causa da Casa Pia 
Os secretaries de Estado que exerceram a 
tutela da Casa Pia desde 1980 vâo ser ouvi- 
dos na comissâo parlamentar dos 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias nos dias 16 e 17. 

FOTO JOAO RELVAS/LUSA 

Teresa Costa Macedo, secretâria de 
Estado da Familia do governo AD entre 
1980 e 1982, sera a primeira responsâvel a 
prestar esclarecimentos no âmbito do 
caso espoletado recentemente por causa 
de alegados crimes de pedofilia pratica- 
dos na Casa Pia por uma funcionârio da 
instituiçâo. 
Os secretaries de Estado, onze no total, 
serào ouvidos por ordem cronolôgica. 
O pedido de audiçâo dos secretaries de 
Estado partiu do Bloco de Esquerda e 
recebeu acolhimento de todos os partidos 
na reuniâo da comissâo dos Assuntos 
Constitucionais. 
O Bloco de Esquerda quer que os 
secretaries de Estado que nos ùltimos 20 
anos tutelaram a Casa Pia esclareçam se 
tiveram conhecimento de inquéritos judi- 
ciais ou administratives ao funcionârio da 
Casa Pia que supostamente abusou se- 
xualmente de crianças e adolescentes. 

Maioria dos 189 presos por 
aOuso sexual de meuores 
sâo pedôfilos 
Nas prisées portuguesas estâo 189 reclusos 
condenados por crimes de abuso sexual de 
menores, a esmagadora maioria (cerca de 
93%) por abuso sexual de crianças, segun- 
do a Direcçâo-Geral dos Serviços 
Prisionais (DGSP). 
Os dados a que a Lusa teve acesso revelam 
que, a 27 de Novembre de 2002, estavam 

detidas nas cadeias do continente e ilhas 
189 pessoas jâ condenadas por este tipo de 
crimes, das quais'176 por abuso sexual de 
crianças. 
Entre aqueles reclusos, sete foram detidos 
por abuso sexual de menores depen- 
dentes, très por homossexualidade corn 

menores e igual numéro por actes homos- 
sexuais corn adolescentes. 
A cadeia onde se encontra o maior 
nùmero de condenados é o 
Estabelecimento Prisional do Porto (13), 
seguindo-se a Carregueira, Sintra (12), o 
Estabelecimento Prisional de Lisboa e o 
do Funchal, ambos corn 8 presos cada. 

Ao abrigo do Côdigo Penal em vigor, o 
crime de "abuso sexual de crianças" (artigo 
172) tem uma moldura penal de um a oito 
anos de prisâo, que é agravada para de très 
a dez anos se tiver existido copula ou coito 
anal corn mener de 14 anos. 

Uezenas de trabalhadores da 
RTP contra "arrogância" da 
administraçao 
Cerca de 60 trabalhadores da RTP con- 
centraram-se na 4“ feira em frente â sede da 
empresa, em Lisboa, manifestando-se con- 
tra o que consideram ser a "arrogância" e 
"prepotêneia" da administraçâo e da tutela. 
Os manifestantes aproveitarâm a hora do 
almoço para mostrar o seu descontenta- 
mento pela ausência de explicaçôes sobre a 
nova empresa que a administraçâo da RTP 
quer que arranque dentro de um mês. 
Quinze minutos depuis de ter começado, a 
manifestaçâo terminou corn uma salva de 
palmas e a promessa de nova concentraçâo 
â porta da empresa dentro de oito dias. 
A administraçâo da RTP quer reduzir os 
quadros da empresa para reduzir o défice, 
tendu proposto aos trabalhadores a 

rescisâo de contratos contra indemniza- 
çôes. 
Até segunda-feira, entre saidas negociadas, 
nâo renovaçôes de contratos e venda de 
empresas associadas, a RTP reduziu os 
sens quadros em 675 trabalhadores dos 
1.800 que integravam a empresa. 

Tel; 416-535-8000 

Dupont St. 
Toronto ON M6H SA6 

Dufferin/Dupont fl 
CGalleria Main XONX AIAR'I'INS 

Sflim R«f^resentative 

{ 'f: Agasalhe a sua casa para o inverno 

$y CIMH/LAWSOOWNE DUFFERIN/BLXJOR 

Casa sôlida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir ! ou 2 
familias. Garagem coin telhado novo. 
Aquecimenlo e ar condicionado tam- 
bém novos. 

("asa coin 15 anos, toda em tijolo. 
3 quartos de cama coin chào de 
parquet no 2” andar. 
1° andar corn cozinlia espaçosa coin 
saida para o quintal e duas salas. 
Cave acabada e Garagem. 

Limpe caleiras de lixos 
e folhas acumuladas 

Prédio completamente renovado. 7 
apartamento.s + 7 escritorios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendimenio 
anual de $14,5,000.00. Cave acabada e 
entrada .separada, vaga coin possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
tiinento. SI 000°^ 

1 quarto, sala de estar, e jani.ii. 
todo em madeira, eletrodomésti 
cos novos. $850.00 por mês enm 
tudo incluido. 
Telefone para 416-235-2915 depuis 
das 6:00 p.m. 

Isole o melhor possivel as portas e janelas 

MISSISSAUGA HuBO?rrARTO/D^tRY 

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

Casa coin 2 anos, toda em tijolo, 2 andares 
corn 3 quartos de cama. Quarto de casai 
corn ca.sa de hanho privada. I® andar coin 
sala de estar e jantar em madeira, cozinha 
grande à portuguesa em ceràmica corn 
saida para o quintal. Driveway privado coin 
garagem e estacionamenlo para 4 carro! 
Cave acabada.   

1 Verifique màquinas de aquecimento e os 

P detectores de monoxido de carbono. 
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EleiçSes na ACAPO 
ACAPO e considerava que era altura de 
sermos substitmdos. Inclusivamente, sus- 
surravam que tinhamos criado divisées, 
que a ACAPO nâo tinha a aderência dos 
clubes açorianos e que estes nâo estâo re- 
presentados em proporçâo... Enfim, houve 
luta, O que é sintoma de interesse e demo- 
cracia. Afinal, a nossa lista venceu, por 
grande diferença, o que demonstra que o 
nosso trabalho nào foi tào mau como 
anunciavam. Os clubes, associaçôes e 
comités de juventude reconheceram o 
nosso esforço. A oposiào nem Comité de 

Jovens apresentou... 
-Nada mais...? 
-Creio que sim. Eu julgo que todo 
este movimento oposicionista 
tem que ver corn as festas do 
proximo ano, corn os festejos dos 
50 anos Oficiais dos Portugueses 
no Canada. A fruta quando jâ 
esta madura todos a querem! 
Como jâ é do conhecimento 
püblico, o SECP, Dr. José 
Cesârio, vem a Toronto dia 13 de 
Janeiro de 2003 para o ponta-pé 
de saida dos festejos dos 50 anos. 
Na Parada do Dia 10 de Junho, jâ 
temos a confirmaçào da vinda do 

Primeiro Ministro de Portugal, Dr, Durào 
Barroso, assim como do PM Jean 
Chrétien. A 13 de Maio de 2003, estarâ 
connosco, ente outros possiveis, o Dr. 
Albertojoàojardim, Présidente da Regiâo 
Autônoma da Madeira. Hâ muita gente 
que quer ficar na fotografia... O costume. 
Agora, como os nossos opositores demons- 

Decorreu num dos salôes da Casa 
das Beiras, em Toronto, a eleiçâo 
dos novos Corpos Gerentes da 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portugueses do Ontario. 
Pela primeira vez em 17 anos, estiveram 
em votaçào duas listas: a Lista "A" 
encabeçada por Raimundo Pavas e, a Lista 
"B", liderada por Joe Eustâquio. 
Dos 107 votos (de 120 possiveis), 4 forain 
considerados nulos, 29 foram favorâveis à 
Lista"A" e, os restantes 74 votos couberam 
à Lista "B". 

Assim, Joe Eustâquio e a sua équipa vâo 
prosseguir à frente dos destines da 
ACAPO. 
Como foi a primeira vez que surgiram 2 
listas, perguntâmos a Joe Eustâquio se via 
nisso alguma razâo especial. 
-Pelo que ouvi, a oposiçào julgou que nos jâ 
estâvamos hâ muito tempo à frente da 

Toronto/Ponta Delgada/Toronto 

Partidas em Novembro corn 
regressos por 1 ou 2 semanas 

por ap§nas $499 + taxas. 

Prefir^ « SATA EXPRESS, 
contacte o feu agente oie viagens 

pava veçevvav a 9va paçça^em. 

traram tanto interesse em trabalhar na 
ACAPO, vou convidar membros da lista 
vencida para fazerem parte dos varias 
Comissôes que temos para o efeito e onde 
eles tenham mais interesse em colaborar. 
-Terâ ficado algum mau estar entre mem- 
bros das duas listas? 
-Nâo sei, da minha parte, tudo bem. A 
nossa preocupaçào nestas coisas é nào dar 
aso a divisées. Quando alguém perde 
acaba sempre por haver azedumes mas, 
esperamos, nada vai obstruir o bom anda- 
mento da ACAPO. Tenho fé que, por 
exemplo, o Centro Cultural Português de 
Mississauga e a Casa do Alentejo de 
Toronto nâo abandonem a ACAPO sô 
poque nào apoiaram a nossa lista e o nosso 
programa. 
-O programa estâ definido? 
-Sim, até porque jâ estâvamos a trabalhar 
hâ muito tempo, nâo iamos parar sô por 
causa das eleiçôes. Quem ganhasse 
prosseguiria e mudaria caso assim o enten- 
desse... Jâ estâ tudo em andamento. Temos 
jâ uma Comissào muito especial, para dois 
projectos muito importantes. O primeiro, 
desenvolver o projecto do Brockton 
Stadium para uso da Comunidade e, o 
segundo, apoio total ao Parque Camées, 
de modo a que possa servir os clubes e 
associaçôes portugueses e funcionar em 
pleno em 2003. Temos muito trabalho à 
nossa frente. Venham voluntârios que pro- 
jectos nào faltam. Esta importante 
Comissào vai ser constituida por membros 
da Direcçâo da ACAPO, e comerciantes e 
indüstriais luso-canadianos, co-liderados 
por mim e pelo Manuel Carvalho. 
A Lista "A", liderada por Raimundo Pavas, 
era assim constituda: Conselho de 
Présidentes, por Fernando Rio, Ilidio 

Coito e Rosa Alves. Direcçâo Executiva, 
Raimundo Pavas, Fâtima Pinheiro, Sonia 
Antunes e Mark Marques. Directores, 
Alex Abreu, Bernardino Ferreira, Carlos 
Botelho, Joào Ferreira, Lùcia Rocha, 
Mârio Gomes, Miguel Correia e Peter 
Fonseca. Auditoria, Victor Sousa e Lino 
Pereira. A lista "B", a lista vencedora, li- 
derada por Joe Eustâquio, assim formada: 
Conselho de Présidentes, Manuel 
Carvalho, Rosa de Sousa e Paulo Perdra. 
Direcçâo Executiva, José Eustâquio, Rui 
Pires, Nancy Sousa e Tony do Vale. 
Directores: Antonio Pereira, Jack 
Chalabardo, Danny Gonçalves, Jack 
Eustâquio e Laurentino Esteves. Auditoria 
(eleitos em Assembleia): Alex Clegg e Joel 
da Naia. Comissào de Angariaçào de 
Fundos: Joe Eustâquio (Casa dos Açores), 
Manuel Carvalho (As. Cultural do 
Minho), Manuel Andrade (Local 1081), 
Manuel Bastos (Local 837), Jerry Coelho 
(OMTTI), Joseph Mancinelli (LIUNA). 
Ucal Powell (Local 27), Cârmen Principato 
(Local 506) e César Rodrigues (Central 
Ont. Reg. Council). Comissào do Estâdio 
Brockton: Isaac Cambas (Portuguese 
United), Lâzaro Faria (Casa dos Poveiros), 
Bruno Leal (Peniche C.C.), Mârio Joào 
Narciso (Casa do Benfica), Fernando 
Pereira (Liga da Amizade), Paulo Pereira 
(As. Migrante Barcelos) e Nataly Vilela 
(Portugal 2004). Comissào da Parada 
2003: Sérgio Lopes (New), Mârio Mirassol 
(As Tricanas) e Bernardino Nascimento 
(Casa das Beiras). Estâo formadas ainda 
Comissôes para a Cultura, Juventude, 
Relaçôes Püblicas, Secretariado, Semana 
de Portugal, Tesouraria, Torneio de Golfe 
e Jornal. 
Parabéns ao Joe Eustâquio e sua équipa. 

Party Pepperoni 

/)oca 
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As mulheres.. ià mandam! 
sporting e Asas do Atlântico corn présidentes femininos 

clube, sobretudo do Sporting considerado 
um clube de elite, représenta uma grande 
responsabilidade. Esta pronta para 
enfrentar esse desafio? 
Fernanda Nunes - Estou. Acho que ao 
longo dos anos tenho aprendido imenso 
porque jâ o meu pai foi director deste 
clube durante muitos anos. Corn ele 
aprendi as dificuldade, muito através das 
reclamaçôes que ouvia em casa. Espero 
poder continuar o trabalho e estou convic- 
ta de que o faremos porque temos uma 
direcçâo incrivel. 
JMC - Lucilia Simas, por outro lado, jà é 
présidente hâ vârios anos e jâ disse 
inùmeras vezes que esta pronta a dar o 
lugar a outra pessoa. Hâ quantos anos jâ 
faz parte da direcçâo? 

A igualdade de direitos entre homens e mu- 
lheres esta no bom caminho. 
Entre nos, as mulheres vâo tomando conta 
de determinadas “rédeas”, corn mâo segura 
e acerto. 

Na festa do 15°. aniversârio do FC Porto 
de Toronto, vârias senhoras estiveram pré- 
sentes em representaçào de clubes. Uma 
recentemente empossada, a présidente do 
Sporting C. P de Toronto e, outra jâ vete- 
rana nestas andanças, a présidente do 
Asas do Atlântico. Aproveitâmos a coin- 
cidência para registarmos as suas opiniôes 
e desejar-lhes bons mandatos. 
JMC - Lucilia Simas Présidente do Asas 
do Atlântico e Fernanda Nunes do 
Sporting. Fernanda Nunes estreou-se 
recentemente como prési- 
dente do Sporting de 
Toronto. Como Ihe surgiu a 
oportunidade? 
Fernanda Nunes - Fui abor- 
dada hâ umas semanas por 
algumas directoras perten- 
centes à direcçâo do ano pas- 
sade que me convidaram 
fazer uma lista para concorrer 
as eleiçôes do clube. Eu 
aceitei o desafio e venci. Sou 
a primeira mulher présidente 
do Sporting, o que me dâ 
imenso orgulho. 
JMC - Ser présidente de um 

Lucilia Simas - Como prés- 
idente, este é o 3° ano. No 
entanto, se contar corn os 
anos que acompanho o 
meu marido, ai jâ soma 
uma boa quantidade - 
cerca de dez. Realmente, 
este ano tinha pensado em 
descansar porque bem pre- 
cisava. No entanto, pedi- 
ram-me para ficar e nâo 
consegui dizer que nâo. 
Aliâs, dâ-me muito gosto e 
prazer estar à frente deste 
clube. 
JMC - Parabéns às duas. Felicidades e Fernanda Nunes - Obrigada. 
boa sorte para poderem mostrar aos ho- Lucilia Simas - Obrigada. Foi um prazer 
mens que, afinal, somos todos iguais. e sô gostaria de adicionar que tudo se con- 

segue desde que haja uma boa 
direcçâo e bons amigos. 

E lâ foram felizes cumprir a 
missâo de felicitar os “portis- 
tas” de Toronto e entregar- 
Ihes prendas pelo aniversârio. 
Uma missâo simples para 
compensar as mais dificeis 
durante os mandatos que têm 
à frente. 
Desejamos a ambas um Bom 
Natal e muitos sucessos no 
ano de 2003. 

JMC/Ana Fernandos 

VISITE O ESCRITôRIO 

DE 2» A 5» FEIRA DAS 

13HOO àS 20H00, AO 

SÂBADO E DOMINGO 

DAS IIHOO ÀS 18H00 NA 

OLD WESTON RD. A 

NORTE DA ST. CLAIR. 

MAGNîFICAS CASAS EM TUOLO E 

PEDRA, COM CHÀO E ESCADAS EM 

MADEIRA, TECTOS ALTOS E ADEGA. 

OPçâO DE FAZER APARTAMENTOS 

NA CAVE COM ENTRADA SEPARADA 

OU PORTA NAS TRASEIRAS. 
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Jorge Armindo 
defende 
congelamento 

TraHcante de droga detido em Almada 

Indiinduo vendia droga em 
transportes DdUicos 

salarial por 
«dois ou très 
anosH 
O présidente da Portucel e représentante 
da Associaçào Empresarial Portuguesa 
(AEP), Jorge Armindo, defendeu esta 
quarta-feira o congelamento salarial 
durante «dois ou très anos» para reequili- 
brar as contas püblicas. 
«Porque é que nào hâ coragem para nào 
aumentar os salârios durante dois ou très 
anos?», perguntou Jorge Armindo à mi- 
nistra de Estado e das Finanças, Manuela 
Ferreira Leite, durante um debate organi- 
zado pelo Forum de Administradores de 
Empresas, em Lisboa. 
«O pais pode estar dois ou très anos sem 
aumentar salârios», insistiu o empresârio. 
Ferreira Leite concordou corn a necessi- 
dade de uma forte moderaçâo salarial, 
mas escusou-se a desenvolver o tema ale- 
gando que as negociaçôes corn os sindi- 
catos ainda estâo a decorrer. 
Ainda assim, a ministra frisou que se nào 
houver uma forte moderaçâo nos salârios 
o aumento do desemprego serâ mais acen- 
tuado. «Um aumento de 3% nas tabelas 
salariais implica uma subida de cerca de 
SfX) na massa salarial». 

Um individuo da Cova da Moura foi deti- 
do pela Esquadra de Investigaçâo 
Criminal da PSP de Almada, depois de ter 
sido apanhado em flagrante a vender 
droga. 
O suspeito, que recebia o rendimento mi- 
nimo e estava na posse de dois pass- 
aportes, foi detido numa paragem de auto- 
carro, meio de transporte que geralmente 
utilizava para trazer a heroina da Cova da 
Moura, que depois distribuia na zona de 
Almada, Charneca de Caparica e 
Corroios. 
O individuo, corn cerca de 50 anos, anda- 

Ministério confirma 
comparticipaçâo corn 
base nos dados 
epidemiolôgicos da 
doença em Portugal 

Corn a avaliaçào fârmaco-terapêutica na 
mào e decidida a nào inclusào da vacina 
contra a méningite C no Piano Nacional 
de Vacinaçào (PNV), o Ministério aguarda 
agora decisào superior para exarar o 
despacho que vai permitir a muitas 

va a ser seguido jâ hâ algum tempo pelo 
pessoal da Esquadra de Investigaçâo 
Criminal, mas o facto de se fazer deslocar 
em transportes püblicos dificultava a 
detençâo. Por outro lado, sabia-se que o 
individuo era perigoso e andaria armado, 
o que obrigava a precauçôes extremas, 
para evitar que a acçâo policial pudesse 
descambar num tiroteio na via püblica. 
Outra preocupaçào era apanhâ-lo corn 
droga suficiente para fazer prova consis- 
tente de trâfico junto do tribunal. O sus- 
peito acabou por ser apanhado junto a 
uma paragem de autocarro, na altura em 

familias ter acesso a uma prevençào até 
agora limitada a pessoas corn mais posses. 
Limite nâo epidémico 
Segundo um memorando a decisào teve 
por base os dados epidemiolôgicos 
recentes. Embora insistindo que Portugal 
jâ conheceu "periodos corn incidências 
superiores", a nota do MS reconhece o 
aumento da incidência da doença entre 
1999 e 2001. No ano 2001, dos 305 casos de 
doença meningocôcica notificados, 32% 
forain identificados em termos de sero- 
grupo e, desses, 51% eram devidos ao 

que se preparava para fazer ‘negôcio’. O 
individuo ainda tentou sacar de um 
revolver municiado de calibre 32. que 
trazia na cintura, dentro de um coldre, 
mas a PSP conseguiu imobilizâ-lo. Foi 
apreendida droga suficiente para 300 
doses. 

meningococos C. Uma incidência que, 
segundo o Infarmed, se situa "no limite 
superior do intervalo definido para os li- 
mites de situaçào nào epidémica". Os 
numéros até Outubro levam a crer que 
esse intervalo seja "ligeiramente" ultrapas- 
sado este ano, uma vez que 63% dos casos 
de doença meningocôcica corn serogrupo 
identificado (metade dos 319 notificàdos) 
se reportam ao meningococos C. 
Estatisticas que colocam Portugal no topo 
dos paises europeus corn maiores incidên- 
cias da infecçào. 

Vacina da méningite sera naga em 40% 

KciitÂm Wkdeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Visite Horâcio 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) 

FJoracio Domingos, um amigo sempre à mào! 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Dia7 
de Dezembro 

Baile do Caçador 

Conjunto 
Santa f é 

INFO: 905-286-1311 

^ontuigos 

Deseja a todos 
umas Festas Felizes 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-035-4441 
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V# R ê 8 Inc. V# 
CV  

LIQUIDATION OUTLET 

Grandes armazéns de vende directe ao publico 

Grandfather Clocks 

Kodak 
Gold 
3x24 
£xp. GA135 

$R99 

Clorox 
Désinfectante 

340 g 

$i88 

Camisas 
para homem 

Corn gravata e 
tavessâo. 

Varias cores e 
tamanhos. 

S084 Steeles Ave. E. Unit 7-S-9 

Brampton, Ontario L6T 5A6 

Tel: 905-874-0432 
Toll-Free; 1-000-234-2142 

ueen St. Hwy 7 

3 Di 
O) 

S 
cd 

I Steelcom 
Business 
Centre 

3 Pi 

Steeles Ave. 
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"Uma lamentavel perda para Portugal" 

Joias portuguesas roubadas 
na Holanda 
Seis peças emprestadas por Portugal ao 
Museu de Haia desapareceram, bem 
como algumas de França, Inglaterra e da 
familia real holandesa 
"Uma lamentavel perda para Portugal", 
assim classificou o miiiistro da Cultura, 
Pedro Roseta, o roubo, ocorrido no Museu 
de Haia, na Holanda, domingo à noite, de 
seis peças do acervo do Palacio Nacional 
da Ajuda. A INTERPOL - Policia 
Internacional esta jâ a investigar o caso. As 
peças, de valor histôrico e comercial incal- 
culâveis, forain roubadas conjuntamente 
com outras pertencentes a acervos de 
museus da Holanda, Inglaterra e França. 
Para a mostra, o Palâcio Nacional da 
Ajuda cedeu, em empréstimo temporârio, 
um conjunto de 15 peças. Delas, restam 
agora apenas nove. Em conferência de 
Imprensa, que contou com as presenças do 
ministro Pedro Roseta, da directora do 
Museu do Palacio Nacional da Ajuda, 
Isabel Silveira Godinho, e do présidente 
do Instituto Português do Patrimonio 
Arquitectonico, Luis Calado, foi realçado 
o facto de Portugal possuir um grande 
espolio de elevada qualidade dos melhores 
mestres joalheiros de varias épocas. "Este 
facto contribui para que essas peças sejam 
diversas vezes solicitadas para integrar 
exposiçôes organizadas por museus de 
todo o Mundo". 
Contudo, conforme sublinhou Pedro 

Roseta, algumas dessas peças, "dado o seu 
valor histôrico e comercial incalculâvel, 
nunca sairam do pais". No caso das que 
foram cedidas para o Museu de Haia, o 
Palâcio Nacional da Ajuda e o Ministério 
da Cultura sô autorizaram a sua saida 
"porque a respectiva organizaçào garantia 
respeitar todos os parâmetros interna- 
cionais existentes para este tipo de inter- 
câmbio entre museus". 
"As medidas, contudo, nào impediram o 
roubo, delineado coin uma pericia e pre- 
cisào cirùrgicas", conforme lamentou o 
ministro. Conjuntamente coin as peças 
portuguesas, foram também roubadas 
peças de outros museus. O assalto, ao que 
tudo indica, foi levado a cabo por pessoas 
corn grande conhecimento na matéria, 
uma vez que escolheram apenas as peças 
mais valiosas. 
Para o fazer, "de uma forma râpida", con- 
seguiram, inclusivamente, ludibriar todos 
os esquemas de segurança sofisticados e 
arrombar a caixa forte e as vitrinas onde 
as jôias se encontravam expostas. 
Pedro Roseta escusou-se a adiantar quai o 
montante em que as peças foram avali- 
adas ou quai o seu valor, alegando a confi- 
dencialidade que lhe foi pedida, quer pela 
policia internacional, quer pela segurado- 
ra, de forma "a nào atrapalhar o trabalho 
dos peritos. Essa confidencialidade sera 
respeitada por Portugal". 

iŸaoûU&ŸS 
Fernanda e Cristina 
convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

WIHTERFEST 
 S003    

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

por uma semana, corn tudo incluido, desde $1.335.00, 

mais taxas; nas mesmas datas e por duas semanas, tudo 

incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

^ restas Felizes 
Visite-as na Galeria Shopping Centre, 

na Dufferin e Dupont em Toronto 

Comunidade: 
Nâo percam a grandiosa testa de 

FIM-DE-ANO da CASA DAS BEIRAS, 
em Toronto. Esmerado Bufete e, à meia-noite, 

Bolo Rei e Champanhe. Müsica a cargo de 
TNT. Informaçôes e réservas: 

416 604-1125, ou 805-5985, ou 464-8101. 

Quinta-feira, dia 5 
-Convivio de Natal na CIRV-fm, das 17h00 às 20h00. Todos bem vindos! 
Sàbado, dia 7 
Testa de N. Sra. da Conceiçâo da Associaçào Madeirense de Apoio das Festas de 
Câmara de Lobos em Toronto, no salâo do Madeira Club. Info: 905 507-3215. 
Testa de Natal anual da Associaçào dos Amigos dos Déficientes -A.DA.P.T.O., 
pelas 18h00. Informaçôes corn Maria Parreira: 416 535-0176. 
-Festa do Natal da Criança da Comissào de N. Sra. da Luz da Igreja de S. Mateus, 
em Toronto. Jantar, ofertas e baile. Info: 416 536-6871. 
-Festa do Rancho e Natal das Crianças na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
-Baile do Chicharro no Lusitania de Toronto corn o Conjunto 3+2. 
Info: 416 532-3501. 

-Baile no Craciosa C. Centre, com o Conjunto Os Vadios. 
-Noite Africana na Associaçào Democrâtica, com a colaboraçâo das comunidades 
angolana e caboverdiana. Comida tipica, artesanato, poesia e müsica. Entrada 
gratis. 
-Abertura oficial da Caleria Alberto de Castro na Casa do Alentejo, às 19h00. 
-Baile do Avental no Angrense de Toronto. Conjunto Jovem Império. 
Info: 416 537-1555. 
- Banda Sonido Cubano (Cuban & Salsa) no Sereno Lounge. Tel: 416-654-6363. 
Domingo, dia 8 
-Festa de Natal das Crianças da Escola "A Caminho do Saber". Info: 416 653-7360. 
-Festa de Natal das Crianças no Vasco da Cama de Brampton, com inicio às 
14h00. Informaçôes: 905 586-9954. 
-Festa de Natal da Davenport Liberal Association, no Dundas Banquet Place. 
Info: 416 516-1611. 
-Festa de Natal do Lar de Santa Isabel de Brampton para os idosos, gratis, na 
Igreja de Nossa Senhora de Fâtima. Info: 905 846-8270. 
Sexta-feira, dia 13 
Jantar de Natal da Academia do Bacalhau, no New Casa Abril. 
Info: 416 254-7060. 
Sàbado, dia 14 
-Festa de Natal da Associaçào dos Déficientes Portugueses na Local 183, com ini- 
cio às 19h00. Info: 416 5364679. 
-Natal da Criança na Casa do Alentejo corn a colaboraçâo da CIRV-fm. 
Info: 416 537-7766. 
-Baile de Natal do Asas do Atlàntico, corn jantar e variedades. Info: 416 532-3649. 
-Natal da Criança do Amor da Pâtria na Igreja de Sta. Helena. Info: 416 656-9481. 
-Festa das crianças do Arsenal do Minho na sede do FC Porto. Tel; 416-532-2328. 
Domingo, dia 15 

-Natal da Criança na Casa dos Açores, em Toronto. Présentes para as crianças até 
10 anos de idade. Info: 416 603-2900. 
Sàbado, dia 21 
-Festa de agradecimento da Casa do Alentejo aos artistas, MC’s e voluntârios que 
colaboraram graciosamente corn a Casa. Info: 416 537-7766. 

lolui 
• CHICKEN INC* 

Aceitamos encomendas, 

com eapeciaia t:odos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coat;elet:as, 
galinha grelhada na 
braaa e no espe^o, 
saladaa e muito maia. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DUS POR SEMANA DAS 10AM-8PM • FECHAOO A 2^ ÜIRA • 6^ FURA 10AM-9PM 

2828 KmgSWfiy Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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Vitoria de Setûbai de Toronto 

29 ANOS DE VIDA 
O Vitôria Sport Club of Toronto corne- para a FPtv, corn a entrega de plaças e 
morou 29 anos de existência, com muita certificados de felicitaçôes e actuaçôes 

animaçào e fervor. do Rancho do Arsenal do Minho e do 

O Présidente Norberto Arruda fez as Bailinho de Rabo de Peixe. 

honras da casa, tendo recebido os muitos O jantar de aniversârio foi abrilhantado 

représentantes de clubes e associaçôes e pelo DJ-Sunshine Boy. 
dos Orgàos de Comunicaçâo Social. Os nossos parabéns aos vitorianos de 

Estivémos no "Porto de Honra", onde Toronto e o desejo de muitos mais 

registâmos um bonito apontamento sucessos. 

on 1^ 

A “GM” VAI OFERECER $S.GOO EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA DE IMATAL! 

0 GRANDE SAIDO de fim-de-ano 
jâ começou na Addison on Bay. 
Preste atençàe: 

“Ao LIQAR VOCE JÂ ESTÂ A GÀNIIAR!” 
Faça O melhor negôcio da sua vida num modelo novo de 2002 

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

Aproveite a oportunidade de um prémio de $500 até aos 
$10.000, ou mesmo o valor total do carro que comprou. 

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

Falando corn ele val perceber a frase: 
«Ao ligar você jâ esta a ganhar!» 

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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"Tarde Multicultural" na Igreja de St. Antonio 
Decorreu em ambiente de muita ani- 

maçào a "Tarde Multicultural", na 
Igreja de Santo Antonio, que acontece 
pelo sexto ano consecutivo, sempre com 

muito sucesso. 
Representaçôes de Portugal, Sry Lanka, 
Pilipinas, Brasil e Italia, desfilaram no 
salâo de lestas com os sens trajes tipicos. 

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

QUEUos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICILIO. 

QUEM N&O CONHECE 0 SABOR DAS FAMOSAS 

SANDWICHES DA SAN FRANCESCO'S FOODSP 

JOE SOUSA nn-NAS nuu si, NO 3045 CLAYHIU, UNIT 1 
(ESQUINA COM A OUNDAS Si WEST-EAST DA MAVIS), EM MISSISSAUGA 

No NATAL ENO 
ANO NOVO NÀO 
PEBCAM TEMPO 
ACOZINHAÏI. 
ENœMENDEM 
AS VOSSAS 
REPEIÇÔES À 
FAMfLiA SOUSA. 

BOM, FÂCIL E FOR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS FESTAS QUE 

SEAPROXIMAM! 

SAN 
FRANCESCO'S 

ENCOMENOAS PEio TELE: 905 804-1548 

sob o aplauso constante dos muitos pré- 
sentés. Também nâo faltaram os petiscos 
tradicionais de cada pais para dar mais 
sabor ao acontecimento. O grupo de 
jovens "Canadian Group", dançou uma 
mexidinha "Square Dance", corn todos os 
elementos vestidos à cowboy, acompa- 
nhados pelo bâter das palmas dos assis- 

tentes. Um convivio sâo, familiar e amigo. 
O grupo de portugueses da Igreja de Santo 
Antonio representou uma peça de teatro, 
as senhoras cantaram cantigas populares e 
as bordadoras fizeram uma demonstraçào. 
Numa das mesas, os homens jogavam às 
cartas e as mulheres da aldeia serviam o 
vinho. Tipico. 

Autoridades galegas interditam 
pesca junto à fronteira corn 
Portugal 
As autoridades galegas interdi- 
taram a pesca junto à fronteira 
corn Portugal, devido ao 
aJargamento a sul da manclia 
derramada pelo petroleiro 
Prestige, que agora ameaça as 
praias portuguesas. 
A interdiçâo da pesca afecta 
quase todo Q litoral galego, 
com excepçâo de uma zona a 
nordeste correspqndendo à 
provincia d^ Lugo, disse o porta-voz do provocada pelo Prestige, que naufragou 
ministro das Pescas dq governo regio- ao largo da Galiza a 13 de Novembro. 
nal, citado pela agêneia France Presse. Ao fim da tarde de terça-feira pequenas 
As autoridades galegas decidiram manchas de fuelôleo começaram a 
proibir a pesca como "medida de pre- aproximar-se da costa portuguesa, 
cauçào" devido à grande "dispersâo" estando jâ a menos de 26 quilômetros 
das boisas de fuelôleo da mare negra da costa. 

FOTO ^VADOJ(''DBSAS/EtWlUSA 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

Toront;o, ON M6<JI iVS 

llNSERŸlÇODEVIACEÎJSCOMPraiE 

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

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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PSD e CDS-PP culpam Governo PS por 
prejm'zos no Metro do Terreiro do Paço 

Grupo ligado à 
al-Qaeda 
planeou ataque 
nos Oli'mpicos 
de Sydney 

Jemaah Islamiyah, um grupo terrorista 
corn ligaçôes à al-C^aeda e que as 
autoridades indonésias acreditani ter 
estadd por detrâs dos atentados de 
Bali, em Outubro, planeou uma sérié 
de ataques durante os Jogos Olimpicos 
de Sydney, em 2tK)0. 
Segundo um relatôrio divulgado esta 
terça-feira pelo Singapore’s Straits 
Times, a organiaaçào Jemaah 
Islamiyah que opera maioritariamente 
na Indonesia, seleccionou e treinou um 
grupo terrorista que se preparava para 
atacar alvos espedficos em Sydney, 
durante a realizaçào dos Jogos 
Olimpicos de 2000. 
Ainda de acordo corn o jornal, o lider 
operacional deste grupo, Riduan 
Isamuddin, conhecido como Hambali, 
foi rejeitado pelo lider do grupo na 
Australia, por razôes que neste 
momento se desconhecem. 
De acordo com as fontes contactadas 
pelo jornal, o grupo terrorista, que pré- 
tende a criaçâo de um Estado islâinico 
na Asia, tem células activas em Perth, 
Melbourne e Sydney desde 1996. 

PSD e CDS-PP vào apoiar conclusôes do 
relatôrio da comissào de inquérito ao aci- 
dente no Metro do Terreiro do Paço que 
responsabilizam o Governo socialista 
pelo man acordo celebrado corn o empré- 
iteiro da obra (consôrcio Metropaço). ' 
Essas conclusôes, apurou a agenda Lusa 
Junto de fonte parlamentar, vào ser pro- 
postas pela deputada do CDS-PP Isabel 
Santos, mas deverào ser contestadas pela 
oposiçào PS, PCP e Bloco de Esquerda. 

A comissào parlamentar de Trabalho e 
Assuntos Socials vai ouvir as uniôes, fe- 
deraçôes, sindicatos de âmbito nacional e 
comissôes de trabalhadores sobre a pro- 
posta de Côdigo do Trabalho, indicou o 
présidente da comissào.O forum de 
audiçào realiza-se a 16 de Dezembro e 
insere-se no conjunto de cerca de 90 
audiçôes que a comissào parlamentar vai 
realizar até ao inicio de Janeiro, durante o 
periodo de discussào püblica da proposta 
de lei de Côdigo do Trabalho. 
O présidente da comissào, o deputado 
socialista Joaquim Pina Moura, especifi- 
cou que durante a prôxima semana serào 
ouvidas no Parlamento as confederaçôes 
dos Agricultores de Portugal (CAP) e do 

O acidente na estaçào do Metropolitano 
do Terreiro do Paço ocorreu a 09 de 
Junho de 2000 e levou o ex-ministro do 
Equipamento Social Jorge Coelho a 
responsabilizar, pouco tempo depois, o 
consôrcio Metropaço por todos os prejui- 
zos causados. 
No entanto, a 27 de Maio de 2001, jâ corn 
Ferro Rodrigues a tutelar a pasta do 
Equipamento Social, o Conselho de 
Gerência do Metropolitano de Lisboa 

Turismo de Portugal (CTP). 
Além destes, os deputados ouvirào o pré- 
sidente da extinta Comissào de 
Sistematizaçâo da Legislaçào Laboral, 
Antônio Monteiro Fernandes, e Pedro 
Martinez, um dos principals responsâveis 
pelo trabalho que conduziu à elaboraçào 
da proposta do Governo. 
A comissào parlamentar jâ ouviu o prési- 
dente do Conselho Econômico e Social 
(CES), José Silva Lopes, e o ministro da 
Segurança Social e do Trabalho, Antônio 
Bagào Félix. A Confederaçào da Indüstria 
Portuguesa (CIP), a CCP - Confederaçào 
do Comércio e Serviços de Portugal, a 
Uniào Gérai de Trabalhadores (UGT) e a 
Confederaçào Gérai dos Trabalhadores 

chegou a acordo corn a "Metropaço", 
desistindo de recorrer às vias judiciais. 

PSD e CDS-PP deverào considerar que 
era possivel ao Estado, e em particular o 
Conselho de Gerência do Metropolitano 
de Lisboa, ter prosseguido pela via judi- 
cial contra a Metropaço, sem suspender 
por um longo periodo as obras para a 
construçào da estaçào do Terreiro do 
Paço. 

Portugueses (CGTP), também jâ foràm 
ouvidas sobre a proposta de alteraçâo da 
legislaçào laboral. 
Para Pina Moura, as audiçôes jâ realizadas 
mostraram-se «extremamente positivas», 
podendo mesmo retirar-se conclusôes que, 
do seu ponto de vista, sào «absolutamente 
consensuais». «É consensual que a organi- 
zaçào das condiçôes de trabalho, sendo 
um factor importante para melhoria da 
produtividade, nào é o mais importante e, 
a partir desta constataçâo, temos verifica- 
do que os diferentes parceiros e personali- 
dades valorizam de forma diferente - umas 
mais negativas, outras mais neutras - as 
propostas que temos vindo a discutir», 
defendeu Pina Moura. 

90 audiçôes sobre Codigo do Trabalho até Janeiro 
Comissào ouve parceiros socials 

:nn o 

ANUNCIA A MAIOR CAMPANHA DE SAIDOS DE SEMPDE DA GM. 
AGORA AO COMPRAR UM CARRO NORO DE 2002 ou 2003 voct GANHA DE 

$500.00 A $10,000.00 ou ATé O PREçO DO SEU CARRO. 
PARA ISSO é SO CONTACTAR A UNHA TELEFONICA GM. 

West Yorli Cliev-Olds jâ lhe pode oferecer 

os novos modelos de 2003, 

Agora nào dâ nada de entrada e West 

York faz o primeiro pagamento. 

Boas 
Festas! 

(M Si© cèTCÈ 

ÏB-tû I 

Bm SSlBrBBuA'i}.^ 

'jLiu Qumpru ils iijiiii 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcos Vinicius awmM6 eusTOMa TBUSTS, coHfiDtmsÊHct im 

Web F www, westy orkchev.com • E«mail: ser vice@west:yorkchev. corn 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. (aiei 656-1200 
M16 
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Galeria Has Pioneiros 
Portugueses 
A litil e atractiva GALERIA DOS PIO- 
NEIROS PORTUGUESES, em Toronto, 
tern enriquecido imenso nos ultimos tem- 
pos com varias e importantes ofertas. Na 
nossa liltima estada em Portugal tivémos o 
cuidado de falar da Galeria e de pedir a 
determinadas individualidades algo que a 
pudesse enriquecer. Fomos felizes. Na 
Camara Municipal de Sintra, o Présidente 
Dr. Fernando Seabra ofereceu-nos um 
belissimo e valioso livro, "SINTRA 
Patrimonio da Humanidade"; o Director 
do Departamento de Noticias da RTP, 
José Rodrigues dos Santos, deu-nos o seu 

ültimo livro editado, "A Ilha das Trevas"; o 
colega dos EUA, Fernando Santos, entre- 
gou-nos o livro da sua autoria, "Por quern 
os sinos nao dobram" e, o companheiro de 
lides da Suiça, Adelino de Sa, ofertou-nos 
os livros da sua autoria, "Palavras ao 
Vento" (poesia) e "Aquele Abraço" 
(romance). Em Toronto, o Présidente da 
Junta de Freguesia de Agua de Pau, 
Roberto Sousa, em visita para participar 
na festa dos amigos de Agua de Pau, 
brindou-nos com o livro, "Romeiros de 
Agua de Pau - A fé de um Povo". 
Também o jornalista Lagoas da Silva ofe- 

ira Ana Fernandes com os sens alunos na 

Marque mmt entrevista com o NottirhUi Homeoputa 
Antonio Meiieiros, jii com midtoa u/(oy de expcriccia, 
que o poderd njudar na dos sens problemas. 

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

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E ME[)ICINA HOMEOPATICA 

receu o seu livro “O piar do Mocho” e, da 
organizaçào Vale do Lima -Arcos de 
Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e 
Viana do Castelo, recebemos varios livros, 
ilustraçôes e CD’s. 
A estes amigos da Galeria o nosso sincero 
agradecimento. A nossa colega, Professora 
Ana Fernandes, visitou a Galeria com os 
sens alunos da St. Mary’s School e, o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joao 
Perestrello, para além de visitar a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, também esco- 
Iheu algumas peças, lotos e documentos 
oficiais, para uma exposiçâo que vai ter 

lugar na Galeria Almada Negreiros no 
Consulado Geral de Portugal, em Toronto. 
A Galeria dos Pioneiros Portugueses esta 
em momento de grande expansâo e 
enriquecimento. 
Os interessados em visitar a Galeria dos 
Pioneiros durante a semana, podem con- 
tactar pelos telefones: 905 204-0010, ou 416 
538-0940, ou 416 936-1664. 
A Galeria dos Pioneiros Portugueses esta 
situada no ültimo andar do edificio onde 
se encontram os escritorios da ACAPO, 
FPCBP e First Portuguese, na College St., 
esquina com a Crawford, em Toronto. 

Assembleia Geral da ONU 
aprovou seis resoluçôes para o 
Medio Oriente 
A Assembleia Geral das Naçôes Unidas 
aprovou seis resoluçôes sobre o conflito 
entre israelitas e palestinianos, apesar 
da oposiçâo dos Estados Unidos e Israel. 
Das seis resoluçôes aprovadas très refe- 
rem-se a organismos criados pela ONU 
para ajudar a aliviar a situaçâo dos 
palestinianos, outra sobre Jerusalém e anos e a continua deterioraçâo das 
as restantes sobre os Montes Golâ e a condiçôes de vida da populaçâo. 
actual situaçâo do conflito. 
Esta ultima, rejeitada por Israel, Na resoluçâo sobre Jerusalém, a 
Estados Unidos, Ilhas Marshall e Assembleia considéra ilegais todas as 
Micronésia, e aprovada porT60 paises e ieis e medidas administrativas adop- 
três abstençôes, lamenta a actual situ- tadas por Israel para tornar a cidade a 
açâo nos territôrios ocupados palestini- sua capital. 
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SOCIAIIZI COM A FAMillA E ( 

AMIGOS NA PADARIA IAZAR 

SABOREANOO O TRADICIONAl 

CAFE EXPRESSO, GAPNCCINO, 

CAFÉ OIE 00 GANADIANO. 

PADARIA LAZAR SITUADA 

no CORAÇÔO DA 

COMUniDADS 

PORTUCU£$A DE 

fliSSISSAUCA EM EREHTE 

lCREJA DE (RISTO PEI 

Padarla IAZAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L5B 3X9 

S05-B96-^040 
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TORONTO 

itaos-LUts 

UM NOVO y 
DESTINO PARA AS 

1 SUASFÉR1AS 

pE INVERNO, COM 

,MAIS QUALIDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO. Y" 

Imagine-se aqui 

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

por uma semcUia, com tudo incluido, desde $1.335.00. 

mais taxas; nas mesmas datas e por du£us semanas, 

tudo incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para: 

David Costa 
& Associates 
Lmvyers/Advogados 

Tony Margins 
de Homelife 
Galleria fni^|pr| 
Oferece-lhe 
bom serviço, 
honestidade e efîciência na 
compra e venda da sua casa. 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A MAIOR FIRMA DE 
ADVOGADOS DE EXERESSÂO 
PORTÜGÜESA NO CANADA 

EDGAR AGUIAR 
ilEKnTQjiM) IprSfTFrTTf 

DOWMTOWM [PA[M. A iSiAJife/îl^A'j 

©DwsuLBOKg&D 

Downtown Lumber 
s. Building Supplies co. 

Os AGUIAR FINE JEWELLERY 
SPtcwki cmm « ummamm 
TO/FAI: 416-5324845 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 

WWW.AVARANDA.COM/AGUIAiyEWELLERY 

LABATT BREWERS 
ï FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG, 

I A CERV^A DOS PORTUGUESES. 

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

www.downtownlumber.com 

O MILENIO 

asitei 
building centre 
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”A COISA AQUI TA PBiTA" 
quem o diz é a Chiquitia 

A simpàtica Chiquita nâo deixou os 
seus créditas por mâos alheias neste 
seu novo trabalho gravado. Ritmada, 
alegre, popular, Chiquita dâ-nos tre- 
chos cheios de pequenas verdades 
que, em conjunto, dâo sempre que 
pensar... mesmo a brincar. 
"A coisa aqui ta prêta", 'Testa Rija", 
"Casa e descasa" ou "Terra das 
Saias", sào temas que vào ao encon- 
tro da maioria que gosta de diversâo, 
das coisas simples, do empenho corn 
Chiquita se dedica às cantigas popu- 
lares. Um album corn 13 cantigas e 
muita alegria. Chiquita e a Lusosom 
estâo de parabéns. 

Adérhso 
Nunes 
novo album 
religioso 
O conhecido mùsico e intérprete, 
Adérito Nunes, gravou mais um 
agradâvel album de cantigas reli- 
giosas, intitulado "O Rio Esta Aqui", 
onde também registou temas, como: 
"Gloria", "Deixa que o amor de Deus 
te toque", "Jesus Salvador", "Aceita 

como eu sou Jesus", "Forever with 
You" e "Jesus é Felicidade", sâo reca- 
dos de amor a Deus e ao proximo 
capazes de chegar ao coraçâo daqueles 
que o escutarem. 
Um bom album para oferecer no Natal 
de 2002. 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. P'eaturing FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

|K Contacte ^ 
ntOBERS m 
I'M epeçaa 
I Caixa Digital, 
i Mande activar 
% novo Canal Festival 

Portugues TV - SIC. 
1-888-764-3771 

O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanbe 

FPTV-SIC, 

24 boras por dla. 

Para mais detalhes 

ligue para CiRV-fm: 

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

lEsmdUES l’iioeitiiiMÇiü® M f FTV Sie 

0Û 

De 2^ a 6“ Feira 
ÀS 14h30 e 20h30 

E» 

fO MEU nOMÈJ 
t ttCttTfl 

De 2”a 6^ feira 
AGATA NAS SUAS 

24 NORAS 

DIARIAS. 

As13H00 E 

16H00 
TV 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

iM: 416-537-1144 

Sen " 
fbOHTCIMS 

2"’‘felras às 20h00 
Um programa sobre a 

emigraçâo, apresentado 
par Joel da Nala com a 

partlcipaçâo directe dos 
, tele-espectadores. > 

MÂmîiiÂDÔ^ 
(i&a&Ao 

3"^feiras às 20h00 
A anAlise da polftica 

capadlana. Um programa 
apresentado nor 
Armindo Silva. 

AFRICARDO 
"A 

a°*feiras às 19030 
As noticlas, entreulstas, 

imagens e a voz do Africa 
em sua casa. 

U color do Africa 
V no Canadà. > 

ItAJA 
SadbE 

a°^feiras às 20h00 
Us diuersos aspectos da 

saüde em discusao 
com o Ur. César Cordeiro e 

os tele-espectadores. 

faiR 
bPASIL 

5“^feiras às 20000 
0 saber do Brasil com 

Benise Guimaraes e seus 
convidados. 

Entreulstas, müsica 
V e muito mais... 

FPtv I mik. ISTIIAt I ftEDti ISTt PRDIIDTD * IlWIE Hi SIMS SIMiSTOtS PADIt; FFrif@euitfFM.eiMI 
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madas. A alma ao sabor da melodia e dos acordes musi- 
cals. 
TRISH, jovem e bonita, com voz forte e sentida, pode e 
deve aspirar a mais altos voos. Gostamos e acreditamos. 
No final do espectaculo, TRISH, cansada mas feliz, disse- 
nos que tinha adorado este contacte com os amigos em 
Toronto e que iria prosseguir neste tipo de espectâculos. 
Ficamos à espera do proximo. 

uma voz lusa para 
o Jazz americano 
A nossa Patricia Ribeiro, artisticamente conhecida por 
TRISH, voltou a cantar entre nos, no Healey’s, com casa 
cheia de amigos e admiradores. 
A banda liderada pelo excelente miisico Fernando 
Tavares -composta por Vince Laviola, Steve Pattersal e 
John Yalland-, acompanhou a TRISH com todo o mérite. 
Na rectaguarda, a voz de apoio de Isabel Sinde. Uma noite 
bem passada com a TRISH a dar a ideia de que possui 
tudo para singrar na dificil caminhada do Jazz/Blues, 
nesta América do Norte recheada de extraordinârias 
vozes e apaixonados deste tipo de cantigas. Cançôes 
tristes, melodiosas, dolentes e, simultaneamente, rit- 

HEMUT LOTTI um oibuto a Elvis Presley 
O famoso Helmut Lotti gravou um album todo dedicado ao 
seu idolo de sempre, o rei Elvis Presley. Em todos os seus 
espectâculos, Helmut Lotti nunca escondeu a sua admiraçâo 
por Elvis e, finalizava sempre os seus espectâculos, com um 
punhado de cançôes do rei. Curiosamente, Helmut Lotti nao 
imita Elvis Presley, consegue cantâ-lo com paixâo, sem sentir- 
mos que procura "usâ-lo" para conquistar simpatias. Admira-o 
e canta-o, nada mais. E ainda bem que o faz porque dâ gosto 
ouvi-lo a cantar os temas que Elvis Presley imortalizou. "Love 
me tender", "One night with you", " Return to sender", " Are 
you lonesone tonight", "Kiss me quick" e " I just can’t help 
believing", entre muitas outras, fazem-nos lembrar um passa- 
do recente, um passado que jâ nâo volta. S6 por intermédio de 
pessoas que amem o rei, como é o caso de Helmut Lotti, 
podemos esquecer por momentos a perda irreparâvel. Sâo 16 
cançôes de Elvis Presley na voz de Helmut. Um brinde natali- 
cio para todos quantos admiram Elvis e Helmut. 

-A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontârio informa de que no dia 17 de Dezembro, 
terça-feira, pelas 20h00, reùne uma Assembleia 
Gérai Extraordinâria para alteraçâo dos Estatutos e 
Reuniào de Conselho de Présidentes para tomada de 
posse da nova direcçâo na Casa do Alentejo. Info: 
416 536-5961. 

-Seville Pictures informa que o filme "Saint Monica" - 
A histôria de uma criança que queria ser Anjo-, 
estreia-se em Toronto, Halifax e Vancouver no prôxi- 
mo dia 13 de Dezembro. Em Toronto, no cinema 
Carlton. A histôria desenrola-se em Toronto, na ârea 
"Little Portugal", tem interpretaçôes da actriz de 
origem portuguesa Brigitte Bako, Genevieve 
Bucechner (a menina de 10 anos) e Clare Coulter, 
entre outros. 
Info: 416 480-0453, ou robins@sevillepictures.com 

-Davenport Liberal Association realiza a Festa de 
Natal do Circulo Eleitoral de Davenport, Domingo, 
dia 8, no Dundas Banquet Hall, pelas 13h00. Haverâ 
almoço, tipo buffet, e terâ a presença do "Pai Natal" 
corn as tradicionais guloseimas para as crianças. O 
Présidente da Davenport Liberal Association, Mârio 
Silva, convida os Libérais e amigos a participar na 
Festa de Natal. Info: 416 516-1611. 

-O MPP Tony Ruprecht, comunica a entrega de 
Medalhas do Jubileu da Rainha (Golden Jubilee), aos 
seguintes lideres de trabalhadores: Joâo Dias (Local 
183), Ucal Powell (Local 27), Jim Lee (Fire Fighter s), 
Aaron Murphy (Local 721) e Mike Gallagher (Local 
793). A entrega serâ feita, segunda-feira, dia 9, às 
18h00, no Committee Room #2, Main Legislative 
Bldg., em Toronto, pelo lider Liberal Dalton 
McGuinty e Tony Ruprecht. Info: 416 325-7777. 

3S1 Main Sfereafe Norteh 
Brampton, On L6X 1IM7 

OFICIIMA CERTIFICADA PARA “ORIVE CUEAIM TEST” 

E TODAS AS REPARAÇÔES NECESSÂRIAS 

AR ColMDICiaiMAQO E AQUECIMENTO 

PORTECÇÂO DE FERRUBEM AIMS 
SERVIçOS DE REBOQUE 

9CS-79&6171 905-796-6078 

Ag-ora aberto ao Domingo para as compras de Natal. 

Visite-nos e verâ que Vcile a pena! 

□eseja um Feliz Natal 
a todoa oa aeua 
clientea e amigos 

R.R. S, i453 QUEEN ST. W. 
BRAMPTON, ON L6V iAi 
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NEGÔCIOS DE AÇOUGUE 
Sempre interiorizâmos o pensamento “O 
silêncio é de ouro” com a convicçâo de 
que mais importante do que falar, séria 
ouvi, até porque um pouco mais abaixo na 
escaia a palavra Jâ era de prata. Associado 
a este pensamento, apareciam mais umas 
quant as tiradas, de cariz mais ou menos 
fiiosôfïco, que nos pretendiam convencer 
de que tinhamos sido dotados de dois 
ouvjdos e uma sô boca, exactamente 
porque deviamos ser excelentes ouvintes 
mas parcos faladores. E vem tudo isto jâ 
do tempo do ret Salomâo que todos con* 
hecemos por ter sido um grande sâbio. Jâ 
ele dizia que “Até o insensato passarâ por 
sâbio, se estiver calado; e por inteligente se 
cerrar os lâbios”. 

A partir dai. desenvolveram-^e: 
uma série de comparaçôes nada abon- 
atôrias para quem fala muito. Desde “falar 
pelos cotovelos”, “ser umâ auténtica grab 
ha a falar“falar corao um papagaio", 
passando ainda pela palavra “verborreia” 
que, pela sua proximidade fonética, nos 
remete de imediato para um qualquer 
desarranjo intestinal. 

Ora, sendo o ouro o metal nobre 
por excelència e aquele que até serviu 
sempre para aferir a saùde financeira de 
um pais, traduzida na quantidade de lin- 
gotes em depôsito, é natural que tivésse- 
mos privilcgiado o silêncio, na maioria 
das situaçôes, pela cotaçào que Ihe era 
atribuida numa outra escala de v'alores. 
Nào sei até que ponto o pensamento que 
referi teve alguma responsabilidade nos 

silêncios aaimulados e repetidos durante 
quase estas très ultimas décadas. Nâo sei 
medir a influênda que os preciosismos de 
uma lingua possam ter no inconsciente 
colectivo. Nào sei também por que razào 
conceitos como denüncia e silêncio, pratL- 
cados num tempo era que amordaçar era 
o verbo mais conjugado, puderam perdu- 
rar como prolongamento de uma flexâo 
transitiva em que, desta vez, o comple- 
mento objecto desapareeeu da sintaxe da 
frase. Silenciou-se tudo e nâo se denun- 
ciou nada , calando o verbo que deu 
origem ao principio da criaçào, nuin 
retorno programado à s trevas da ignoràn- 
cia. O sujeito diluiu-se na voragem das 
amnésias consentidas, retirando ao predi- 
cado a responsabilidade da acçâo que se 
desvanece na perifrase do tempo. E atirâ- 
mos todos os factos para as frases mudas, 
em que sujeito e predicado se escondem 
por trâs do sintagma do poder insütuido. 
Estâo agora à; mostra os complementos 
directes que, durante anos, confbnne as 
circunstâneias de tempo, causa c lugar, 
acumulai-am na satisfaçâo dos prazeres 
ocultos. Estes, quantas vezes disfarçados 
em pûblicas yirtudes, emolduradas na 
elegânda do trato e no requinte de salôes 
onde se traficava a carne fresca, Assim 
mesmo, como quem faz um négocie de 
açouguc! 

^ durante quase ti'inta anos, 
muitos homens do meu pais nunca 
chegaram a ser meninos, porque lhes 
roubaram o sorriso da infânda. a. troco de 

pequenos présentés envene- 
nados. E estes meninos que 
viviam jâ tâo amputados de 
afectos, tâo fragilizados, tâo 
sedentos de amor, aprender- 
am demasiado cedo a colo- 
car a prôtese de uma mas- 
cara, através da quai con- 
heceram sorrisos de conçu- 
piscência em bocas 
maduras, onde o branco dos 
dentes nào significava pureza, mas a sede 
vampiresca de beber mais sangue dos 
inocentes. 

Mais grave ainda é que tudo se 
passou na Casa Pia. E o adjectivo pia, 
caros leitores, significa piedosa. E a raiitha 
que a fundou, D. Maria I, ficou também 
para a Histôria com o cognome de Ra, ou 
seja, a Piedosa. Uma rainha piedosa, funda 
mna casa piedosa, porque se apiedara das 
crianças sem piedade do seu pais. Ironia 
das ironias, séculos depois, o mesmo pais 
âcorda sobressaltado perante um pesadelo 
de escândalos. E eu digo que nâo hâ escân-: 
dalo nenhum. Tudo isto é resultado de 
terem debcado de lado o latim e se terem 
esquecido da etimologia das palavras. E 
que pia nào significa apenas piedosa; é 
também um substantivo e, nessa quali- 
dade morfolôgica, significa isso mesmo em 
que estâo a [lensar e Onde chafurdam os 
porcos. O Pais mais nâo fez do que passai- 
a interpretar tudo pelos codlgos actuals, 
isto é, a pia deixou de ser piedosa e passou 
a[ienas a ter o outro signiûcado - retrete. O 

pais transformou-se nesta 
retrete gîgante onde durante 
anos desaguaiam os dejectos 
da hipocrisia. e da cumplici- 
dade do poder instituido. A 
Casa Pia mais nào era do qxie 
o escoadouro da enonne cloa- 
ca em que se transformara o 
pals. Durante anos pensaram 
que tudo- se silenciava com o 
simples puxar do autoclismo. : 

Resukou até ao dia em que a fossa encheu 
e transbordou. 

Perante lamanha imundiciev 
como portuguesa, como mâe de adultes 
que jâ foram meninos inocentes e como 
av6 de meninos inocentes que ura dia 
serâo adultos, deixem que me indigne e 
que diga nâo ao silêncio de ouro. Este 
silêncio a que assîstimos, deixou de sér- 
um silêncio de ouro para adquirir a forma 
da maré negra da vergonha que ensopou 
as asas dos meninos que nunca; puderam 
war. Por muito que se limpem, as man- 
chas ficaram là e deixarain feridas, feridas 
abertas que justiça nenhuma vai sarar por 
chegar demasiado tarde. — 

E os homens que nùiica foram 
meninos, vêem-se agora forçados a regres- 
sar à dnfâncta para recordarem as lâgri- 
mas caladas e os grilos abafados por aque- 
les que se recusararn a ouvi-los quando era 
sua obtigaçâo fazê-lo. Mais uma vez. se 
prova que tanto as lagrîmas como os gri- 
tos têin cor, raça, idade e condiçâo social, 
por muito que a Constituiçâo o negue. 

O 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo ) ©©IJiyiSlnl'S©© Dcë)©®D 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 

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

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

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

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

FESTZVAL PORTUGUES CANAEJ 

PaDGSonic RX-D13 
*160.“'’* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.“"* 
■^Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional jGift Shop, 416 

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

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM SfifI 00* 
Cassette/Recorder Player ^ • 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125. 

General Electric 
*55.““ 

AM/FM/SMO, 

com Remote Control 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CÀR^J!EII^O 
21/03 *20/0^ > 

Os natives de Carneiro podem entrar num ciclo potencialmente 
mais forte em que nào vào faltar apoios e ajudas para a viabi- 
lizaçâo de projectos ou anseios. 

TOLRO 
21/04 /I 20/05 

Tende a lidar com situaçôes mal definidas o que Ihe pode provo- 
car alguma irritabilidade e instabilidade por nào poder saber 
com o que conta. Nào se exponha demasiado. 

GÊMC08 
21/05 A 20/06 

Aproveite as boas influências da Roda da Fortuna para sair de 
uma fase de estagnaçào e entrar numa outra fase de movimentos 
ascendentes e promissores. 

CàRANQLCJO 
21/06 A 20/07 0 
r 

Nào pode ficar parado à espera que as coisas aconteçam, va ao 
encontre dos seus desejos. O equilibrio apenas pode ser encon- 
trado ou construido por si. 

LCÂO , ; 
22/07 A 22/08 

A estrela perspectiva muitas realizaçôes em todos os pianos 
aumentando a estabilidade; é necessârio que continue a fazer um 
esforço para manter essa harmonia. 

ViROd^' 
23/08 A 22/09 

J! 
A semana traz serenidade apôs alguns movimentos e transfor- 
maçôes; estâ capaz de assumir responsabilidades corn mais pon- 
deraçào e prudência. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Périodes de muita instabilidade em que poderâ mesmo perder o 
rumo dos acontecimentos. Procure a ajuda de quem confia para 
ultrapassar mementos menos bons. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Vai sentir-se muito bem consigo prôprio jâ que todos os seus 
esforços vào dar os resultados esperados. O mundo marca uma 
semana de conjuntura muito favoràvel. 

8AGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

A semana tende a tornar-se pesada e complicada devido a atra 
SOS ou bloqueios inesperados. Dê tempo ao tempo, tudo acabarâ 
por se resolver. 

Bom période para iniciar projectos jà que as suas ideias vào fluir 
constantemente. Faça novos contactes que o ajudem a progredir 
no future. 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

Conjuntura favoràvel à busca dos seus objectivos; tem na mào a 
capacidade de gerir condutas e recursos da melhor forma. Vai 
conseguir ultrapassar algumas dificuldades. 

Terâ de lidar corn pessoas que podeni ter segundas intençôes 
pelo que se aconselha que nào confie de olhos fechados nem se 
envolva sein ter certezas. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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SAUDE EM SUA CASA 

SILÊNCIOS E TORMENTAS 
NOS OUVIDOS 
O marear corn o vente, actividade que 
ficou profundamente marcada na 
meméria e coraçâo dos portugueses pelo 
sentir das emoçôes fortes de coragem, ou 
de desespero perante a impotência e 
fragilidade do homem a lutar as tempes- 
tades, inspirou Camôes e Pessoa, e 
deixou ficar nào sô na poesia, mas tam- 
bém na linguagem popular, expressôes 
de movimento causadas pelas inclemên- 
cias ciclicas dos tempos e ondulaçôes. Os 
nossos antepassados, à procura do 
desconhecido para além das ondas dum 
mar “sem fundo e sem fim”, desconheci- 
am também a causa dos enjoos e verti- 
gens assustadoras, quando, para domi- 
nar os ventes, se penduravam nas alturas 
das vergas e mastros oscilantes. Desse 
passade, veio o terme marear, o 
almarear no dizer algarvio, para si- 
gnificar o enjoo corn vertigem, mesmo 
em terra firme sem ondulaçôes. 

Sabemos hoje que os enjoos e 
vertigens têm a sua origem no ouvido 
interne, onde estâ situada a côclea, o 
ôrgâo receptor dos sons, e estâo também 
os dois canais semicirculares que for- 
mam o labirinto, o ôrgâo receptor do 
sentido do equilibrio. Da côclea sai o 
nervo auditive; do labirinto o nervo 
vestibular; ao juntarem-se formam o 
oitavo nervo craniano, a ligaçào destes 
dois ôrgâos dos sentidos ao centre da 
audiçào no cérebro, e aos centres cere- 
brais do equilibrio do vômito relaciona- 
dos corn o labirinto. 

As doenças da côclea quase 
sempre atacam os dois ouvidos e vào 
causar uma surdez progressiva e perma- 
nente. O mesmo tipo de surdez, embora 
sô dum lado, pode ser causada por pro- 
blemas do nervo auditive, ou das partes 
do cérebro responsâveis pela audiçào. O 
ùnico tratamento para a surdez sensori- 
al, é a amplificaçào dos sons corn apare- 
Ihos electrônicos, que podem ter dimen- 
sôes tào minüsculas para caberem den- 
tro do canal do ouvido externe. Este 
avanço da electrônica, associado à cirur- 
gia microscôpica, permite a implantaçâo 
de receptores electrônicos dentro da 
côclea, e dar, cada vez corn maior suces- 
so, sons audiveis aos sofredores de sur- 
dez sensorial profunda. 

A idade é a causa mais fre- 
quente de surdez sensorial que vai afec- 
tar 25% das pessoas entre os 65 a 75 anos 
de idade, e 50% das pessoas corn mais de 
75 anos. O excesso de barulho, causado 
por maquinaria nas actividades de tra- 
balho ou por actividades desportivas e 
recreativas, como os tiros e a mùsica 
amplificada, é responsâvel por um 
grande numéro de surdezes. A pre- 
vençào do barulho, e a protecçào dos 
ouvidos coin amortecedores de som, sâo 
a ùnica possibilidade de evitar essa sur- 
dez intratâvel, mas que se pode prévenir. 
As pancadas na cabeça, ou o uso de algu- 
mas drogas e medicamentos, podem 

danificar a côclea e causar surdez. A 
perça repentina e compléta da audiçào, 
embora mais frequente no idoso, pode 
aparecer em qualquer idade; alguns 
casos sâo recuperâveis, sobretudo se 
forem tratados imediatamente. 

Os barulhos no ouvido sâo 
muito frequentes. O tinido, uma per- 
cepçâo anormal de barulho no ouvido, 
ou na cabeça, estâ muitas vezes associa- 
do às doenças da côclea, e é mais inten- 
so no silêncio do leito, tornando-se irri- 
tante por interferir coin o sossego 
necessârio para adormecer. Nào existe 
tratamento médico para este incômodo 
que por vezes pode levar à depressào e 
desespero. E por isso que os medicamen- 
tos contra a depressào podem, em 
muitos casos, ajudar ao sofrimento. 
Camuflar o silêncio corn mùsica ou 
barulhos no ambiente, ou corn aparelhos 
amplificadores da audiçào, fazem 
diminuir a percepçào do tinido, poden- 
do ajudar o doente a ser mais paciente. 

A pressào e movimento do 
liquido dentro dos canais semicirculares 
do labirinto, ao estimular células sen- 
siveis dentro desses canais, origina a sen- 
saçào de equilibrio; se a pressào aumen- 
ta ou existe irritaçào, aparecem as verti- 
gens. A vertigem é uma sensaçào de 
movimento circular, mesmo que o indi- 
viduo esteja imôvel, embora apareça 
corn mais facilidade coin o mexer da 
cabeça. A sensaçào vertiginosa pode ser 
o movimento de cair para a frente ou 
para traz, ou de que o chào estâ a mover- 
se, ou de que tudo ' volta, ou a cabeça, 
começa a girar. O doente muitas vezes 
tem de agarrar-se para nào cair, e pode 
sentir-se nauseado, podendo vomitar. 
Embora a maioria das vertigens tenham 
origem no labirinto, algumas vezes 
podem ser causadas por lesôes do nervo 
vestibular, formarem-se no cérebro, ou 
serem causadas por problemas vascu- 
lares nas vértebras do pescoço por onde 
passam as artérias vertebrais que 
fornecem o sangue a essas regiôes. 
Muitas pessoas, por terem um labirinto 
sensivel, enjoam corn facilidade; outras, 
mesmo sem quaisquer problemas de 
saüde, podem sentir vertigens quando 
viram a cabeça 

Na doença de Menière os episô- 
dios de vertigens sào severos, corn enjoos 
e vômitos, que aparecem corn uma a oito 
horas de duraçào; a sensaçào de pressào 
num dos ouvidos e o tinido podem ter 
intensidade variâvel; por fim aparece 
perça de audiçào. Quando os mesmos 
sintomas nào sâo acompanhados de 
perça de audiçào a doença é conhecida 
por vestibulopatia intermitente. Na 
labirintite as vertigens aparecem subita- 
mente acompanhadas por perça de 
audiçào, tinido, nâusea, e por vezes 
vômitos, podendo durar até uma sem- 
ana. Na vestibulite os sintomas sào 
semelhantes à labirintite, mas nào hâ 

perça de audiçào. As pan- 
cadas na cabeça, sobretudo 
se afectam a base do crânio, podem 
causar surdez, e também tinido e verti- 
gens. Tanto a surdez, como o tinido e as 
vertigens, podem estar associados a 
alguns tipos de enxaqueca, epilepsia, 
esclerose mùltipla. ou doenças neurolô- 
gicas vasculares. O neuroma acüstico, 
um dos tumores benignos mais fre- 
quentes dentro da cabeça, manifestar-se 
por sintomas de falta de equilibrio, e 
pode ser a causa de vertigens. Deve ser 
operado, o mais cedo possivel, para evi- 
tar perça de audiçào, ou fraqueza dos 
müsculos da face, no lado afectado. 

As vertigens, como as tempes- 
tades, quando aparecem pela primeira 
vez causam medo e apreensâo; algumas 
vezes tào fortes que o doente pensa que 
chagou a sua hora. Mas como em qual- 
quer tempestade, depois vem a bonança, 
e corn a repetiçào da mareaçào, a mente 
habitua-se à tormenta, e as vertigens tor- 
nam-se cada vez mais tolerâveis. O 
repouso na cama em ataques agudos, ou 
os exerdcios corn movimentos da cabeça 
para beneficiar dos efeitos moderadores 
da habituaçâo nas vertigens crônicas ou 

repetitivas, podem minorar 
substancialmente o proble- 

ma. Os medicamentos que aliviam os 
enjoos e vômitos podem ser benéficos; 
mas o tratamento mais eficaz para me- 
Ihorar a doença de Menière é a restriçào 
de sal juntamente corn medicamentos 
diuréticos, que fazem baixar a pressào 
nos canais semicirculares, a causa da 
doença. A cirurgia, ou outras técnicas 
supressivas coin destruiçào de ôrgâos ou,, 
de nervos, devem ser evitadas, porque 
mais tarde, 50% dos doentes sofrerâo do 
outre ouvido, e poderâo ficar completa- 
mente surdos. 

As vertigens sâo tormentas que 
passam com o tempo. Assim como no 
mar, quando a terra firme começa a 
marear, temos de aceitar o sofrimento e 
evitar o pânico para podermos singrar 
na tempestade e chegarmos a bom 
terme ao destine. No meio do rugidos e 
tinidos, seja na terra ou no mar a nossa 
rota, o que importa é nào perdermos o 
som das ondas, sobretudo as ondas sono- 
ras que estabelecem as comunicaçôes, e 
nos dâo o prazer da mùsica, o zunir do 
vente, o tinir dos sinos, ou o canto espe- 
rançoso da gaivota. 

EM PÂO t 

Des^a a toda 
a comunidade 

um reliz Natal e 
Prdspero Ano Novo ^ 

289 Dundas Street East, Unit #8 
Mississauga, ON L5A 1X1 

905-896-7245 



24 Quinta-feira, 5 de Dezembro, 2002 O Milénio 

Mais uma noite em vâo 
Por Idalina DaSilva 

... A luz do despertador olhava para mim, 
como um 'diabo' de olhos encarnados, 
mostrava-me as horas e a data; 
2:30/Março.25.02... Estava na cama desde 
as 24 horas e nào conseguia dormir, estava 
tâo esperta como se fosse 8:30 da manhà. 
Nâo sabia que fazer. Olhei de volta para o 
despertador, ele ali estava, preto e esguiu, 
corn os numéros encarnados e luminosos. 
Sempre certinho nas suas horas, pronto a 
despertar-me, como o fez durante cinco 
anos a qualquer hora da noite ou do dia, 
em casa, ou em qualquer parte do mundo, 
que por dias séria a minha 'nova casa'. 
Agora olhava para mim corn um ar de sar- 
casmo. Noite apôs noite, dia apôs dia, o seu 
silêncio irritava-me. Mais uma vez, sô 
mostrava as horas luminosas no escuro do 
quarto. Jâ nào havia necessidade de ser 
pontual coin o seu trrrrrrrin. A sua funçào 
profissional, tal como a minha, tinha-lhes 
sido inesperadamente brada. 
Jà nâo podia mais, peguei no despertador, 
como que... 'desaparece da minha vista', 
abri a gaveta e atireio para dentro corn 
rapidez. Fechei a gaveta corn a mesma rapi- 
dez de movimentos. Tapei a cabeça corn os 
cobertores e escorreguei pela cama. Talvez 
o melhor séria aceitar a situaçâo, pensei. 
Sabia que nâo ia dormir, sabia que ao ficar 
mais tempo na cama, como na noite ante- 
rior, e a noite antes, acabava por ficar a 
repensar nos meus problemas, e acabava 
por nâo dormir, como o vinha a fazer hâ 
meses. Mais uma noite em vâo. 

Empurrei o "duvet" corn os pés. Saltei da 
cama e embrulhei-me no meu super 
grande roupâo, ao mesmo tempo que 
procurava as minhas pantufas. 'Châ'! pen- 
sei... a bebida que conforta (quem diria, eu 
a beber châ, quando era alcunhada de 
'maria café'). Na cozinha o gato miou ".... 
Sou eu, Ziggy, volta a dormir..." 
Uma châvena de châ, ou um bule cheio de 
châ? É melhor fazer um bule de châ. Tinha 
a certeza que nào voltava para a cama por 
algum tempo. Pus a âgua na cafeteira e 
liguei o lume. Fui até à janela da cozinha, 
através delà olhei para as casas opostas à 
minha. Nenhuma delas tinha luz acessa. 
Séria eu a unica pessoa acordada? Parecia 
que sim, e também sentia que sim. Olhei 
para o relôgio na parede... 3 horas da 
manhâ. 
A âgua na cafeteira fervia furiosamente. 
Deitei uns sacos de châ ortelâ-pimenta no 
bule e enchi-o corn a âgua escaldante. Abri 
o armârio e tirei uma châvena. Puxei por 
uma cadeira e sentei-me à mesa. Vasei o 
châ e envolvi as màos à volta da chavena, 
dava-me conforto sentir o calor que vinha 
do châ através da chavena. 
Era dificil acreditar que hâ meses atrâs, 
estar acordada àquela hora fazia-me sentir 
feliz e contente, corn mil pianos na minha 
cabeça. Agora, estar acordada àquela hora, 
era como sentir düvida de tudo e todos que 
me rodeavam. Parecia um pesadelo dos ter- 
riveis, dos que queremos acordar, mas de 
uma certa forma nào conseguimos. 
Tudo tinha começado no dia 10 de 
Novembro de 2000. Dias antes, o contenta- 

mento que sentia ao planear as minhas 
férias, era exubérante de mais, finalmente 
ia concretizar um sonho, visitar a Australia 
(quando os meus pais vieram para o 
Canada, eu queria que eles fossem para a 
Australia, adoro o calor, mas claro tal nào 
aconteceu). Passar duas semanas em 
Sidney na casa dos meus amigos, Susie e 
Newton, como tinhamos combinado no 
mês de Agosto. Dias antes tinha comprado 
as passagens, tudo estava confirmado para 
iniciar as minhas férias no fim de 
Novembro, e voltar antes dos meus anos. 
Eram sô duas semanas, mas iam ser bem 
passadas. Mas as coisas levaram outro 
rumo. 
Apôs uns escassos dias de conflito entre a 
companhia para quem na altura trabalha- 
va, Canada 3000, e o Labor Board, no dia 
7 de Novembro de 2001, tinha sido confir- 
mado, por représentantes da mesma, e da 
Uniào, que os voos da Canada 3000 con- 
tinuariam, sem pôr em causa a continua- 
çào da segunda maior companhia de avia- 
çào canadiana. Acreditei nas palavras da 
companhia e, coin a mesma boa disposiçào 
de sempre, no dia seguinte parti pelas 19 
horas, rumo a Calgary no voo 2693A. 
Chegâmos a esta cidade pelas 21:15 hora 
local. Estâvamos escalades para fazer o voo 
de Calgary para Vancouver no dia seguinte 
às 16:55 horas, voltar para Calgary no dia 
11 às 11:45 da manhâ, e partiamos para 
Toronto no dia 13 às 7 da manhà. Tal 
nunca iria acontecer. 
Como era costume, apôs chegar a Calgary, 
a tripulaçào juntou-se parajantar. Como jâ 
era tarde, fomos corner ao restaurante do 
Aéroporté de Calgary, era sô atravessar a 
rua do hotel, e "voilà"... boa comida e assim 
'matâvamos' a fome e a "sede". A meio do 
jantar, jâ eram cerca das 23:00, o capitào foi 
telefonar para Montreal e saber como 
estavam as coisas corn o voo no dia 
seguinte. Passade um tempo, volta, e sua 
cara reflectia que algo de mau tinha acon- 
tecido... mas nunca pensâmos que ele nos 
ia dizer que a companhia "Canada 3000" 
tinha declarado banca rota às 24:00 (hora 
local em Toronto), e que a partir daquele 
momento jâ nào éramos empregados da 
companhia, e o voo que iriamos fazer de 
madrugada era sô para levar o aviào para 
Toronto, a ünica forma de voltârmos a 
casa. Mas foi exactamente o que nos disse e 
o que aconteceu. 
Como havia passageiros em Calgary com 
bilhetes comprados hâ semanas e dias 
antes, em boa fé, pois nào sabiam do que se 
passava, esperavam ir para Toronto nesse 
mesmo voo. 
Nés, a tripulaçào, teriamos de fazer o voo, 
mas nào éramos pagos. Houve votaçào para 
se saber quem queria voltar a casa no aviào, 
que agora nào pertencia a ninguém, ou 
ficar e esperar que alguém da Uniâo nos 
conseguisse forma de voltar a Toronto. 
Claro que todos nos queriamos voltar a casa 
o mais râpido possivel. Assim, concordâ- 
mos e operâmos o voo até Toronto. Houve 
uma colega que se negou a trabalhar sem 
ser paga, e assim o fez, o resto de nôs 
cumpriu o trabalho corn o mesmo profis- 
sionalismo e dedicaçào que até ali o tinham 
feito. Os passageiros, esses, se desde o dia 11 
de Setembro (9/11) eram mais pacientes 
corn a tripulaçào, nesse dia, nào sô forain 
pacientes como compreensiveis coin o que 

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 

se estava a passar, oferecendo-nos palavras 
de conforto. 
Chegâmos a Toronto, e como de costume 

somos os ùltimos a sair do aparelho. Aquele 
era um momento para sempre guardado no 
meu coraçâo. Abraçâmo-nos, pois sabiamos 
que era uma despedida permanente. O 
capitào e o primeiro oficial agradeceram- 
nos pelo excelente trabalho que sempre fize- 
mos ao longo dos anos ".... Se tivesse que 
escolher uma tripulaçào para estar no meu 
ultimo voo... vocês teriam sido os escolhi- 
dos...", disseram. 
As lâgrimas nào paravam de correr pela 
face de todos, mas a surpresa maior estava 
para acontecer... quando chegâmos à sala de 
desembarque, mais de 2 dùzias de empre- 
gados, ou seja de ex-empregados, tripulaçào 
de terra do Canada 3000, (também como 
nôs ex-funcionârios da Royal Airlines que 
tinha sido vendida à Canada 3060 no 
principio do mesmo ano) esperavam por 
nôs coin uma ovaçào como até àquele 
momento sô tinha ouvido nos teatros de 
Nova lorque. 
Nos tinhamos sido o liltimo voo do Canada 
3000 que jamais faria uma aterragem no 
Aeroporto de Toronto, os ùltimos membros 
de tripulaçào que passavam pelo Aeroporto 
envergando a farda d^ Canada 3000. 
Nos dois dias seguintes, havia desespero 
mas um pouco de esperança. Apôs dias de 
luta constante para que a companhia nào 
fechasse a porta, o inesperado aconteceu; 
no dia 11 de Novembro de 2001 mais de 5 
mil empregados do Canada 3000 ficavam 
desempregados. A grande maioria nào 
voltou a fazer, ou farâ, parte de uma tripu- 
laçâo aérea. Alguns enveredaram por profis- 
sôes que nada têm de comum corn o traba- 
lho anterior. 
Finalmente termine! este artigo, hoje dia 8 
de Novembro 2002. Passado um ano... a dor 
ainda é sentida, e a pergunta,"porquê", 
ainda é feita, mas jâ nâo passo noites em 
vâo. Desde os tempos que passava noites em 
vâo, por ter perdido o meu trabalho, muito 
me tem acontecido. O meu fiel gatinho "Mr. 
Ziggy", que tantas vezes foi o ponto de inspi- 
raçào de artigos por mim escritos, ja nâo 
vive, faleceu em Abril e "dorme" no nosso 
quintal rodeado por lindas plantas. 
Trabalho num sector que foi em tempos 
"um outro meu amor": decoraçào e desenho 
interior. Tenho conhecido quem sào os 
meus verdadeiros amigos, conheci pessoas 
importantes na minha vida. Hâ um mes a 
minha filha Amâlia deu-me uma gatinha, 
tem dois meses, muito meiguinha, contudo 
nào me faz esquecer o Mr. Ziggy, mas essa 
também nâo é a intençào, esquecer 
Mr.Ziggy, o meu trabalho na Air Transat, 
Royal Airlines, e Canada 3000, ou seja, 
aconteça o que acontecer, a ideia é ir sem- 
pre em frente e vencer as tempestades de 
cabeça erguida. 
O nome do novo elemento da familia é 
Freeway... na realidade a minha vida tomou 
outro rumo. Um caminho mais livre em 
todas as minhas decisôes e escolhas pessoais. 
Aprendi, mais do que nunca, a viver todos 
os dias da minha vida como se fosse o lilti- 
mo, sem nunca esquecer cinco mai avilhosos 
anos que dediquei à indùstria da aviaçào, 
todas as companhias que représente! e os 
bons momentos que passe!. Hoje em dia a 
minha vida é uma aventura constante... 
porque o amanhâ, sô ao destino pertence. 
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Policia americano 
processa 
George 
Michael 

O policia Marcelo Rodriguez, 
que prendeu George Michael, 
em Abril de lyilB, em Beverly 
Hills, yai processar o cantor por 
difamaçâo. Sô agora foi dada a s 
permissâo para seguir corn este : 
processo, que acusa George 
Michael de ridicularizar o poli- 
cia cdm a cançâo «Outside». 
O processo ficou pendente 
porque, nos Estados Unidos, 
figuras püblicas como os poli- 
cias nâo podem apresentar 
processes. Ao fim de dois anos, 
depois de apresentado um 
recurso em tribunal, Marcelo 
Rodriguez recebeu luz verde 
para seguir corn o processo, 
corn base nas acusaçôes que 
George Michael lhe dirigiu 
aquando da detençâo. 
Depois da detençâo ein 1998, 
George Michael gravou a 
cançâo «Outside», descrevendo 
o incidente e fez uma série de 
entrevistas revelando a sua 
homossexualidade e alegando 
que tinha sido vitima de uma 
armadilha do policia Marcelo 
Rodriguez. 

Momento de 
Pedro Abrunhosa 
"Momento" é o quarto album de 
originals de Pedro Abrunhosa, 
disco em que o mùsico por- 
tugpiês se apresenta inspirado e 
seguro. Este é um regresso em 
força de um artista que hâ 
muitos anos se tornou num dos 
maiores fenômenos da müsica 
portuguesa. 

Se "Viagens" tornaram conhecido o 
mùsico Pedro Abrunhosa, o sucesso 
que lhe foi atribuido pecou pela 
extrema mediatizaçào/exposiçâo do 
artista. As mùsicas em si, essas, nunca 
perderam a frescura, que jamais sera 
igualada no panorama musical por- 
tuguês. Sim, porque quando de müsica 
se fala. Pedro Abrunhosa habituou-nos 
à qualidade, rodeando-se de excelentes 
müsicos e produtores que sempre fizer- 
am dos seus âlbuns boas peças de müsi- 
ca viva e sincera. Depois de vârios anos 
entre sucessos inédites e reticências (ou 
pausas) que deixaram o püblico em sus- 
pense, Pedro Abrunhosa régressa à ri- 
balta num album calmo, de carâcter 
intimista. Müsica pop, em que cada 
compassé, cada pausa, foram pensadas 
ao pormenor. Cada cançâo foi produzi- 
da corn excelêneia, nâo fosse este tra- 

balho assinado pelo homem que tem 
dado mais alegrias à müsica portugue- 
sa (por exemple no caso dos Clâ e dos 
Ornatos Violeta...), precisamente Mario 
Barreiros, que esteve ao lado de 
Abrunhosa nos melhores momentos da 
sua carreira e que aqui volta a desem- 
penhar papel de produtor. "Momento" 
torna-se ünico pelo apreço que o artista, 
o homem do leme, o das ideias 
grandes, lhe dedicou. E por isso este 
disco résulta. Nâo se trata de uma 
prova de fogo. Mais do que isso, trata-se 
de um assentar de ideias, de um 
amadurecimento hâ muito expressado 
e agora, definitivamente, escolhido e 
exposto. 

lavaiza lança campanha 
publicitària sensual 
A Lavazza, uma companhia italiana de 
café, esta a causar polémica devido a 
uma campanha em que explora ima- 
gens sensuais de modelos, que apenas 
vestem châvena, 
pires e colheres de 
café. 
Oito fotos de 
modelos semi- 
nuas, em difer- 
entes poses, mer- 
gulhadas em 
piscinas de café 
foram tiradas pelo 
fotôgrafo Jean- 

Baptiste Mondino e podem ser vistas 
em cartazes espalhados pelas ruas e no 
calendârio da empresa de 2003. 

FILME DA SEMANA; 

SOLARIS 
ACTORES: 

George Clooney, Natascha 
McElhone, Jeremy Davies, Viola 
Davis 

SiNOPSE: 

E entregue ao Dr. Chris Kelvin (Clooney) 
a missào de investigar o comportamento 
estranho de um pequeno grupo de cien- 
tistas a bordo da estaçào espacial 
Prometheus, os quais cortaram todo tipo 
de cominicaçào corn o planeta Terra 
depois de terem feito alguns estudos no 
planeta Solaris. Kelvin decide iniciar a 
investigaçào apôs ter assistido a uma 
transmissâo de um pedido de socorro 
por parte de um amigo proximo, 
Gibarian (Tukur), o comandante dabiis- 
sào, por razôes pouco claras. Kelvin fica 
espantado na sua chegada à estaçâo espa- 
cial corn todos os mistérios que envolvem 
o planeta Solaris e agora na estaçào. Este 
planeta, numa forma inesplicâvel, apre- 
senta-lhe uma 2“ hipôtese no amor da 
sua vida. Um filme adaptado do 
romance de Stanislaw Lem corn um 
elenco de artistas bem conhecidos. 

GENERO: 

Fieçâo Cientifica 

DURACàO: 

99 Minutos 

REALIZACAO: 

Steven 
Soderbergh 

S8DISTRIBUTORS OF 
'm PORTUGUESE 
^MARBLE 

GRANITES 
^ SLABS ■ 
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15® Aniversario 

MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

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

FESTEJE A PASSAGEM DO AND CONNOSCO! 

Jantar • Bar aberta • Champanhe • Di • $10Q par pessaa 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

VIP: Objectives do projecto 

Tf 
COMPUTERS 

c Vendas 

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

c Web Hosting 
C Design Grâfico 

Contacte Nuno ou Patricia 

1] 
www. viperteam.ca 

ita 

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

Pela terceira semana consecutiva, abordarei 
a apresentaçâo do projecto VIP, um projec- 
to que esta direccionado para os alunos do 
grau 6, mas corn o quai todos os alunos se 
podem identificar. 
O VIP tem como objectivo encorajar os 
alunos a desenvolverem atitudes positivas 
através de actividades que os ajudam a ga- 
nhar confiança e amor prôprio, ao mesmo 
tempo que lhes fornece os meios necessârios 
para examinar os assuntos mais importantes 
em determinadas circunstâneias. Este estu- 
do baseia-se no facto de que se o aluno 
acreditar nas suas capacidades e estiver 
preparado para desenvolver positivamente a 
sua propria imagem, também poderâ, de 
igual modo, conseguir relacionamentos po- 
sitivos corn os amigos, ao mesmo tempo que 
estarâ preparado para se saber protéger con- 
tra as influências negativas dos amigos. 
As actividades sugeridas pelo guia VIP tem 
como objectivo encorajar o aluno a partici- 
par em discussôes e em trabalho de grupo 
sem ter medo de ser ridicularisado pelos 
colegas de turma. Dai a importâneia colo- 
cada no anonimato. A regra “sem nome” 
deverâ ser aplicada a alunos que sào timidos 
por natureza e cujas experiências passadas 
os levam a ter medo de defender os sens 
pontos de vista. O professor tem a funçào de 
utilizar e adaptar as actividades men- 
cionadas no guia para ajudar o aluno a saber 
defender-se em situaçôes pessoais e sociais; a 
estar preparado para as possiveis conse- 
quêneias destas escolhas; de poder définir o 

relacionamento destas esco- 
lhas para sistemas de valores 
pessoais e sociais. 
Assim, um programa desen- 
volvido a partir deste guia de- 
verâ ajudar o aluno a desen- 
volver positivamente a sua 
auto-estima, assim como os 
hâbitos e valores que o aju- 
darào a tornar-se num bom 
cidadào. 
Consequentementè, este processo também 
o ajudarâ a conviver corn as influências e 
pressôes colocadas pelos amigos. 
Os assuntos e actividades mencionados no 
guia estâo inter-relacionados. O VIP 
começa corn um exame aos valores pessoais 
e sociais e à maneira como estes sào trans- 
formados em regras e leis que dào à 
sociedade o poder e a autoridade de os 
implementar. Dentro deste contexto, o VIP 
também examina as areas em que os alunos 
tradicionalmente têm problemas” de maior 
ou menor escala” ou sào influênciados ne- 
gativamente. 
A maioria dos alunos aprendem os valores 
da sociedade através das decisôes que 
tomam e tentam tomar ao longo da vida, 
sobretudo quando sào confrontados corn as 
respectivas consequêneias. Existem 
intimeras actividades escolares através das 
quais o aluno poderà colocar em prâtica este 
processo: trabalho em grupo, desporto, pro- 
jectos de ciências, convivios corn os alunos 
de hnguas que poderào ser importantes para 

desenvolver as relaçôes 
humanas, pianos e con- 
tribuiçôes. As decisôes 
tomadas em grupo também 
poderào ser uma experiência 
benéfica para cada aluno. 
As actividades mencionadas no 
guia VIP, baseadas em situaçào 
reais, forain inspiradas nos 
seguintes valores: aceitaçào, 
liberdade, paz, compaixào, ge- 

nerosidade, respeito pelo ambiente, pela 
vida, por si mesmo, pelo individuo, coope- 
raçào, honestidade, justiça, coragem, corte- 
sia, lealdade, auto-estima, oportunidade, 
paciência e sensibilidade. 
Embora nenhuma pessoa ou instituiçào 
tenha a responsabilidade exclusiva para 
desenvolver os valores da criança, o lar é o 
centro de maior responsabilidade. Para 

Orçamenti 
para 20 
é irrealista 
para obrigar a 
reformas, diz 
Ferreira Leite 

A CASA DO BOM BACALHAU 
fama pelo nosso peixe sempre fresco, 

de todo o mundo, incluindo uma enorme 
variedade de mariscos frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

fôpecïaîs todos OS dias 
Faça-nos uma visita e terà umas 

Festasmaissaborosas 
3635 Cawüiyra Rd. Mississauga 

- CawUira e Burniiamthorpe - 

905-270-3190 

muitas crianças, a comunidade também 
desempenha um papel importante, seja 
através da religiào, ou através de centros cul- 
turais. Cabe ao encarregado de educaçào 
respeitar e reconhecer as âreas que influen- 
ciam a criança. Ao mesmo tempo, a 
sociedade tem frequentemente dependido 
da escola para ajudar as crianças e os jovens 
a aprender a lidar corn problemas tais como 
o tabaco, abuso de alcool e outras drogas. 
Embora as escolas nào possam “nem têm a 
responsabilidade” de resolver sozinhas estes 
problemas, o programa VIP poderâ ajudai- a 
manter-se focado numa determinada ârea. 
Corn este, terminamos uma série de artigos 
que apresentaram a filosofia e os procedi- 
mentos do programa VIP. 
A partir da prô-xima semana tentaremos 
abordar cada um dos temas ai menejona- 
dos. 

A evoluçào da despesa 
püblica prevista no 
Orçamento de Estado para 
2003 (OE/2003) é irrealista 
se nada for feito ao nivel de 
reformas estruturais, afir- 
mou a ministra de Estado e das Finanças, 
Manuela Ferreira Leite, esta quarta-feira, 
em Lisboa, num almoço-debate organiza- 
do pelo Forum de Administradores de 
Empresas. 
Este orçamento obriga a fazer reformas 
estruturais, caso contrârio «os recursos 
pura e simplesmente nào chegam», expli- 
cou. Esta é uma das virtudes do OE/2003, 
acrescentou a ministra. 
Abordando a questào do défice das contas 
püblicas, Ferreira Leite voltou, uma vez 
mais, a manifestar a sua convieçào de que 
o défice português este ano ficarâ abaixo 

dos 3% do PIB impostos pelo Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC). 
Em resposta a uma pergunta da audiência 
quanto a uma eventual menor convieçào 
sobre a matéria nas ultimas intervençôes 
püblicas, a ministra brincou corn o seu 
estado de saüde: «Nào estou corn menos 
convieçào, estou corn uma constipaçào». 
Sobre a utilizaçâo de receitas extra- 
ordinàrias para alcançar a meta de 2,8‘X> 
para o défice, a ministra frison que «as 
receitas extraordinârias servem apenas 
para ganhar algum tempo para introduzir 
as reformas estruturais necessârias». 
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Cortador de pedra mirmore com experiència para tra- 
' balliar coin “bridge saw’\ Tel: 416-534-5155 

li sPessoal para a construçâo. 
I É para cobrir casas com lona. Contactai Rosa. 
' Tel.;i)05-567-6æ0. 

fc':- ' 

Pessoal para fazer lirapeza na area de Mississauga. 
; Tel.:l-<)05-527-2828. 

Empregada para balcào de pasteiaria. 
: Tel.:416-651-1780. 

Pessoal para churrasqueira em Mississauga. 
; Tel.:y05-dl3-81Il. 

I Condutor e vendedor para companhia de âgua, na 
I ârea de Concord. 

Contactai Carlos Costa. Tel.:y05-76i-H>iK), 

Pessoal para companhia de portas e janelas de 
madeira, corn ou sem experiència. Contactai Jorge. 
Tel.:4l6-746-6534. 

Ajudante de choufer, para companhia de limpeza. 
Tel:S>05-273-56yi. 

Carpinteiros de acabamentos. TeL:y05-672-8836. 

Bricklayers. Tel.;416-762-5947. 

Mecânico corn experiència, para stand de automôveis, 
na ârea da Dufferin e Eglinton, corn excelentes benefï- 
cios e ordenado. 
Tel.:416-789-4521. 

Vendedor, full-tîme ou part-time para loja de prendas, 
fluênte em portUguês e inglês, na ârea da Dufferin e 
Dupont. Tel.:416-532-4438. 

Cientistas da Universidade de Aveiro 
à procura do sangue artificial 
Investigadores da Universidade de Aveiro 
(UA) estâo a desenvolver um composto sin- 
tético para substituir o sangue em cirur- 
gias, urgências ou transplantes. 
O estudo em desenvolvimento pelo depar- 
tamento de Quimica da UA tem como 
objective a procura de alternativas viâveis 
ao sangue, baseadas em compostos con- 
hecidos como perfluorocarbonetos 
(PFC+s). 
"Estes compostos sintéticos poderâo fun- 
cionar como substitutos do sangue na 
funçào de transporte de oxigénio", disse à 
Agência Lusa a investigadora responsâvel 
pelo estudo, Isabel Marrucho, acrescen- 
tando que os PFC-i-s "tèm uma capacidade 
de solubilizaçâo de oxigénio e diôxido de 
carbono muito inaior do que a hemoglobi- 
na". 
Além disso, acrescentou, nào sào tôxicos, 
sâo biocompativeis, nâo sâo absorvidos 
pelos tecidos e apresentam baixa tensâo 
superficial, o que, na opiniào da investi- 
gadora, faz dos PFC+s uma "alternativa 

promissora . 
A ideia final da équipa de inVestigaçào é 
construir um banco de dados que con- 
tenha todas as informaçôes acerca de cada 
um dos compostos, de forma a que médi- 
cos ou fisiologistas consigam afinar a mis- 
tura de PFC+s, adequando-a à aplicaçâo 
que se pretende. 
"Cada tecido tem a sua necessidade especi- 
fica de oxigénio e, por isso, de acordo corn 
a aplicaçâo que se pretende é utilizada 
uma mistura de PFC's cujas propriedades 
sejam as mais apropriadas", explicou a 
investigadora. 
Segundo Isabel Marrucho, a mais-valia 
destes compostos estarâ na possibilidade 
de se utilizarem em situaçôes de emergên- 
cia, quando nào existem tipos de sangue 
compativel, em casos de incompatibili 
dades de foro religioso, que impeçam as 
transfusôes de sangue, ou na oxigenaçào 
de tecidos e de ôrgàos em operaçôes e 
transplantes. 
A aplicaçâo mais directa para o sangue 

Poivo Quisado 

InCREDItriTES: 
* 7 POLVO GRANDE 

* 2 CEBOLAS 

* 1/2 DENTE DE ALHO 

* 1 DE DE AZEITE 

* 1 COLHER DE SOPA DE MAISENA (APROX.) 

6 FATIAS DE PÀO 

* AZEITE PARA FRITAR 

(OrifECÇflO; 
Coze-se o polvo, sem âgua, com uma cebola inteira 
(na panela de pressâo, 20 min). Escorre-se o polvo, 
reservando a âgua , e corta-se em bocados regulares 
(5 cm). Pica-se a cebola e o alho e refogam-se ligeira- 
mente corn o azeite. Introduz-se o polvo no refogado, 
junta-se a maisena dissolvida num pouco de âgua r 
fria e adiciona-se, a pouco e pouco, a âgua que o 
polvo largou ao eozer. Deixa-se apurai Frita-se o pào 
em azeite bem quente. Dispôe-se o pâo a forrar uma 
travessa funda e deita-se-lhe por cima o polvo. O pào 
também pode ser torrado. Frita-se ou torra-se para 
evitar que o pào absorva todo o molho do polvo. 

Sabremesa: 

Aietria com Ovos 
lnCREDI£riT£S: 

100 G DE ALETRIA 

4 DE DE EEITE 

* 150 G DE AÇÜCAR 

50 G DE MANTEIGA 

* 3 GEMAS 

CASCA DE EIMÀO 

CANEEA 

artificial sào as 
emergèneias provocadas 
por traumas, onde a viti- 
ma nécessita imediata- 
mente de uma reposiçào do volume de 
sangue, assim como da sua capacidade de 
transporte de oxigénio. 
Isabel Marracho referiu ainda que os 
PFC+s apresentam a vantagem de nào 
serem absorvidos pelos tecidos e de 
mostrarem uma baixa tensâo superficial, 
ao contrârio da maioria dos produtos 
desenvolvidos como substitutos do sangue, 
que nào sào ideais para emergèneias, devi- 
do ao seu efeito hipertensivo. 
Estes compostos alternatives, completa- 
mente sintéticos e inôcuos, destinam-se a 
ser apenas utilizados em situaçôes pontu- 
ais alé o prôprio organisme começar a fab- 
ricar o sangue necessârio para o funciona- 
inento normal do corpo, até porque tèm 
um tempo de retençâo no organismo de 
apenas duas semanas. "Ao fim deste 
tempo, sâo excretados sob a forma de 

(On££CÇflO: 
Coze-se a aletria em âgua durante 5 minutes e 
escorre-se. Em seguida leva-se o leite ao lume junta- 
mente corn a casca de limào, o açücar e a aletria e 
deixa-se eozer. Depois de a aletria estar cozida, 
junta-se a manteiga e, fora do lume, misturam-se as 
gémis previamente batidas. Leva-se ao lume apenas 
para que as gemas cozam ligeiramente. Serve-se a 
aletria polvilhada corn canela. 

TSom 

vapor nos pulmôes, ou pela urina", 
esclareceu a docente. 
Segundo a équipa de investigaçào, o estu- 
do em desenvolvimento na UA jâ chamou 
a atençâo de uma empresa interessada em 
produtos utilizâveis na cirurgia à retina. 
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Iraque: 
Os E. U. A. aceitam a reno- 
vaçâo do programa petrôleo 
por alimentos 
Os Estados Unidos estâo prontos a aceitar 
sob condiçôes a renovaçào por seis meses 
do programa "petrôleo por alimentos" des- 
tinado ao Iraque, indicaram quarta-feira 
fontes diplomâticas no Conselho de 
Segurança da ONU. 
Os Estados Unidos, segundo estas fontes, 
aceitaram a renovaçào por seis meses na 
condiçào de a lista dos produtos que o 
Iraque esta proibido de importar ser reex- 
aminada dentro de 30 dias, précisa um 
diplomata que seguia os trabalhos do 
Conselho. 
Washington quer obter a inclusâo imedia- 
ta de mais meia centena de artigos na lista 
dos produtos que o Iraque esta proibido de 
importar. 
Entre esses artigos figuram nomeada- 
mente emissores de ruidos de sistemas de 
posicionamento por satélite, interceptores 
de comunicaçôes radio e produtos farma- 
cêuticos que podem servir de antidoto a 
armas quimicas ou biolôgicas. 
Os membres do Conselho de Segurança 
que estavam reunidos à porta fechada para 
consultas, vâo estudar a proposta norte- 
americana antes de ela ser votada em 
sessâo püblica. 
O programa petrôleo por alimentos, que 
visa limitar o impacte na populaçâo civil 

iraquiana das sançôes contra o regime de 
Bagdad, expira quarta-feira à meia-noite 
de Nova lorque. 

"Sera um milagre se nâo 
houver guerra"- Tarek 
Aziz à ABC 

O vice primeiro-ministro iraquiano Tarek 
Aziz afirma que "sera um milagre se nâo 
houver guerra", em extractos de uma 
entrevista concedida à cadeia norte-ameri- 
cana ABC divulgados quarta-feira à noite. 
"A administraçâo norte-americana 
prepara-se para uma guerra. 
Sera um milagre se nâo houver guerra", 
disse. 

"Uma agressào norte-americana contra o 
Iraque nào sera nada fâcil, contrariamente 
ao que pensam pessoas como (o secretârio 
da Defesa norte-americano Donald ) 
Rumsfeld ou ( o seu adjunto Paul) 
Wolfowitz", declarou Aziz. 
"Eles pensam que podem acabar corn ela 
nalgumas semanas e depois governar o 
Iraque corn um governo dirigido pelo 
(chefe do comando central norte-ameri- 
cano) Tommy Franks. Trata-se de aluci- 
naçôes", afirmou. 

Médio Oriente: 
Auteridade Palestiniana 
rejeita plane Sharon Estado 
palestiniano 
o primeiro-ministro israelita Ariel Sharon 
admitiu publicamente a criaçào de um 
Estado palestiniano estendendo-se às 
zonas sob administraçâo palestiniana, ou 
seja 40 por cento da Cisjordânia e très 
quartos da Faixa de Gaza. 
"No quadro fixado pelo présidente (norte- 
americano George W. Bush), Israel 
aceitarâ a criaçào de um Estado palestini- 
ano nas fronteiras nào definitivas, que cor- 
responderào às das zonas A e B" sob 
administraçâo palestiniana, declarou 
Sharon à televisâo israelita. 
E a primeira vez que o chefe do governo 
israelita expôe tâo claramente os sens pon- 
tos de vista sobre o que encara como 
extensào de um futuro Estado palestini- 
ano. 
Sharon usava da palavra durante uma con- 
ferêneia em Herzliya, a norte de Telavive, 
consagrada aos problemas de segurança 
israelitas. 
A Autoridade palestiniana rejeitou o 
piano do primeiro-ministro israelita Ariel 
Sharon sobre a criaçào de um Estado 
palestiniano em cerca de 40 por cento da 
Cisjordânia e très quartos da Faixa de 
Gaza considerando que nào apresentava 
"nada de novo". 

"Este piano nâo représenta nada de novo 
em relaçâo às ideias avançadas no passado 
por Sharon" que tinham sido categorica- 
mente rejeitados pelos palestinianos, 
declarou um dos principals negociadores 
palestinianos Saeb Erakat. 
"E a ideia de um novo acordo provisôrio, 
quando o que os palestinianos querem é 
um acordo definitivo", sublinhou. 
Reafirmou a exigêneia palestiniana de 
uma retirada total israelita da Cisjordânia 
e da Faixa de Gaza até às fronteiras de 
Junho de 1967. 
"Os palestinianos querem a paz mas nào a 
qualquer preço", acrescentou Erakat. 
No quadro fixado pelo présidente (norte- 
americano George W.) Bush, Israel 
aceitarâ a criaçào de um Estado palestini- 
ano em fronteiras nào definitivas, que cor- 
responderào às das zonas A e B sob 
administraçâo palestiniana, declarou antes 
Sharon. 

O primeiro-ministro assegurou que Israel 
nào tencionava "guardar o controlo" das 
zonas reocupadas na Cisjordânia pelo seu 
exército durante os ùltimos meses no 
quadro da repressâo da Intifada, desen- 
cadeada no final de Setembro de 2000. 

Ty •• i lie 

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

A venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 
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Crônica à distância 
QUESTÔES ESPECÎFICAS DA MADEIRA PENDENTES NA UNIÂO EUROPEIA 

I Para aléra dos assuntos nacionais pen- regularaentos dos Fundos Estruturais 
I dentes com a Uniào Eurdpeia, cuja para 2007-2013, prevendose propostas 
I soluçâo se repercutirâ também no ter- espedficas para as Regiôes 
I rltôrioda Regiâo Autônoma da Madeira, Ultraperiféricas. 
I esta tem questôes; espedficas, suas, em A posiçâo, neste momento, nos Serviços 
I Bruxelas. da Comissâo Europeia, é a de um regime 
j A primeira destas, é a do novo quadro da de "phasing ont" (rçduçâo graduai de 
I Politica de Coesâo Econômica e Social, a apoios, estendida ao longo de muitos 
I partir de 2006. anos) para as Regiôes Ultraperiféricas 
I O Governo Regional encomendou ura que tenham ultrapassado o nivel dos 75% 
I estudo à Ecory-Instituto Econômico do PIB médio comunitârio - caso de duas, 
I Holandês, a ser entregue em Dezembro Madeira e Canârias - pois a Uniâo 
I 2002, que se destina a apoiar o pedido do Europeia deseja, a todo o custo, nâo abrir Itratamento especifico da Regiâo qualquer derrogaçâo ao principio dos 

Autônoma, no quadro da proxima 75% do PIB. Enquanto que nos defend- 
I revisâo das poiiticas europeias de coesâo emos a continuidade de sermos sempre 
I econômica e social, bem como de con- considerados Regiâo de Objectivo I 
I corrência. {atrazadas), mesmo tendo ultrapassado o 
I A calendarizaçâo oficial prevista, é; apre^ referido limite. 
I sentaçâo do Relatôrio sobre as Regiôes Segunda questâo, a convençào sobre o 
I Ultraperiféricas ao Conselho Europeu de futuro da Europa. 
I Copenhaga (Dezembro 2002); II Ainda nâo se chegou a esta matéria, mas 
I Relatôrio de Progresse da Coesâo as Regiôes Ultraperiféricas pretendem 
I Econômica e Social, com quadro especial que continue a existir um artigo que se 
I dedicado às Regiôes Ultraperiféricas lhes relira, no prôximo Tratado Europeu. 
I Janeiro 2003); novo relatôrio sobre estas Terceira questâo, a Zona Franca da 
I Regiôes, Conselho Europeu de Salônica Madeira. Prevê-se a prôxima aprovaçâo 
I (Junho 2003); e, emi final de 2003, do novo regime, para entradaem vigor jâ 
I Relatôrio que incluirâ as propostas de em Janeiro 2003, bem como o arquivar 

bem como a fixaçâo dos | 
auxilios ao abastecimento I I 
(carne de porco, leite, azeite, | 
etc.). I 
Sexta questâo, a do Comércio | 
Eiectrônico. A situaçâo de | 
vantagem fiscal para a | 
Madeira, da aplicaçâo da | 
Direçtiva sobre o IVA no | 

comércio eiectrônico, tem | 
"incomodado" alguns buro- | 
cratas de Bruxelas que, nem | 
sequer mandatados pela | 
Comissâo Europeia para | 

Quinto, a reforma da Politica Agricpla tratar do assunto, insinuam que a apli- | 
Comum. As propostas para toda a Uniào caçâo da taxa de FVA de 13% causaria dis- | 
Europeia, em discussâo sobre a mesa, torçôes de concorrêneia e atrairia investi- | 
têm um impacto muito reduzido na agri- mentos para a Regiâo, designadamente | 
cultura madeirense. De qualquer forma, naârea das telecomunicaçôes. | 
Portugal e Espanha solicitaram jâ, que o Ora, a Direçtiva em vigor na Uniâo | 
principio da reduçâo anüal de 3% do nivel Europeia, deternaina a aplicaçâo da taxa | 
das ajudas às exploraçôes agricolas que de IVA do pais onde estâ estabelecido o | 
auferem pagamentos de Bruxelas supe- prestador de um serviço através da | 
riores a 5.Q00 Euros por ano, nâo seja Internet (bens irnateriais). | 
aplicâvel às Regiôes Ultraperiféricas. Para que esta vantagem nâo seja perdida | 
Entretanto, espera-se, no mês de ao fim dos très anos de vigor da | 
Dezembro, a regulamentaçâo das ajudas Direçtiva, cujos trabalhos de revisâo | 
à agricultura madeirense (flores, frutas e serâo no prôximo ano, haverâ que tam- | 
hortofruticolas), para âplicaçâo em 2003, bém preparar adequadas negociaçôes. | 

do proeedimento de inyesti- 
gaçâo aberto contra o regime 
de "auxilios de Estado". 
Quarto ponto, as Pescas. As 
pretensôes da Madeira sâo 
de alargamento de 12 para 
50 milhas, da area de acesso 
preferencial/exclusivo da 
frota regional. Até ao final 
do ano, a Comissâo 
Europeia deverâ apresentar 
a proposta de renovaçâo do 
Programa POSEIMA 
PESCA. 

asctaao au... 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes do jomal O Milénio. 

ANGOLA E PORTUGAL ACERTAM CONTAS 
Angola conseguiu desviar um pouco da 
atençâo püblica portuguesa estarrecida 
coin escândalos de pedofilia praticada ao 
longo de trinta anos num instituiçao infan- 
to juvenil a Casa Pia. 
Jornais radios e televisôes dedicam os sens 
principais casos informativos ao caso 
quase nâo dando lugar para outras infor- 
maçôes. 
Angola acabou por desactivar um pouco 
da atençâo dos portugueses por duas 
razoes fundamentals a primeira tem a 
haver com a paixâo que os portugueses 
nutrem por Angola a sua antiga jôia do 
império o que motiva sentimentos diversos 

nas relaçôes bilaterais. 
Neste sentido foi assinado em Lisboa um 
protocolo entre o ministério das finanças 
de ambos os paises sobre a divida de 
Angola para corn Portugal é motivo de 
regozijo em ambos os lados jâ que vai per- 
mitir uma nova dinâmica nas relaçôes 
entre os dois paises. 
O dossiê divida foi sempre um porno de 
discôrdia no relacionamento entre Luanda 
e Lisboa. 
Angola queria o perdao total da sua divida 
mas Portugal argumenta que nào esta em 
condiçôes de o fazer por estar também 
atravessar problemas financeiros a nivel 

das suas responsabilidades 
europeias. 
Assim o acordo rubricado 
pelos titulares das finanças de 
Angola e Portugal Jülio Bessa e 
Maria Ferreira Leite, respecti- 
vamente, obriga a antiga colô- 
nia a saldar os mais de mil mi- 
Ihôes de dôlares de divida con- 
traidas nas relaçôes estado. 
Os mais de mil inillhoes e duzentos mil 
dôlares de divida particular e a banca 
poderào beneficiar de algum perdào. 
As negociaçôes para este entendimento 
iniciaram terça feira em Lisboa mais vein 

desde a visita do ministre 
português dos negôcios 
estrangeiros Martins da 
Cruz, a Angola em Abril 
deste ano . 
O acordo pôe fim a um 
dossiê que vinha inquinan- 
do o futuro das relaçôes 
entre os dois paises. 
O recomeço dos carrega- 

mento diârios de barris de petrôleo para 
Portugal, suspenses unilateralmente por 
Luanda ha uns anos, foi a formula 
encontrada para o pagamento de parte 
de divida. 

Português condenado por 
alogado acto do podofilia 
Um cidadào português, radicado na Africa 
do Sul, foi condenado a duas penas sus- 
pensas de cinco anos de prisào, por um 
Tribunal de Pretoria, por alegada prâtica 
de pedofilia . 
José Lourenço, 45 anos, foi condenado a 
[lagar coinpensaçôes de 74 mil Randes 
(équivalente a 7,4 mil euros) a cada uin dos 
dois jovens molestados. 
Fontes oficiais garantem que o caso remon- 
ta à década de DO, quando o português, 
treinador da équipa nacional de Ginâstica, 
abusou sexualmente dos jovens atletas. 
No inicio do julgainento, hâ très anos, José 

Lourenço enfrentava seis acusaçôes de 
agressâo sexual, alegadamente cometidas 
ao longo de vârios anos sobre jovens atle- 
tas, iiuin grupo em que, desde entào, se siii- 
cidaram dois rapazes. 
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Campeôes Europeus e do Mundo entre nos 
A festa comemorativa dos '15 anos do FC Porto da Toronto proporcionou a presença de dois nomes 
sonantes da fabulosa équipa do FC Porto, campeâ da Europa e do Mundo; Rabat Madjer e Lima 
Pereira. Um defesa e um goleador. Madjer foi a figura da festa, por nos visitar pela primeira vez e... 
pelo célébré golo de calcanhar. Madjer, tal como todos nés, nâo esqueceu esse momento. 

JMC - Madjer, conhecido como o “calcanhar de ouro”, convidado de honra para o 15° 
aniversârio do F.C. Porto de Toronto. Madjer, ainda recorda esses tempos? 

Madjer - Claro. Jamais me poderia esquecer de tais momentos. Eu estou muito feliz 
de poder estar nesta celebraçâo. O F.C. Porto é um grande clube e sempre sera. Espero 
que no futuro a équipa possa vir a conquistar mais titulos aos niveis nacional e interna- 
cional porque nào sô reprensentarâ um orgulho para os portugueses residentes em 
Portugal, mas também para aqueles que ao longe vivem as vitôrias do Porto, como é o 
caso de Toronto. 

temos ligados a ele. 

JMC - Quai é a mensagem do Madjer a todos os portugueses de Toronto? 

Madjer - Uma mensagem de fraternidade e amor. Quando estou entre vos, nâo sou 
argelino, sou português. É um prazer estar aqui. Espero que possam continuai- a cele- 
brar os feitos do F.C. Porto de Toronto, vamos multiplicar as festas e continuem a ser 
portistas. Mesmo estanto longe, o meu coraçâo esta corn os portugueses. Felicidades. 

Corn um sorriso cümplice estava ao lado de Madjer o “pilar” Lima Pereira. Passamos- 

JMC - Poderemos dizer que o F.C. Porto e os portugueses continuam no coraçâo do 
Madjer? 

Madjer - Claro. Eu tenho uma grande histôria corn Portugal em gérai e o corn o Porto 
em particular. Por isso, estou sempre entre a Argélia e Portugal: é impossivel esquecer 
O que vivi no Porto. Posso até dizer que, embora viva na Argélia, ainda tenho uma casa 
em Portugal. Eu tenho que gostar de Portugal porque até hoje Portugal ainda nâo 

esqueceu o Madjer. 

JMC - Isso explica o ainda 
falar muito bem português. 

Madjer - Um pouco. E sabe 
porque? Neste momento, 
sou treinador de futebol: 
um ano estou na Ai-gélia, 
outro ano estou em 
Portugal... As vezes 
esqueço-me de uma ou 
outra palavra, mas acabo 
sempre por recuperâ-la. 

JMC - Neste momento, é 
treinador sô na Argélia, ou 
também estâ em Portugal? 

Madjer - Fui treinador da 
selecçâo da Argélia até hâ 
cerca de sete meses. 
Agora, sai da selecçâo, mas 
continue na Argélia. 

JMC - Continua a ser um 
membre active no futebol. 

Madjer - Somos profission- 
ais. Floje aqui, amanhâ 
neutre local, mas o futebol 
é assim e sempre nos man- 

Ihe a palavra. 

JMC - Foi dificil trazer o Madjer a Toronto? 

Lima Pereira - Foi dificil. No entante, os portistas, sobretudo a geraçào daquela época, 
dava-se muito bem. Quando entrei em contacte corn ele, recebi logo uma resposta afir- 
mativa. O maior problema foi o facto de o Madjer ser argelino, uma vez que o caso é 
complicado corn os vistos. No entante, conseguimos resolver o problema a tempo e ele 
aqui estâ satisfeito. Creio, por outro lado, que para os portistas também deve ser um 
enorme prazer conviver coin um jogador que deu muita gloria â équipa neutres tempos. 
Eu sinto-me satisfeito por ter pertencido àquela équipa e foi um orgulho ter jogado ao 
lado de alguém como o Madjer. 

JMC - Deixando um pouco a équipa do Porto e como homem do futebol, como analisa 
O futebol português actualmente? Em que situaçâo se encontra? 

Lima Pereira - O futebol “jogado” em Portugal continua o mesmo, corn excelentes prat- 
icantes. O que mudou foi a politica: existe actualmente um numéro de interesses que se 
misturaram ao futebol que têin atrapalhado a evoluçâo desejada por muitos para o fute- 
bol. Hâ âreas onde tudo avança corn naturalidade e mais rapidez, outras hâ, porém, em 
que os interesses se “meteram”-na jogada e dificultam a progressâo que todos 
gostariamos que tivesse. Temos que viver corn o que temos e vamos continuai- a lutar 
para que consigamos “limpar” o futebol, para que este se tome mais visivel que é, no 
fundo. O que todos os portugueses desejam. 

JMC - Todo este movimento negative à volta do futebol, da selecçâo, sobretudo corn a 
entrada do novo treinador, tem deixado alg-umas pessoas cépticas. O Lima Pereira 
acredita que vamos ter uma selecçâo forte para 2004? 

Lima Pereira - Portugal tem uma boa geraçâo de jogadores. Poderâ nâo ter ainda uma 
boa équipa. Creio, no entanto, que a vinda deste treinador é uma boa aposta porque é 
um treinador que para além de ser campeâo do mundo, é estrangeiro e talvez consiga 
colocar as coisas no seu sitio. Se ele conseguir e as pessoas tiverem de acordo corn as 
ideias dele e corn a sua disciplina, creio que tudo vai correr bem. 

JMC - O F.C. Porto, a meio do campeonato, jâ é campeâo? 

Lima Pereira - Nâo, nâo vou por esse caminho. Eu acompanho o dia-a-dia da vida 
do clube e posso dizer que o F.C. Porto sabe que o campeonato nâo é fâcil, mas^- 
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^ persegue esse titulo de campeâo. Estâmes a tentar, domingo a domingo, jogo a jogo, 
ganhar os pontos necessârio para que no final se concretize. Sabemos de antemâo que 
é dificil porque hâ outras équipas que lutam pelo mesmo titulo, mas vamos tentar ser 
mais fortes que os outres. No entante, por termes alguns pontos de avanço, nâo 
podemos presumir que jâ somos campeôes. 

JMC - Finalmente, o que diria aos portistas de Toronto? 

Tlima Pereira - Deixo muita amizade e o aviso para que tenham o coraçâo sempre 
preparado porque no futebol acontecem muitas coisas. Eu estive no EC. Porto durante 

onze épocas e vi um clube a lutar corn muita dificuldade, foi uma construçâo muito difi- 
cil, mas que se consegue. Nos, portistas, temos jâ o hâbito de trabalhr bastante e de ser 
humildes para conseguir os objectives. Por isso, continuera a apoiar o RC. Porto e 
nunca deixem de acreditar nesta équipa. Felicidades. 

Naturalmente que, em nome dos nossos leitores, retribuimos o desejo de felicidades a 
estes homens do futebol. 

JMC/Ana Fernandes 

Dois logos entre équipas da 
I Liga na 5^ eliminatôria 
da Taça de Portugal 
Os jogos FC Porto-Gil Vicente e Belenenses-Varzim sâo os ünicos entre équipas da 1 Liga 
na quinta eliminatôria da Taça de Portugal de futebol, ditou o sorteio realizado na Santa 
Casa da Misericôrdia de Lisboa. 
O FC Porto, lider’do campeonato, recebe o Gil Vicente, enquanto o Varzim desloca-se 
ao Estâdio do Restelo. 
O campeâo nacional Sporting, também detentor da Taça, foi teoricamente bafejado pela 
sorte, jâ que lhe calhou receber, em Alvalade, o Oliveira do Hospital, équipa da 11 
Divisâo B. 
Ao Gondomar, équipa sensaçào que eliminou o Benfica no Estâdio da Luz (1-0), na quar- 
ta eliminatôria, coube-lhe outro primodivisionârio, deslocando-se ao recinto do Paços de 
Ferreira. 
O Vitôria Guimaràes, quarto classificado da I Liga, vai deslocar-se ao campo do Paredes, 
da II Divisâo B. 

Os encontros da quinta eliminatôria da Taça de Portugal (16 avos-de-final) estào agen- 
dados para 18 de Dezembro. 
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Benfica |unta-se à onda de 
selidariedade a faver de FC 
Tirsense 
o Benfica e a sua "casa" de Santo Tirso juntam-se à onda de solidariedade a favor do FC 
Tirsense, da Série B da III Divisâo, entregando ao clube de futebol um donativo finan- 
ceiro para ajudar a resolver a crise. 
Segundo foi anunciado, o acto vai ser oficializado sâbado, numa cerimônia que conta 
com a presença de vârios diligentes "encarnados" e do présidente da Comissâo de 
Gestào do FC Tirsense, Laurentino Birilio. 
O Benfica junta-se assim ao présidente do FC Porto, Pinto da Costa, e a diversos 
empresârios da regiâo que jâ contribuiram para tentar salvar financeiramente o clube, 
que alinhou na I Divisâo durante vârias épocas e agora corre o risco de "fechar portas". 
As dividas ao Fisco e à Segurança Social motivaram a inédita penhora, em termos de 
clubes desportivos, de todas as receitas do FC Tirsense a partir de 06 de Novembro. 
Inicialmente pensava-se que a divida ascendia a 56.000 contos (cerca de 280.000 euros), 
mas houve um reajustamento de contas em que se verificou que o montante em divida 
nâo ultrapassa os 215.000 euros (43.000 contos). 
"Coin este acto, a Casa do Benfica de Santo Tirso e o Sport Lisboa e Benfica mostram- 
se solidârios com o FC Tirsense. desejando que este importante clube de futebol por- 
tuguês ultrapasse esta crise. 
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Farense rescinde 
cem e treinader 
Paco Fortes 
O Farense rescindiu, por mütuo acordo, o contrato de tra- 
balho corn o treinador espanhol, Paco Fortes, anunciou a 
direcçào da SAD da équipa algarvia, actual noua classifi- 
cada da II Liga de futebol. 
Na base do "divôrcio" esta a insatisfaçào da direcçào da 
SAD Farense pelos resultados menos conseguidos pela 
équipa, o que coloca em causa os objectivos planeados 
para época, que passam por uma eventual subida à I Liga. 
Em conferência de imprensa, o présidente do Farense 
SAD, Carlos Pereira, deu conta das razôes que levaram à 
rescisâo corn Paco Fortes logo apôs o jogo corn o 
Desportiyo das Aves, que os algarvios perderam por 1-0. 
"A équipa esta a jogar bem e provou nas Aves, mas perdeu 
e o treinador (Paco Fortes), corn a frontalidade que lhe é 
conhecida, colocou o seu lugar à disposiçâo", explicou o 
présidente da SAD do Farense. 
Carlos Pereira revelou que, apôs o jogo corn o Aves, ele e 
o fisioterapeuta Fernando Belo, também da direcçào, con- 
versaram durante a viagem para o Algarve com Paco 
Fortes sobre a situaçào da équipa. 
Apôs longas reuniôes, segunda-feira e hoje, entre ambas 
as partes (Conselho de Administraçào da SAD e Paco 
Fortes), o assunto ficou encerrado corn uma rescisâo 
amigâvel, no que constitui "um dia triste para o Farense", 
lamentou Carlos Pereira. 
O técnico espanhol é uma figura carismâtica do Farense, 
tendo se evidenciado como jogador e como treinador, 
mantendo a équipa no primeiro escalào do futebol 
nacional durante vârios anos. 

Manuel Balela é o novo t:reinador 

Manuel Balela jâ foi apresentado como novo treinador do 
Farense, da II Liga portuguesa de futebol, substituindo 
no cargo o espanhol Paco Fortes, que terça-feira rescindiu 
amigavelmente corn a SAD do clube algarvio. 
O regresso de Balela ao comando do Farense era espera- 
do e desejado pelos adeptos do clube, face ao bom trabal- 
ho desenvolvido pelo técnico na época de 2000/01, em 
que a équipa garantiu cedo a permanência na I Liga de 
futebol. A direcçào da SAD do Farense justificou o 
regresso de Balela, que assinou contrato até ao final da 
temporada, como "a melhor opçâo para dar corpo aos 
objectivos desportivos, que passam por uma eventual 
subida à I Liga". 

Joâo Alues 
rescinde cem 
Académica de 
Coimbra 
o treinador de futebol Joào Alves anunciou esta semana 
ter rescindido corn justa causa o seu contrato corn a 
Académica, numa decisào que abrange igualmente o seu 
adjunto Pedro Barny. 

Na base da decisào do técnico estiveram os ordenados em 
atraso, tendo Joào Alves justificado que nâo podia man- 
ter-se no cargo apôs ter faltado ao compromisso corn os 
jogadores, enganando-os "devido às promessas insistentes 
da direcçào". 
"Espero que esta tomada de posiçào possa ajudar a mexer 
nas estruturas da Académica por forma a resolver o pro- 
blema dos ordenados em atraso corn os jogadores", sub- 
linhou Joào Alves, em conferência de imprensa. 
O treinador, que deixa o clube de Coimbra na ultima 
posiçào da I Liga, corn oito pontos, diz nào querer rece- 
ber qualquer indemnizaçào por parte da Académica, ape- 
nas pretendendo os ordenados devidos até ao momento. 
"Saio corn mâgoa, mas tive que tomar esta decisào dràsti- 
ca, depois de esgotadas todas as possibilidades de estar à 
frente do grupo de trabalho", sublinhou o ex-técnico dos 
"estudantes". 

lO.Mornada 
III Divisâo 

Resultados Préxima iornada 

AngüsUas - Velense, 0-0 Madaiena - Angüsüas 
Ideal - Santiago, 2-1 Velense - Ideal 
Praiense - Ribeirinha, 3-1 Santiago - Praiense 
S. Antonio - flamengos, 2-1 Ribeirinha - St* Antonio 
Angrense - Madaiena. aniado Fiamengos - Angrense 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 

PRAIENSE 

IDEAL 

ANGRENSE 

VELENSE 

MADALENA 

SANTIAGO 

7 ST.ANTÛNIO 

8 RIBEIRINHA 

9 FLAMENGOS 

10 ANGÙSTIAS 

1 

2 

3 
4 

5 

B 

JGS. 

10 

11 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

PTS. 

20 

19 

18 

17 

15 

15 

15 

9 

a 
1 

Sérgio Nunes e Bruno 
Ribeiro fora da recepçâo do 
Santa Clara ao Man'timo 
o defesa central Sérgio Nunes e o médio Bruno Ribeiro 
sào as ausências forçadas na équipa do Santa Clara no 
jogo de hoje em casa corn o Maritimo, em atraso da séti- 
ma jornada da I Liga de futebol. 
O encontro - que marca a estreia no Estàdio de Sào 
Miguel, em Ponta Delgada, do técnico brasileiro Carlos 
Alberto Silva, substituto de Manuel Fernandes - foi adia- 
do devido às mâs condiçôes climatéricas que atingiram as 
duas regiôes autônomas no inicio de Outubro. 
Enquanto Bruno Ribeiro se encontra castigado corn um 
jogo de suspensào, Sérgio Nunes esta a recuperar da frac- 
tura na face sofrida sâbado no encontro corn o Vitôria de 
Setübal. 

O defesa central, um dos jogadores mais utilizados, volta 
assim a estar de fora da équipa, depois de varias semanas 
de paragem devido à lesào contraida no jogo corn o 
Benfica, da nona jornada. 

Portugal2004 - Ernie Walker satisfeite cem obri 
o présidente do Comité de Estàdios da UEFA, o escocês Ernie 
Walker, traçou um balanço positivo nas obras em curso nos estâ- 
dios das Antas, Braga e Guimaràes, "apesar da chuva, nevoeiro 
e lama até aos joelhos". 
Ernie Walker conclui esta semana, corn a deslocaçào ao novo 
estàdio do FC Porto, mais uma monitorizaçào periodica das 
obras em curso nos 10 estàdios para o Europeu Portugal2üü04, 
desta vez focando aspectos relacionados corn o cumprimento 
dos prazos e financiamentos. 
Walker, que tem acompanhado a evoluçào das obras nos estâ- 
dios desde a fase de projecto, iniciou o seu périplo nortenho em 

Guimaràes, onde pode çonstatar o "notôrio andamento da 
obra". 

"E olhar para um projecto quase perfeito nos vàrios aspectos, 
quer nos prazos que no financiamento", referiu Ernie Walker, 
que considerou dificil encontrar qualquer aspecto a criticar 
nesta sua visita ao recinto. 
De acordo corn Firnie Walker, a remodelaçào do Estàdio D. 
Albnso Henriques constitui "um modelo de referência para 
todas as obras em curso" e é corn enorme satisl'açào que pôde 
çonstatar a evoluçào relativamente à ultima visita. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • fax: 905-820-5130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
 ^ 

A. Poitela 
Construcdon 

Serviços em escavaçôes, garag^ena, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 
(1. PORTtLfl OftKCt-LHE BBSOLUTflMtnTt CRflTIS 

O "PERMIT" RBRO B COBSTRUCBO DB novB CBRBCEM 

M33 

Tel: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 
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SyPERLIGÂ 
PORTUCUESfl Dt fUTCBOL PPOPISSIOnflL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 BEIMFICA 

3 SPORTING 

4 GUIMARÀES 

5 GIL VICENTE 

6 BELENENSES 

7 VARZIM 

8 NACIONAL 

9 MARiTIMO 

10 P.FERREIRA 

11 VIT.SETÛBAL 

12 U.LEIRIA 

13 SP. BRAGA 

14 BEIRA-MAR 

15 BOAVISTA 

16 SANTA CLARA 

17 MOREIRENSE 

18 ACADÉMICA 

RESULTADOS 

12 

13 

12 

12 

13 

12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

GH Vicente ■ Moreirense, 2-1 
V. Setübal - Santa Clara, 0-0 

Benlica - S. Braga, 3-0 
Belra-Nlar - Spnrting, 1-3 

U. leirla - Varzlm, 3-1 
N. Madeira - P. Ferreira, 4-0 

Maritimo - Belenenses, 2-1 
V. Gulmarâes - Boaulsta, 3-1 

FC Porto - Académlca, 4-1 

9 
8 

8 

7 

6 
6 

6 
5 

5 

5 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

2 
2 

1 

2 
1 
1 
8 
2 
2 
4 

3 

2 
2 
5 

O 
3 

3 

4 

5 

4 

5 

5 

6 
6 

2 

6 
6 
5 

6 
7 

8 

G 

M 

25 

30 

21 

26 

19 

15 

19 

18 

13 

14 

14 

15 

12 

10 

8 

15 

11 

13 

10 

12 

15 

19 

18 

14 

16 

17 

19 

20 

10 

17 

21 

15 

13 

22 

18 

22 

PRôXIMA JORNADA 

Belenenses - Beira-Mar 
Sporting - Benlica 
Varzlm - N. Madeira 
Moreirense - Académlca 
S. Braga - U. Leirla 
P. Ferreira - V. Setübal 
Boavista - Maritimo 
Santa Clara - FC Porto 
GH Vicente - v. Gulmarâes 

m 
30 

26 

25 

22 

20 

20 

19 

17 

16 

16 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

8 

8 

elhores IVIarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 

ROMEU Almeida 

BARROSO 
"DECO" 
"GAÛCHO" 
JOÀO PEDRO 

RICARDO SOUSA 
TIAGO Mendes 
HÉLDER POSTIGA 
MANOEL Filho 
PEDRO MENDES 
MAURO Silva 
"CEARÀ" 

(Guimarâes) 

(Braga) 
(FC Porto) 
(Maritimo) 
(Santa Clara) 

(Beira-Mar) 
(Benfica) 
(FC Porto) 
(Gil Vicente) 
(Guimarâes) 
(P. Ferreira) 

i 
X. 

M LIGA 
PORTUGUQSO DE fUTEBOL PROEISSIOHOL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 PORTIMONENSE 

3 SALGUEIROS 

4 SP.COVILHÀ 

5 EST.AMADORA 

6 MARCO 

7 MAIA 

8 RIO AVE 

9 FARENSE 

10 OVARENSE 

11 NAVAL 

12 OESP.AVES 

13 DESP. CHAVES 

14 PENAFIEL 

15 FELGUEIRAS 

16 LEÇA 

17 U.MADEIRA 

18 U.LAMAS 

RESULTADOS 

D. AVES - FARENSE, 1-0 

S. COVILHÀ - SALGUEIROS, 3-2 

OVARENSE - E. AMADORA, 2-2 

RIO AVE - U. LAMAS, 2-0 

MARCO - MAIA, 3-4 

N. 1® MAIO - U. MADEIRA, 4-0 

PENAFIEL - PORTIMONENSE, 3-0 

ALVERCA - D. CHAVES, 1-1 

LEçA - FELGUEIRAS, 1-2 

14 

13 

12 
13 

12 
12 
12 
12 
12 
13 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 

26 

22 
21 
21 
21 
20 
18 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

12 
12 
11 

8 

PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS - OVARENSE 

E. AMADORA - Rio AVE 

U. MADEIRA - PORTIMONENSE 

FARENSE - S. COVILHà 

D. CHAVES - D. AVES 

U. - MARCO 

N. 1° DE MAIO - ALVERCA 

MAIA - LEçA 

FELGUEIRAS - PENAFIEL 

" CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 FC PORTO B 12 2‘J 
2 LEIXÔES 11 27 

3 LOtlSADA 11 2(1 
4 ESPINHO 11 20 
5 VIZEl.A 11 18 
(1 BRAGA B 11 lü 
7 DRAGÔES SAND. 11 1(1 
8 INFESTA 12 lü 
!) FREAMUNDE 11 14 

10 PAREDES 11 14 
11 GONDOMAR 11 14 
12 FAFE 11 13 
13 VILA REAL 11 13 
14 VILANOVENSE 11 12 
15 CANELAS 11 11 
lü P.RIIBRAS 11 11 
17 ESPOSENDE 11 10 
18 CAÇ.TAIPAS II 10 
10 ERMESINDE 11 10 
20 VIANENSE 11 0 

Resultados 
Sp. Braga B - Eimesinde, 0-2 
Fafe - Infesta, 0-0 
Espinho - FC Porto B, 1-3 
Freamunde • Gondomar, 3-2 
Eousada - I). Sandinenses, 1-1 
Esposende - Leixôes, 1-3 
Canelas Gaia - C. Taipas. 0-2 
Paredes - Vilanovense, 2-4 
Vianense - Vizela. 1-1 
Vila Real - P, Rubras, 4-0 

12“Jornada 
Ermesinde - Vila Real 
Infesta - Sp, Braga B 
FC Porto B - Fafe 
Gondomar - E.spinho 
Dragôes Sand. - Freamitnde 
Leixôes - Lousada 
Caçadores Taipas - Esposende 
Vilanovense • Canelas Gaia 
Vizela Paredes 
Pedras Rubras - Vianense 

EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 10 23 
2 FEIRENSE 12 22 
3 SP.POMBAL 11 21 
4 ESTRELA POR1' 10 21 
5 ACAD.VISEU 10 17 
6 SANJOANENSE 11 lü 
7 TORREENSE 10 15 
H CAEDAS II 14 
y DESP.FÂTIMA 10 14 

10 ESMORIZ 12 14 
11 SERTANENSE II 14 
12 VILAFRANQUEN. 11 13 
13 ACADÉMICA B II 12 
14 SÀO jOÀÜ VER. 10 12 
15 ÂGIJÈDA 10 12 
lü OL.BAIRRO 10 11 
17 OE.HOSPi rAL 10 10 
18 BENFICA CB 10 7 
10 MARINHENSE 10 2 

Resultados 
Sertanense - Sanjoanense, l-l 
Caidas - Feirense. 2-1 
A. Coimbra B - Esmnriz, 3-2 
Vilafranquense - Sp. Pombal, 0-0 
E. Portalegre - Desp. Fâtima. 1-0 
Ol. Hospital - Ol. Bairro, 3-0 
Torreense - Marinhense. 4-0 
Oliveirense - B. C. Branco, 3-0 
A. Viseu - S. Joào Ver, 0-0 
Folga: Agueda. 

12“Jornada 
Sanjoanense - Ac. Viseu 
Feirense - Sertanense 
Esmoriz - Caidas 
Sp. Pombal • Ac. Coimbra B 
Desp. Fâtima - Agueda ' 
Oliveira Bairro - É. Portalegre 
Marinhense - Oliveira Hospital 
Benf. Castelo Branco - Torreense 
Sào Joào Ver - Oliveirense 
Folga: Vilafranquense 

EQUIPA J P 

1 AMORA 12 24 
2 ESTORIL 11 22 
3 PONTASSOLENSE 11 10 
4 LOULETANO 11 1!) 

5 OL.MOSCAV1DE 11 17 
ü ODIVELAS 11 17 ■ 
7 OPERÂRIO 11 17 
H OLHANENSE 12 17 
!J MAFRA II 15 

10 ORIENTAL 11 15 
11 CAMACHA II 14 
12 CASA PIA 11 14 
13 BARREIRENSE 11 13 

14 MICAELENSE 11 12 
15 LUSITANO VRS 11 12 
lü MARi lTMO B 11 12 
17 LUSITÀNIA II 10 
18 SPORTING B 11 10 
10 SEIXAL 11 0 
20 IMORTAL 11 0 

Resultados 
Lusilània - Olhanense, 3-3 
Casa Pia • Odtvelas, 0-3 
Micaelense - Camacha, 2-2 
Oriental - Barreirense, Ü-Ü 
Lusitano VRSA - Amora, 1-1 
Pontassolense - Louletano, 0-0 
Estoril-Praia - O. Moscavide, 3-1 
Imorlal - Operârio, 2-3 
Sporting B - Maritimo B, l-l 
Seixal - Mafra, 0-1 

12“ Jornada 
Olhanense - Seixal 
Odivelas - Lusitania 
Camacha - Casa Pia 
Barreirense - Micaelense 
Amora - Oriental 
Louletano - Lusitano VRSA 
Ol. Moscavide - Pontassolense 
Operârio - Estoril-Praia 
Maritimo B Imortal 
Mafra - Sporting B 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 1;^ 25 
2 VALDEVEZ 11 21 
3 JOANE 11 2i) 
4 MONÇÀO 11 1!> 
5 VALENCIANO 11 1!) 
Ü MARIA FONTE 11 17 
7 VILAVERDENSE 11 lü 
b CERVEIRA 11 lü 

SANDINENSE,S 11 15 
10 VALPAÇOS 11 14 
11 MIRANDELA 11 13 
\2 RONFE 11 13 
13 AMARE.S 1^ 12 
14 T.BOURO 11 12 
1,7 VILA POUCA 11 12 
lü MONTALEGRE II 10 
17 AG.GRAÇA 11 10 
Ib MARINHAS II b 

S£RIE B 

CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 11 2Ü 
2 LIXA 11 22 
3 F.AMALICÀO 11 U» 
4 TORRE MONC. Il U» 
5 RK) TINTO 11 IH 
Ü LUS.LOUROSA 11 Ib 
7 TIRSENSE 11 Ib 
b S.P.COVA 11 Ib 
0 TROFENSE 11 17 

10 RIBEIRÀO 11 lü 
11 FIÀES 11 1.7 
12 PEDROUÇOS 11 1.5 
13 REBORDOSA 11 12 
14 CINFÀES 11 12 
15 LAMEGO 11 10 
lü CAMBRES 11 ü 
17 SERZEDELO 11 5 
Ib PEVIDÉM 11 3 

SCRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 P.AMPILHOSA 11 22 
2 E.STARREJA 11 21 
3 TtK'MA 11 21 
4 PCASTELO 12 20 
5 CIAFANHA 11 20 
(i VALECAMBRENS.il IH 
7 CL,SARENSE 11 17 
b MII.HEIROI:NSE U KI 

;» F.ALGODRES ii Iü 

10 SATÀO 11 K. 
11 ANADIA 11 lü 
12 U.COIMBRA 11 13 
13 MANGl'ALDE 1! 13 
14 GOUVEIA 11 12 
15 MILEU 11 11 
K) ARRIFANENSE 11 10 
17 AVANÇA 11 ü 
Ib ESTAÇ.ÀO 12 4 

SÉRIE D 

CL EQUIPA J P 

1 AI.CAINS 11 23 
2 RIO MAIOR 10 20 
3 PORTOMOSENS. 11 20 
4 RIACHENSE 11 20 
5 LOURINHANEN. 10 20 
() SOURENSE 11 10 
7 BENEDITENSE 10 lü 
b FAZENDENSE 11 lü 
0 BIDOEIRENSE 10 lü 

10 CARANGUFJEIR 10 12 
11 MIRENSE 10 11 
12 ALMEIRIM 10 11 
13 PENICHE H 0 
14 SERNACIIE 10 0 
15 NAZARENOS 10 4 
lü MIRANDENSE 10 4 
17 TORRES NOVAS 10 3 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 RIBEIRA BR. 12 24 
2 SINTRENSE 11 23 
3 C.LOBOS 12 23 
4 LOLRES 11 20 
5 AFLÉTICO MAL. 12 10 
() SÀO VICENTE 11 17 
7 K MAIO 12 17 
b CARREGADO 11 17 
0 BENFICA B 12 lü 

10 REAL 11 15 
11 CALIPOLENSE 11 13 
12 PORTO.SANT 11 13 
13 SACAVENENSE 11 12 
14 ALCœUETENSE 11 12 
15 SANTACRUZEN. 12 12 
K) MACHICO 12 12 
17 ELVAS 12 10 
Ib AGDIAS CAM. 11 H 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 BEI A H 2Ü 
2 ESTRELA VN II 23 
3 VASCO GAMA 11 23 
4 PINHALNOV. 11 21 
5 SILVF^S 11 21 
Ü ATLÉTICO 11 20 
7 MONTIJO 11 10 
H ALMANSILENSE 11 IH 
0 MESSINENSE 11 17 

10 UNIÀO ,SC II 14 
11 QUARTEIRENSE 11 14 
12 Jl.îV.ÉVORA 11 14 
13 LUS.ÉVOKA 11 12 
14 FUT.BENFICA 11 10 
15 ESPLAGOS 11 0 
lü PADERNENSE 11 ü 
17 SESIMBR,A 11 5 
IH FERREIRENSE 11 3 

: 

T 
] 
J 

TERRAS BOURO - VALDEVEZ, 2-1 

V. P. AGUUR - MARIA FONTE, 1-3 

Os SANDINENSES - VALENCIANO, 1-1 

JOAZ4E • MARINHAS, 5-2 

BRAGANçA - VALPAçOS, 4-2 

VILAVERDENSE • RONFE, 0-1 

MONÇAO - MlRArd7ELA, 24) 

MONTALEGRE - ÂGUIAS GRAçA, 1-1 

C^VEIRA - AMARES, 3-2 

J 

T 
] 
J 

OLIVEIRENSE - RDEIRAO, 2-1 

PEVIDëM • LUSITANU LOUROSA, 2-3 

LiXA - TmSENSE, 4-1 

CAMBRES - SAo PEDRO COVA, 1-3 

RIO TINTO • PEDROUçOS, 1-1 

TORRE MONCORVO - LAMEGO, 1-1 

REBORDOSA - PlAES, 1-1 

QNFAES - SERZEDELO, 3-0 

TROFENSE - FAMALICAO, M 

GOUVEU - ETTAçAO, 1-0 
Ma£t< - UNIAO COIMBRA, 1-2 
CESARENSE - PENALVA CASTELO, 2-1 
TOCHA - PAMFUHOSA, 00 
ESTARREJA AVANçA, 2-1 
GAFANHA - ARRIFANENSE, GO 

SATAü - MILHEIROENSE, M 

ANADIA - VALECAMBRENSE, 2-0 
MANGUALDE - FORNO ALGODRES, 2-2 

Péniche - Rlecheiiae, 1-3 
Alcalna - Fazendenie, l-I 
Portomoeenee • Sourenae, 4-3 
Carmoguelelra - BkiocirEnse, 0-1 
Mlrandenae - Rio Maior, 0-0 
Alrndrlzn - Oi Nazarenoe, 2-2 
Torree Novaa - Vltôria Seraache, G2 
Mlrenae - Lourinhanenae, 1-2 
Folga: Baneditanae 

" RIBEIRA BRAVA • PORTOSANTENSE, GO 

J 1* MAIO - CALIPOLENSE, 3-1 

REAL - ALCOCHETENSE, G3 
I ÂGUIAS CAMARATE - CARRECADO, G3 
J SINTRENSE - "O ELVAS', 50 

J C. LOBOS - Aninco MALVEIRA, 30 

i BEZ^CA *B* • LOURES, 1-1 

-- MACWCO • SAO VICENTE, 4-1 

SANTACRUZENSE - SACAVENENSE, 1-1 

EST. V. NOVAS - VASCO GAMA, 1-1 

: BEJA - FUTEBCX, BEzmcA, 2-1 

a C JUVENTUDE - PiNHALNOVENSE, 1-1 

T PADERNENSE - MESSINENSE, M 

i ALHANSILENSE - QUARTEIRENSE, 1-1 

J SIEVES - SESIMBRA, 5-3 

AC PORTUGAL - Lus. ÉVORA, 24) 

■- U. S. CLUBE - FERREIRENSE, 5-1 

- MONTIJO - ESPERANçA LAGOS, 3-1 
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Benfica lança 
cn'ticas am 
carta aberta ao 
CA da liga e FPF 
O Benfica enviou uma carta aberta aos 
présidentes dos conselhos de arbitragem 
da Liga (Luis Guilherme) e Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (Pinto de Sousa), 
onde lançon duras criticas às actuaçôes 
"médiocres e tendenciosas" dos juizes. 
Alegando que tais actuaçôes contribuem 
para o descrédito do futebol, o Benfica 
considéra que os jogos da primeira liga 
estâo "perante um quadro de actuaçôes 
continuadamente desastrosas", um 
panorama que, para o clube da Luz, "tem 
legitimado todas as dùvidas sobre a leal- 
dade entre concorrentes". 
"A Super Liga de 2002/2003 quer ou nào 
ser uma competiçâo séria?", é a questào 
que, para o Benfica, estarâ a ser colocada 
actualmente pelos vârios quadrantes da 
modalidade, desde os adeptos à imprensa 
desportiva. 
Sem colocar em causa a competência de 
Luis Guilherme e Pinto de Sousa, o 
Benfica aproveita esta missiva para ques- 
tionar os dois responsâveis sobre eventuais 
medidas para alterar o actual figurino. 

Camacho 
estreia-se 
corn Vitoria 
o Benfica recebeu e venceu o Gil Vicente 
por 3-1, em encontro antecipado da 16“ Jor- 
nada da I Liga de futebol, disputado no 

■Estàdio da Luz em Lisboa. 
Os gilistas adiantaram-se no marcador 
logo aos 10 minutos, por intermédio de 
Duah. 
Nuno Gomes, aos 20, e Tiago, aos 34, pro- 
tagonizaram a reviravolta no resultado. 

Sant:a Clara vence o 
Marft;inno por 2-1 em 
jogo referent:e à sét:ima 
jornada 

O Santa Clara venceu o Maritimo por 2-1 
em Jogo disputado no Estâdio Sào 

Miguel, em Ponta Delgada, relativo à séti- 
ma Jornada da Super Liga. 
O Maritimo esteve a vencer na primeira 
parte, mas no segundo tempo o Santa 
Clara deu a volta ao resultado. 

Vaie e Aievedo denuncia 
"A Armadiiha" em forma 
deiivro 
"A Armadiiha", livro da autoria de 
Joào Vale e Azevedo, ausente por 
estar em prisâo preventiva, e no 
quai o ex-presidente do Benfica 
denuncia os ardis que sofreu 
desde que assumiu a liderança do 
clube, foi hoje apresentado em 
Lisboa. 
O livro, apresentado numa cer- 
imônia algo confusa, corn a pre- 
sença de cerca de 200 pessoas, 
entre as quais de vârios antigos 
membros da direcçâo presidida 
por Vale e Azevedo, "de screve as 
vârias armadühas" corn que o 
advogado alega ter^se deparado 
desde o momento em que ponder- 
ou a candidatura à prcsidência do 
Benfica. 
Primeira publicaçâo da editora 
Letras Gordas, "A Armadiiha" 
pretende denunciar o "Portugal dos 
cartéis e interesses instalados", de acor- 
do corn a nota genérica de Vale e 
Azevedo lida pela esposa do causidico. 
Em plena època natalicia, a Letras 
Gordas, recém-nascida editora que se 
vai dedicar ao lançamento de novos 
autores, era especial os designados 

lideres de opiniao, colocarâ "A 
Armadiiha" à venda por 12 euros. 
Vale e Azevedo encontra-se em prisâo 

preventiva no âmbito do caso 
Ovchinnikov, Julgado no Tribunal da 
Boa Hora e cujo recurso interposto pela 
defesa foi rejeitado pela Relaçâo de 
Lisboa. 

Italian 
Canadian 
Annnal Golf 
Tournament - 
Ediçâo 2002 
Realizou-se na passada semana, em 
Miami, Florida, durante a tradicional 
semana americana de Acçào de Graças- 
Thanks Given (24 a 30 de Novembre), no 
espectacular Dorai Golf Resort and SPA, 
o famoso Torneio Anual de Golfe Italo- 
Canadiano, com a presença de 24 golfistas 
-seis "Foursomes"-, com realce para um 
dos Jogadores que veio de Itâlia para o 
efeito, sendo os 23 restantes do Ontario. 
Em destaque também a presença no 
grupo dos 24 de 5 portugueses. Foram 
eles: os talentosos e experientes Roland 
Barbosa, Tony Pereira e Dinarte Lima, e 
os menos experientes e estreantes no 
Torneio, Tibério Branco e Frank Alvarez. 
Todos bem integrados na comitiva, com 
grande espirito de grupo, bem ao estilb e 
pergaminhos deste Torneio Anual Italo- 
Canadiano e excelentemente realizado 
pelo canadiano Bill Jones, coadjuvado por 
um grupo de golfistas profissionais, a 
quem desde Jâ saudamos e felicitamos 
vivamente, pela cuidadosa organizaçâo, 
camaradagem e pelo rigoroso cumprir das 
verdadeiras regras dos Campeonatos de 
Golfe ao nivel da PGA. ^ 

Sérgio Nunes e 
Bruno Ribeiro fora 
da recepçâo do 
Santa Clara ao 
Maritimo 
o defesa central Sérgio Nunes e o médio 
Bruno Ribeiro sâo as ausências forçadas 
na équipa do Santa Clara no Jogo de hoJe 
em casa com o Maritimo, em atraso da 
sétima Jornada da I Liga de futebol. 
O encontro - que marca a estreia no 
Estâdio de Sào Miguel, em Ponta 
Delgada, do técnico brasileiro Carlos 
Alberto Silva, substituto de Manuel 
Fernandes - foi adiado devido às mâs 
condiçôes climatéricas que atingiram as 
duas regiôes autônomas no inicio de 
Outubro. 
Enquanto Bruno Ribeiro se encontra cas- 
tigado com um Jogo de suspensào, Sérgio 
Nunes esta a recuperar da fractura na face 
sofrida sàbado no encontro com o Vitôria 
de Setùbal. 
O defesa central, um dos Jogadores mais 
utilizados, volta assim a estar de fora da 
équipa, depois de vârias semanas de par- 
agem devido à lesào contraida no Jogo 
com o Benfica, da nona Jornada.- 
Os guarda-redes Jorge Silva e Fernando, 
os defesas Luis Soares, Aldo, Sandro, Kali, 
Portela e Pedro Henriques, os médios 
Paiva, Miner, Luis Vouzela, Figueiredo e 
George e os avançados: 
Vitor Vieira, Gabor, Joào Pedro, Cearâ e 
Brandào, constituera a lista de convoca- 
dos. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de Testas 

Licenciado 

Abertos 7 dias por .semana 
das 5h00 da manhà 
às 2h00 da manhà 

Faça a sua encomenda com antecedência 

1728 EGLINTON AVENUE WES T - TORONTO • TEL; 416-256-7833 

Coin antena parabôlica para captar 
todos os Jogos de futebol de Portugal. 
Todos Jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. - I 

Votas de Boas Pestas a todos os 
nossos clientes e amigos! 

Licenciado 

pelo LCBO 
Bom ambiente de 

convivência 
Venha ver a diferença 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nào-fumadores 

Aberto 7 dias por semana, das 8h()() da manhà às 2h00 da manhà 
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“grande espirito de grupo, 
bem ao estïilo e pergamin- 
hoa deat:e Torneio Anual 
lüalO'Canadiano e excelente- 
ment:e realizado pela canadi- 
ano Bill Jones, coadjuvado 
por um grupo de golfistas 
profissionais” 
^ Uma organizaçâo de se lhe tirar o chapéu! 
Ninguém pode mentir ou tentar disfarçar o seu "handi- 
cap", pois, o mesmo, é anotado diâria e individualmente 
pelo capitâo da équipa (foursome) e continuado no jogo 
do dia seguinte, contando todas -mesmo todas!- as pan- 
cadas efectuadas em cada um dos 18 buracos, o que é 
absolutamente correcto. 
Pela nossa parte ficamos muito satisfeitos corn a nossa 
prestaçào, muito embora hào tenhamos atingido o nivel 
que ambicionâvamos e que esta de facto -modéstia à 
parte- ao nosso alcance. Esta foi para nos uma experiên- 
cia inesquecivel no campo humano e enriquecedora em 
conhecimentos bâsicos do Golfe. Sim, nâo é todos os dias 
que temos o privilégie de "golfing" com jogadores de tào 
elevada craveira. Considérâmes até uma honra ter partic- 
ipado neste Torneio. 
Lembremos os resultados: 
Foursome (équipa) vencedora: Paul Janza, Ivan Fanzutto, 
George Scott e Joe Dermastja. 
Equipa 2a. Classificada: Gino Luciani, Tony Pereira, Bill 
Jones e Frank Alvarez. 
Vencedor individual: Gino Luciani 
2°. Vencedor individual: Paul Janza 
As nossas felicitaçôes aos vencedores e, naturalmente, a 
todos os participantes, particularmente, pelo simpâtico 
apoio que deram aos caloiros. 
0 belo Troféu ficou exposto numa vitrine do Hotel, gen- 
tilmente cedida para o efeito. Quanto ao espaço Dorai 
Golf Resort and SPA, apenas acrescentar que é maravil- 
hoso. Ver para crer! Engloba cinco -sim, 5!- belos e dificeis 
campes de golfe. Hotel, SPA de luxo corn todos os sens 
derivados, restaurantes, salas de reuniôes e convivio, etc.. 
1 m looking forward to see you guys next year. Till then, 
MERRY CHRISTMAS! 

Frank Alvarez 

Gino Luciani, vencedor individual ao lado do troféu principal 

M 
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A Superliga = a SuperDragâo 
O panorama esta todo azul. O azul-e-branco das Antas, 
corn leves tonaliades do azul do Restelo. E, por outro lado, 
"os velhos do Restelo" a atacar (sem eco) as arbitragens 
dos senhores de preto que, de jogo-a-jogo, vào apitando à 
sua imagem e semelhança. Sâo os tempos que revezam 
outros tempos e, nos, sem tempo e paciência para aturar 
as diabruras que nos repetem em todos os estâdios do 
pais, todas as jornadas. Sera que a Jornada 13 vai ser dife- 
rente? 
Bom, os jogos sâo aliciantes e propicios a zigue-zagues, 
mas... 
Sexta-feira, dia 6, temos um jogo apenas, o Belenenses- 

Beira Mar, às 16h00, corn transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 7, o jogo das rivalidades entre Sporting e 
Benfica, às IGhOO, corn transmissâo na FPtv-SIC e 
SporTV. 
Domingo, dia 8, às lOhOO, Varzim-Nacional da Madeira e 
Moreirense-Académica. As llhOO, Sp. Braga-U. Leiria e R 
Ferreira e V. Setübal. As 13h00, Boavista-Maritimo, corn 
transmissâo na SporTV. As 14h00, Santa Clara-FC Porto, 
corn transmissâo na RTPi. Na segunda-feira, às 15h30, o 
ultimo jogo dajornada 13, Gil Vicente-V. Guimarâes, corn 
transmissâo na SporTV. Nada mau para um fim-de-sema- 
na frio e chuvoso. Onde e a quem vai o Sol dourar? 

JMC 

Campeonafo Nacioaal de Futebol -1 Liga -13° Jornada - 6 a 9 Dezembro 
Belenenses - Beira-Mar 
Sporting - Benfica 
Santa Clara - FC Porto 
Boavista - Maritimo 
Gil Vicente - Guimarâes 

Sexta-feira 6 
Sâbado 7 
Domingo 8 
Domingo 8 
Segunda-feira S 

nehoa 
nShOO 
n4hOO 
16hOO 
nShSO 

rTransmissôes^ 
via satélite em estabeleci-1 

mentos comerciais 

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

T)ecerto nâo quer oferecer o mesmo a toda a 

‘Porquê servir- a mesma cerveja 

LABATT HOLIDAY PACK 

Calma, aqui esta uma decisâo que nao lhe vai dar dores de caheça esta quadra festiva. Compre duas cervejas de qualidade na 

embalagem John Labatt portadora de doze Labatt Blue e doze John Labatt Classic ou entâo aprecie a grande variedade da 

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

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


