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Jà é tradicional 
entre nés. Um 
hàbito bom. Cbega 
O Natal e a CIRV-fm 
(incluino a FPtv e O 
Milénio) abre as 
portas. Abre as por- 
teis e O coreiçâo aos 
fiéis amigos, 
patrocinadores, 
pobticos, artistas 
dos mais variados 
campos, colegas e 
admiradores, para 
um sâo convivio de 
Natal e de diàlogo 
simples e de 
agradecimento 
mûtuo. 

^ Pàgina 12 
John Santos, Abrin Curling, Frank Alvarez, Lenny Lombardi e Tony Ruprecht saûdam o Natal 2003 na CIRVfin. 

lohnny Lombardi a 
Memorial Tribute !f 

Rosario Marchese, Lenny Lombardi e o Ministro Cari de Fariefi 
~confratemizam na noite de tributo a Johnny Lombardi ^ Pàgina 6 

Galerta Merte de Castre 
uma risonha realidade 

Finalmente a 
Casa do 
Alentejo e a 
Comissâo de 
Angariaçâo 
conseguiu, com 
todo o mérito, 
inaugurar a 
Galeria Alberto 
de Castro, 
um pintor e 
uma grande 
referência lusa 
no mundo 
canadiano. 

^ Pàgina 4 
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Joe e Nancy, o casai luso-canadiano de 
artistas radicado em Vancouver, lançou 
no mercado mais dois trabalhos. O 
primeiro, um album corn novas cançôes e 
intitulado "Filha de Portugal" e, o segun- 
do, um "single" corn uma cançào de 
Natal. 
O duo Joe e Nancy tem varias influên- 
cias, que vào desde o country ao rock e ao 
pop, passando pela mùsica tradicional 
portuguesa e latina. A dupla Joe e Nancy 

pretende prosseguir a carreira corn origi- 
nals da sua autoria -mùsica e letras-, 
espalhando as suas cançôes pelo mundo 
de lingua portuguesa. Estes novos traba- 
lhos tiveram produçâo do Joe e da Nancy 
e foram gravados no Vancouver Studios. 
Para contactos corn Joe e Nancy, tomem 
nota. Telefone e Fax; 604 325-0480, ou E- 
mail; jcampos@direct.ca 
O par Joe e Nancy desejam um Bom 
Natal e feliz Ano Novo a todos. 

PeHtugme Fioli (Hoikct 

Especiais todos os dias 

Ji ilil3.ll iJlJ ÜlJj'jJ 
üil3JlilJil3 

Criâmos fama pelo nosso 
peixe sempre fresco, 

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

mercearias, etc. 

Faça-nos uma visita o tara umas 
Fostas mais saborosas 

3635 Cawthyra Rd. Mississauga 
- Cawdira e Burnhamthoiiie - 
905-270-3190 

Tradiçdes nataiicias 
nia moiraai antn aOs 
A familia José e Beatriz Silva, minhotos de boa cepa, residentes na 
Wales, em Toronto, nâo deixam morrer a velha tradiçâo portuguesa 
de montar o presépio e omamentar a àrvore de Natal. 

A sua casa esta resplandescente de 
luz, cor e... tradiçâo. Na entrada da 

casa, um enorme presépio -onde nâo 
falta o famoso Galo de Barcelos- corn 
todos os "ingredientes" possiveis e ima- 
ginârios, corn imagens paradas e outras 
em movimento. Lindo, coin muito gosto 
e trabalho, realizado pelo casai, filhos e 
genro. Na sala de estar, uma deslum- 

brante exposiçâo de imagen's religiosas, 
desde a sagrada familia, ao presépio, 
sem faltar imagens individuals de Nossa 
Senhora e santos da devoçâo dos catôli- 
cos, particularmente, Sâo José, o Santo 
Padroeiro dos donos da casa. 
Impressionante. Os nossos parabéns ao 
casai Silva e restantes familirares. Bom 
Natal e feliz Ano Novo. 

^\tfirrasçeie^^ 
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COM ES TF- CUPàO 

ESTA OFERTA TERMINA; 31 DEZ. 02 
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E all NK «rw a wm BMKML 

raça as suas 
encomendas 
de Natal e Ano 
Novo 
antes do 
dia 15 de 
Dezembro^ 

Combo ^3 STEAK SANDWICH E $ A QQ 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML •>“ 

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

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 
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O NATAL provoca, no bom sentido, tudo e todos. 
Quer queiramos, quer nâo, a onda mistica do Natal 
toca a todos. 
Por muito que digamos que se tomou aura periodo de 
comerdalizaçâo e consumismo nôs continuâmes a com- 
prar e a distribuir prendas corn fartura. 
Propagar que a Igreja Catôlica jâ nâo é o que era, nâo 
conta nesta quadra, pois 5 continuamos a ir à Missa, 
vamos jvisitar Presépios tradicionais e aplaudir os 
muitos que sè fazem por ai corn figuras ao vivo. 
As familias portuguesas (e nâo sô), cpntinuam a cons- 
truir os seus presépios, a montar e a ornamentar as 
ârvores de Natal, a transnütir aos filhos a tradiçâo do 
nascimento de Jesus. As companhias prpsseguem nas 
campanhas de convivio, realizando almoços e jantares 
com os seus funcionârios e familias, nunca faltando 

nestes momentos, p tipico Pai Natal, para 
alegria dos mais pequenos. 
E, O tal Pai Natal, faz a sua apariçâo por 
todû O ladO, dando prendas aos meninos 
e meninas, lançândo o seu grito de marca 
"Oh, Oh, Oh", nâo sô nos convivios menciona- 
dos, como amda pelos Centros Comerciais e 
pelas ruas. E o negôcio das fotografiasdo Pai Natal corn 
os meninos e meninas ê, como se sabe, frutuoso. 
Até os politicos nâo se importam de yestir o manto ver- 
melho e pôr as barbas na face (às vezes até as pôem de 
molho!) para divertir os mais jovens e, naturalmente, 
tentar convencer os mais cépticos. Sabena que é dificil, 
mas tentam... 
É realmente um periodo diferente. Hâ qualquer coisa 
no ar de misterioso que nos toca e nos faz pensar ein ser 

iguais, mesmo que nâo queiramos. Um 
disfarce? Uma tentativa de querermos pas- 
sât por bonzinhos? Ou, bem no fuhdô, 
acreditamos que o menino Jesus foi è é 

uma référéncia que nâo devemos margihaüzar? 
O que quer que seja, aceitemos as nossas 
fraquezas, sejamos francos uns para osdutrôs e 

respeitemos o prôximo. Nâo foi esta a liçâo debca- 
da pelo menino? 
7\h, também disse, "perdoai-lhes meu Pai, eles nâo 
sabem o que fazem!". 
Entâo, pelo menos nesta festa, perdoai a quem vos 
ofendeu e peçam desculpa por algo que tenham feito de 
errado ou ofensivo. ! 
Bom Natal. 

JMÇ 

Olâ, olà gente axtiiga! 
Cà vamos à velocidade de cruzeiro a caminho 
do Natal. 
Quando acordarmos jâ estamos na ceia natali- 
cia corn a familia à mesa e os "putos" cheios de 
ansiedade para receberem as prendinheis. 
É a velha rotina... 

Nestas alturas é hâbito recebermos colaboraçào de muitos 
amigos leitores. É o caso da Bia Raposo que, ano-apôs- 
ano, nos brinda corn versos populares da sua lavra. "É 
Natal", escreveu ela: 

Numa noite de inverno, fria 
Em que nasceu o Deus Menino 
Sua Mae Virgem Maria 
Seu Pai Celeste Divino 

Maria embalava 
O seu filhinho assim 
Dorme meu filhinho dorme 
Teu Reino nâo terâ fim 

Foi Anjo Gabriel 
Maria veio avisar 
Foge Maria, foge, 
Teu fijho querem matar 

Os homens nâo acreditaram 
Ao ouvir a sua voz 
Vamos manda-lo matar 
Ninguém manda mais que nôs 

Ditosa da Mae que tem 
Um filho de tal dote 
Veio-nos dar a igualdade 
Entregou seu corpo à morte 

É o segundo milénio 
Que este mando jâ chegou 
E Jesus que ai vem 
Perdoar a quem pecou! 

A quadra natalicia é propicia à generosidade. Por isso 
apelamos aos homens e mulheres de boa vontade para 
que sejam VOLUNTÀRIOS de boas causas. 
"A Casa de Sào Cristôvào uma organizaçâo nâo governa- 
mental sem fins lucrativos. esta precisando de Voluntaries 
que possam auxiliar idosos corn baixo rendimento a 
preencher o seu Imposto de Rendimento. Se voeê possui 
conhecimentos bâsicos de como preparar o imposto e 
puder doar algumas horas entre 15 de Fev'ereiro e 10 de 
Abri] de 2003, os idosos da nossa Comunidade agradece- 
riam muito. Iremos fornecer treinamento em Fevereiro de 
2003. Caso esteja interessado, por favor entre em contacte 
com Fernando pelo Telef: 416 532-4828, ramai 307, ou 
pelo E-mail: fernandolu@stchrishouse.org" 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosario, em Scarborough, 
no 1950 Midland Ave., cruzamento corn a Finch, realiza 
de novo o seu maravilhoso Presépio Vivo, com entrada 
livre. Este espectacular Presépio Vivo, corn efeitos de luz e 
som, terâ narraçôes em vârias linguas, incluindo a por- 
tuguesa. De 8 de Dezembro a 15 de Janeiro de 2003, visite 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosârio. Informaçôes: 416 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontario -ACAPO, dada a visita do Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesârio, ante- 
dpou a Assembleia Gérai Extraordinâria e Reuniâo de 
Conselho de Présidentes de dia 17 para segunda-feira, dia 
16 de Dezembro, na Casa do Alentejo. Info: 416 536-5961. 

Sexta-feira, dia 13, a Academia do Bacalhau de Toronto 
comemora o Natal num saudâvel convivio entre 
Comadres, Compadres e amigos, 
no Restaurante New Casa O O 
Abril, com inicio 
20h00. 
É importante que as 
comadres e com- 
padres levem brin- 
quedos para cri- 
anças e adolescentes, 
desembrulhados, 
para serem entregues 
na CHUM City 
Christmas Wish. Informaçôes 
e réservas por intermédio dos compadres Rui Gomes, 
Manuel Marques, Guida Fernandes e Connie Lino: 416 
254-7060, ou 890-7833, ou 286-4714, ou 260-8920, respec- 
tivamente. 

O Centro Cultural Português de Mississauga envia à 
Comunidade Portuguesa o desejo de Bom Natal e 
prôspero Ano Novo. Informa também que sâbado, dia 14, 
servira um jantar entre as 19h00 e as 21h00 e, depois, a 
representaçào do tradicional Presépio ao Vivo. Para fecho 
da festa natalicia, a presença do conjunto Os Panteras. 
Info: 905 286-1311. 
Obrigado, pelo convite enviado. 

Pronto, amigos. 
Preparem-se para a grande festa, a festa da familia. 
Bom Natal. 

JMC 
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GSlBf id AlbGrtO d6 CdStlO uma risonha realidade 
Um artista simples, talentoso e humano que, reconhecendo todo o tra- 
baiho da Casa do Alentejo em prol da arte e da cultura, doou boa parte 
dos seus trabalhos. Esta, por sua vez, cumpriu aquilo que prometeu: a 
abertura da Galeria que perpétua a memôria do artista e dà con- 
tinuidade ao sonho. 
Parabéns à Comissâo de Angariaçâo e à Casa do Alentejo. Ficâmos todos 
muito mais ricos. 

Na altura da abertura, com o corte da fita 
feito por Gabriela Cavaco e palavras de 
boas vindas por Lurdes Marchào e Vasco 
Osvaldo dos Santos, aproveitâmos para 
registar algumas opiniôes para FPtv e O 
Milénio, começando corn o Présidente da 
Assembleia Gérai, Osvaldo Santos. 
JMC - Como présidente da Assembleia 
Gérai da Casa do Alentejo, gostariamos de 
saber a opiniào pessoal sobre esta galeria. 

assim como o sen significado para a Casa 
do Alentejo. 
Osvaldo Santos - A minha opiniào pessoal 
é que mais uma galeria de arte na comu- 
nidade portuguesa é extremamente impor- 
tante. Como présidente da Assembleia 
Gérai, creio que era uma obra dévida jâ hâ 
muitos anos. Houve muitas dificuldades 
econômicas, mas entretanto surgiu um 
grupo que resolveu o assunto rapidamente 

David Johnson oferece 

0 cavalete de Alberto 

Castro. 

Lttrdes MaAhào, exibe a Jbto de Al erto Casth, oferta de Nancy e Mt 

e conseguimos dar uma localizaçào defini- 
tiva ao acervo valiosissimo que o Alberto 
de Castro nos fez o favor de confiar a 
gnarda. 
JMC - O que pensar das ofertas feitas à 
Galeria? 
Osvaldo Santos - Sào ofertas maravi- 
Ihosas. Fiquei profundamente tocado por 
todas elas, mas logicamente tenho que ter 
preferência especial para o cavalete onde 
assentavam as telas de Alberto de Castro 
que esta exactamente como eu sempre o 
conheci em casa do David Johnson, ou 
seja, sujo das tintas que o Alberto derra- 
mou sobre as telas. É uma prenda de 
valor incalculâvel, tào valioso como qual- 
quer uma das telas que temos aqui. 
Desde o corte da fita até ao final da ce- 
rimônia, a inauguraçâo da Galeria Alberto 
de Castro representou mais um marco 
histôrico na comunidade portuguesa, 
sobretudo para a Casa do Alentejo. 

No entanto, um dos momentos mais emo- 
cionais verificou-se quando a Lurdes 
Marchào ofereceu a chave à présidente da 
Casa do Alentejo. 
JMC - Lurdes Marchào, como descreve o 
momento de entrega da chave? 
Lurdes Marchào - Foi um momento que 
me deu muito orgulho. Hâ onze meses 
que estamos a trabalhar na organizaçâo 
desta galeria - corn discussôes pelo meio - 
no entanto, a maior satisfaçào que hoje 
tenho é poder ver a obra acabada e de ter 
estado nela desde o principio... 
JMC - E de ter fé de a poder ver continuar 
a crescer. 
Lurdes Marchào - Sem düvida. 

Maria José, présidente da direcçào da 
Casa do Alentejo, também se demonstrou 
orgulhosa por mais uma obra acabada 
numa das casas que mais tem lutado pela 
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comunidade portuguesa. 
JMC - Como se sentiu ao receber a chave 
da galeria? 
Maria José - Muito orgulhosa. Lurdes, 
assim como o grupo por ela liderado, 
porque ela é uma mulher corn muita força 
de vontade, trabalhou imenso, dedicou 
muitas horas e o resultado esta à vista. 
Agradeço à Lurdes Marchâo e a todo o 
grupo que corn ela trabalhou. 
Para os que acompanharam a obra de 
Alberto de Castro por perto, esta galeria 
preenche um vâcuo deixado pelo seu desa- 
parecimento fisico. No entanto, podemos 
novamente senti-lo fisicamente, embora 
noutra dimensào, através da presença dos 
seus trabalhos. 

JMC - Rosa de Sousa foi uma grande 
amiga de Alberto de Castro. Este foi um 
momento muito especial, de muita 
emoçào e de lâgrimas para si. 
Rosa de Sousa - Exacto. O José Mario 
sabe tanto quanto eu como o Alberto de 
Castro era nosso amigo e o percurso que 
com ele percorremos - através dos bons e 
dos mans momentos, mas foi até ao final 
da vida dele. Sào coisas que nunca esque- 
cem que a mim me dâo uma enorme 
emoçào. 
JMC - A Casa do Alentejo foi também a 
casa do Alberto de Castro. Mantê-lo aqui 
vivo através das suas obras représenta 
mais um marco importante para esta 
organizaçâo. 
Rosa de Sousa - Esta galeria para mim 
représenta uma grande honra porque, 
modéstia à parte, foi durante a minha 
gerência que o Alberto de Castro ofereceu 
todas estas maravilhas à Casa do Alentejo. 
Eu nào tenho a certeza, mas creio que foi 
durante a XI Semana Cultural Alentejana 
que o convidei para fazer uma exposiçâo 
na Casa do Alentejo. No dia em que abri- 

JMC - O trabalho que o Américo faz em 
cerâmica e azulejo é muito importante na 
nossa comunidade. Hâ alunos a seguir a 
sua arte? 
Américo Ribeiro - Que eu tenha conheci- 
mento, nâo. 
JMC - Crê que esta obra vai morrer con- 
sigo? 
Américo Ribeiro - Eu tenho um bisneto 
corn 4 anos que talvez consiga seguir os 
meus passos. Se eu viver mais uns dez 
anitos, talvez seja a pessoa que me vai subs- 
tituir na familia. A minha filha tem jeito, 
tirou um curso de arte e a minha neta tam- 
bém. No entanto, nào se dedicam, sobre- 
tudo a minha neta, porque tem que cuidar 
dos filhos. O meu bisneto mantem-me 
ocupado, mas estou satisfeito por ele 

mos a exposiçâo, ele abraçou-me corn 
lâgrimas nos olhos e disse-me que todos os 
seus quadros passariam a pertencer à Casa 
do Alentejo. Por isso, para mim trata-se 
de um orgulho duplo. 

Entre os muitos présentes na inauguraçào 
da Galeria Alberto de Castro, encontrâ- 
mos o artista Américo Ribeiro. 
JMC - Crê que esta Galeria é importante 
para perpetuar a memôria de Alberto de 
Castro? 
Américo Riberio - Claro que sim. É um 
grande marco para a nossa comunidade. 
Eu estou muito satisfeito, sobretudo 
porque esta galeria poderâ influenciar a 
nova geraçào de luso-descendentes. 

demonstrar intéressé. 
JMC - Entào, ainda hâ esperança. 
Américo Ribeiro - Creio que sim. 
JMC - Entào, muitos anos de vida para 
que o bisneto possa seguir a sua obra. 
Américo Ribeiro - Obrigado. Felicidades. 
Voces sào também um grande marco na 
nossa Comunidade. 

Présente na Galeria, corn certa surpresa 
para nos, encontrava-se o Rilhas que tam- 
bém foi amigo de Alberto de Castro. 
JMC - Alberto de Castro foi um grande 
amigo do Rilhas durante muitos anos? 
Rilhas - Sim. Foi um amigo da “velha- 
guarda”. Hoje, estou satisfeito por veri- 
ficar que ainda se fazem coisas na nossa 

Américo corn o trahi 
que ojèreceu à Saleria e 
entregou a Lunes Marchâo, 

comunidade que valorizam a obra de pes- 
soas como o Alberto de Castro. Oxalâ 
que este exemplo seja seguido por outras 
associaçôes. 
JMC - A Galeria é uma obra honrosa para 
a comunidade portuguesa, mas também o 
é como marco de referêneia portuguesa na 
comunidade canadiana. 
Rilhas - Sem düvida. É uma iniciativa a 
louvar. Para além disso, é também um 
sinal para todos aqueles que ainda estào 
vivos de que um dia que partam para outra 
vida, alguém lutarâ para que se mante- 
nham “vivos” através da obra que deixam. 
O Alberto de Castro desapareceu fisica- 
mente, mas mantem-se vivo na nossa 
memôria e agora nesta galeria que o 
“ressuscitou” corn os quadros que o 
prôprio pintou. Esta galeria nào é sô para 
a Casa do Alentejo, mas para toda a comu- 

nidade em gérai. 

O convivio prosseguiu e a nossa conversa 
corn Rilhas também. Sô que “mudou de 
agulhas” para o futebol e para o fado. 
Rilhas nào abdica destes dois amores. Mas 
o futebol e fado ficam para outra ocasiâo. 
A galeria Alberto de Castro é um centro 
de arte. As instalaçôes sào um primor de 
bôm gosto e elegâneia. Uma boa prenda de 
Natal para a Comunidade e uma forma 
simples e valiosa dos pais e professores 
levarem os filhos e alunos, respectiva- 
mente. Um centro que nâo sô homenageia 
um grande artista e valoriza a 
Comunidade como ainda pode e deve 
incentivar os mais jovens a dedicarem-se à 
arte nas suas mais variadas vertentes. 
Obrigado, alentejanos. 

JMC/Ana Fernandes 

Toda a casa seia velha ou nova 
>precisa ser mobiiada por Artnova. 

lier comprar bom, bonito e barato? 

o fIflTftL Jfl GlEGOU fl flRTnOVfl fURniTUflE." 
Agora pode poupar 
muito dinheîro nas suas 
compras de mobüias e 
elcsctrodomésticos. 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture yoeê 
nâo sé poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superioyes a 
*500.°® recebe um PERÛ 
para a sua festa. 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

416-53S-1133 
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Johnny lombardi Memorial Tribnte 
No passado dia 4 de Dezembro, teve lugar 
no Montecassino Place o Johnny Lombardi 
Memorial Tribute Dinner, um jantar que 
serviu para reunir amigos do saudoso 
homem da Informaçâo, apresentaçâo dos 
artistas e trabalhos a concurso para o busto 
de Lombardi e, logicamente, angariaçâo de 
fundos para a obra que serâ erguida na 
Grace e College-Litlle ItaHa 
Foi uma magnifica noite de convivio, de 
boas recordaçôes e de respeito por um 
homem que soube impor-se, erguer o seu 
império e incutir nos filhos o espirito de mis- 
sâo para continuar e engrandecer a sua obra. 
Da CIRV-fm, estiveram présentes Frank 
Alvarez e José Mario Coelho, amigos e 
colaboradores durante muitos anos de 

Johnny Lombardi e da CHIN. Entre as 
muitas individualidades da Comunidade 
Portuguesa, o destaque vai para o Ministro 
de Cidadania, Dr.Carlos Faria. 
A mulher de Johnny Lombardi foi agracia- 
da corn a Medalha de Ouro do Jubileu da 
Rainha, atitude muito aplaudida por 
todos os présentes. Em entrevista corn 
Frank Alvarez para a FPtv, Lenny 
Lombardi falou do seu orgulho no pai e na 
sua obra e o Mayor Mel Lastman, na 
amizade que sempre os ligou e na admi- 
raçào e simpatia pelos talentos de Johnny 
Lombardi. 
Mais um obrigado, Johnny Lombardi, 
pelo muito que fizeste pelas comunidades, 
particularmente, a Italiana. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

Pâo 
sempre fresco 

Faça jâ as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

BOLO RCt 
(Z toda a ^asteHazia 

aluslva a esta 
ifuadza (^estiva 

Ootûs de TSoas 
^^^estas e ^^^eûiiz 

xzAno ,J\)ooo 

y 

• Pào de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 

y  ) 

Mel Lastman enaltece a figura de Johnny 
Mmbardi para FPtv. 

I TIC décréta prisée preventiva 
I para dez agentes da BT 
I o Tribunal de Instruçâo Criminal Os 15 militares foram detidos na ’ 
I (TIC) de Lisboa decretou esta quar- sequêneia da «Operaçâo Centauro», - 
|; ta-feira a prisâo preventiva para dez que em Novembro levoii à detençâo < 
I dos 15 agentes da Rrigada de de 37 outres agentes pelos crimes de | 

Trânsito da GNR detidos na segun- çorrupçào e extorsâo. Na altura, 18 \ 
da-feira. Os outros cinco agentes ficaram em prisâo preventiva, um em 

; foram suspensos do exerclcio de prisâo domiciliâria e os restantes 
funçôes. com suspensâo de funçôes. I 

Os 356 milhôes de euros da venda da rede 
bâsica de telecomunicaçôes à PT e o 
encaixe financeiro de 150 milhôes do 
«perdâo fiscal» vào permitir a Portugal 
atingir um défice orçamental abaixo de 3% 
do PIB, afirmou na quarta-feira a ministra 
das Finanças, Manuela Ferreira Leite, em 
conferêneia de imprensa apôs o Conselho 
de Ministros. 
Em 2001, Portugal ultrapassou o limite de 
3% definido pelo Pacto de Estabilidade e 
Crescimento da Uniâo Europeia para o 
défice orçamental dos Estados membros. 
Este ano, o Governo de Durào Barroso 
traçou como prioridade chegar ao fim do 
ano corn um défice orçamental équivalente 
a 2,8‘X) do Produto Interno Bruto (PIB). 

Resta saber como irâ reagir a Comissào 
Europeia ao desempenho português. 
Bruxelas considéra que o recurso a vendas 
extraordinârias e pontuais nào é um instru- 
mento vâlido para baixar os défices 
nacionais. 

Ministra garante défice 
abaixe des 3% 

DAC DIONISIO 
AUTO CaLLisiON Lxo. 

ftliz riflTflL E PRôSPERO flno riOV( 

□ENIMIS 

Manager 
JOE 

Shop 

Supervisor 

73 EASTERN AVENUE CJUNTO à KENNEDY RD.J 

BRAMPTON, ON LGW 1X3 

TEL; 905-451-3887 FAX: 905451-3889 
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FADO no Restaurante Tabico 
A Liirdes e o Antonio Tabico nào abdicam 
da ideia de realizar sessôes de fado no sen 
restaurante familiar. 

Com um som muito bem distribuido pelo 
DJ-Midnite Illusion, os fadistas Lina 
Esteves, Avelino Teixeira e o jovem Tony 
Câmara (Tabico Jr.), bem acompanhados 
por Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros, ofereceram uma noite muito 
animada de fados e guitarradas, apôs um 
jantar à maneira. 
O Tony Câmara surpreendeu por ter 
"entrado" no fado tradicional, deixando 
para a segunda parte da sessào, os sens 
fados de Coimbra. O "Tabiquinho" esta 
no bom caminho, cantando cada vez me- 
Ihor, estando cada vez mais seguro das 
suas potencialidades. Lina Esteves e 
Avelino Teixeira deram à noite fadista o 
seu importante contributo, relembrando 
os velhos tempos, corn fados tradicionais 
e corridos. Faz falta mais noites como 
esta. Segundo apurâmos, o Tabico vai ter 
uma nova noite de fado em meados de 
Janeiro de 2003, sendo a Dina Maria, a 
fadista convidada. La estaremos. É o 
nosso fado... 

JMC 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.com 
iS45 Dupont St. 
Toronto ON M6H SAB 

□ufferin/Dupont 
NS CGalleria Mal» 

DUFFERIN/BuaOit 

Casa solicla ein lijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir 1 ou 2 
familias. Garagem corn telhado novo. 
Aquecimento e ar condicionado tam- 
bém novos. 

Casa coin 15 anos, toda em tijolo. 
3 quartos de cama corn châo d*‘ 
parquet no 2° andar. 
1® andar corn cozinha espaçosa (oiii 
saida para o quintal e duas sal:i^ 
Cave acabada e Garagem. 

Limpe caleiras de lixos 
e fblhas acumuladas 

Apaxtamento 
à renda 

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

1 quarto, sala de estar, e i.iiitai, 
todo em madeira, eletrodniiif'.ti 
cos novos. $850.00 por mês corn 
tudo incluido. 
Telefone para 416-235-2915 di-pois 
das 6:00 p.m. 

Isole o melhor possivel as portas e jajielas 

MiSSISSAtKiA III IMiMARIO/PlKRTt 

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

Casa com 2 anos, toda em tijolo, 2 
corn 3 quartos de cama. Quarto de 
corn casa de banho privada. 1® and 
sala de estar e Jantar em madeira, t 
grande à portuguesa em cerâmica 
saida para o quintal. Driveway pri\ 
garagem e eslacionamento para 4 < 
Cave acabada. ^ _ 

Verifîque màquinas de aquecimento e os / 

detectores de monoxido de carbono. 
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Présidente de Geverne Regienal, Carles 
César, enaltecequalidade de ensine 
prefissienal ministrade nes Açores 
O présidente do Gdyerno 
Regional dos Açores revelou, 
em Pdnta Delgada, que o 
niimero de formandos do ensi- 
no profissional, nas ilhas^ 
aumentou cerca de 1500 por 
cento, nos Uitimos anos. 
Discursando na ceriiaonJa de 
entrega de prémios do 
Concurso Nacional de 
Formaçâo Profissional, a que 
presidiu no Hotel Sâo Pedro, 
Carlos César acrescentou que o 
ensino profissional é hoje uma 
realidade em oito das novas ilhas açoria- 
nas e continuâtâ a sê-lo apôs o III 

Quadro Comunitârio de Apoio. 
O chefs do executive açoriano sustentou 
que a nova geraçâo, profissionalmente 
bem formada, fem que ser reconhecida, 
acarinhada, dignificada e melhor remu- 
nerada nas empresas que procuram a dis- 
Ünçâo da sua qualidade, a eficiência dps 
seus serviços, a produtividade e a com- 
petitividade. 
Segundo Carlos César, o objective do 
Governo Regional nâo é o de preparar 

mâode-obra barata, mas o de formar 
bons profissionais que vâo melhorar os 
lubros dàs empresas que a eles recorrent. 
Considerou, por is so, que a qualificaçâo 
profissional représenta jâ um movimento 

social de grande Impacto econômico e de 
desenvolvimento. Nesse sentido, opinou 
que um trabalbador, apôs concluir a sua 
formaçâo profissional, nâo obtém apenas 
um diploma, mas passa a ser uma mais;, 
valia, corn beneficios para si e para o seu 
empregador. 
O présidente do Governo disse, também, 
que o Piano Regional de Emprego para 
1998-2006 tem apresentado bons resulta- 
dos nos Açores, entre os quais se incluem 
a reduçâo da taxa de desemprego e o 
auraento da taxa de actividade, sobreiu- 
do da mulher jovem, que passou de 14 
para 34 por cento em apenas quatro 
anos. 

GaCS 

Partidas em Novembre corn 
regressos por 1 ou 2 semauas 

por apenas $499 + taxas. 

Prefira « SATA -EXPRESS, 
contcicte o reu cigenbe Je viogenr 

pava veçevvav a çua paççagem. 

Mario Silva juntou amigos 
em festa de Natal 
Decorreu corn muita animaçâo e cama- 
radagem a festa de Natal da Davenport 
Liberal Association, liderada pelo 
Présidente Mario Silva, Vereador da 
Câmara Municipal de Toronto. 
O Dundas Banquet Place esteve cheio de 
amigos que saborearam um delicioso e 
suculento alomoço, e que a seguir se diver- 

flores para casa. É um poço de sorte, este 
Cesârio! 
Um engraçado Pai Natal esteve présente 
distribuindo chocolates pelos miüdos e 
graüdos e dando uma "ajudinha" numa 
das cançôes do Steve Medeiros. Um Pai 
Natal nada trôpego... 
Mario Silva foi, naturalmente, o MC da 

tirain corn a presença do intérprete Steve 
Medeiros e a müsica do Tony Silva-TNT 
Productions. 
De salientar a presença de Tony Ruprecht 
que, como sempre, alegrou corn o seu dis- 
curso simples e alegre. No concurso do 
"Bouquet de Flores", oferta de Palace 
Flowers, Mario Silva e Tony Ruprecht 
"escolheram" o bilhete de Cesârio Brâs... 
Além da vitôria do FC Porto, ainda levou 

tarde. Nâo perdeu a oportunidade de 
agradecer a todos os amigos présentés o 
apoio que lhe deram durante os ùltimos 
anos e desejou-lhes um Natal muito feliz, 
extensivos à Comunidade Portuguesa. 
Um festa simples, bonita e feliz. Pela nossa 
parte, obrigado, Mario Silva. Também 
para ti, Bom Natal e Feliz Ano Novo. 

]MC 

A famüia Medeiros, com Mario Silva eAugusto Pires. 

Party Pepperoni 

iifj W. = ;i A..- .ViA «= • '.A.! A---. .>N.. ' = , N.'ÜS Si :.“.t -V : f V., , V SS.- T 
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Comunidade: 
NÀO PERCAM A GRANDIOSA PESTA DE FIM-DE-ANO DA 

CASA DAS BEIRAS, EM TORONTO. ESMERADO BUFETE E, 

À MEIA-NOITE, BOLO REI E CHAMPANHE. MÙSICA A CARGO 

DE TNT. INFORMAçôES E RéSERVAS: 

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

A IGR^JA DE SANTA MARIA DOS AJNJOS, NO 1481 DUFFERIN Î 

ST., EM TORONTO, REALIZA A SUA GRANDIOSA FESTA DE FIM | 

DE ANO. JANTAR àS 19H00. ANIMAçàO DO E^-KARAOKE 

I AçORES. RéSERVAS: 416 766-3576, ou 652-6787, ou 533-2027. j 
BOAS FESTAS. 

Sexta-feira, dia 13 
-Jantar de Natal da Academia do Bacalhau, no New Casa Abril. 
Info: 416 254-7060. 
-Estreia do filme, "Saint Monica", no Carlton Cinema, em Toronto. 

I Sâbado, dia 14 
I -Festa das Crianças do Arsenal do Minho na sede do FC Porto de Toronto. 
I Actuaçôes de Lindsay Moita, Suzanne Silva coin som e luz do DJ-Nazaré Praia. 
I Prendas para as crianças até aos 12 anos. Info: 416 532-2328. 
I -Festa de Natal da Associaçâo dos Déficientes Portugueses na Local 183, com 
I inicio às lOhOO. Info: 416 5364670. 
I -Natal da Criança na Casa do Alentejo corn a colaboraçâo da CIRV-fm. 
I 416 537-7766. 
I 
j 

I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 

-Baile de Natal do Asas do Atlàntico, corn jantar e variedades. I 
Info: 416 532-3649. ’ | 
-Natal da Criança do Amor da Pâtria na Igreja de Sta. Helena. | 
Info: 416 656-9481. | 
-Convivio de Natal do programa "Gente da Nossa TV", entre as 18h30 e as | 
lihOO. I 
-O guitarrista Flamenco Freud Monteros no Sereno Lounge. Info: 416 654-6363. | 
-Natal da Criança no Graciosa C. Centre. Animaçào com o DJ-Martins. I 
-Baile do Vestido Vermelho no Angrense de Toronto. Jantar e baile com o EJ-3 | 
Stars. I 
-Baile das Filhôses no Lusitânia de Toronto. Baile corn o conjunto Os Yadios. | 
-Natal das Crianças na Associaçâo Democrâtica, com Palhaços e prendas para | 
as crianças e petiscos entre as 18h00 e as 19h30. A seguir a Consoada de Natal, | 
com bacalhau e bolo Rei. Programa interactivo sob o tema "Sabedoria Popular", | 
baseado nos proverbios portugueses corn müsica e cançôes. | 

I 
Domingo, dia 15 j 

-Natal da Criança na Casa dos Açores, em Toronto. Présentes para as crianças | 
até 10 anos de idade. Info; 416 603-2900. I 

I ' I 
I Sâbado, dia 21 | 
I -Festa de agradecimento da Casa do Alentejo aos artistas, MC s e voluntârios I 
I que colaboraram graciosamente com a Casa. Info: 416 537-7766. | 

I 
I I 
I Domingo, dia 29 | 
I -Assembleia Gérai Ordinâria do Angrense de Toronto, com inicio às 13h30, na | 
I sede-social. Eleiçôes dos Corpos Gerentes para 2003. 

Oscar Baptista Ferreira 

1978 -10/12/2002 

Américo Ferreira-proprietârio da 
A One Auto- e sua muUier agradecem 
a todos os familiares e amigos que 
estiveram no ultimo adeus do seu 
saudoso niho. Oscar Baptista Ferreira, 
de 24 anos de idade, falecido no 
passado dia 10 de Dezembro. 

Paz à sua aima. 

(aaiSÊ 

6931 Steeles Ave, West 
bicoke (a oeste da Hwy 27, no lado sul) 

SEMJUROS ATé 

SEM PAGAMENTOS INICIAIS • FINANCIAMENTO DISPONîVEL 

Conjunto de 

sala de jantar 

de 9 peças 

Conjunto de 
Quarto de cama 

Itcdiano de 
7 peças 

Conjunto de 
madeira de sala 

de jantar 
corn 9 peças 

Conjunto de 3 
peças para sala 

de estar em 
cabedal, corn 

escolha de cor. 

6931 STEELES AVE, MTEST ETOBICOKE (A GESTE DA HWY 27, NO LADO SUL) 

Tel: 416.674.5620 
Tel: 416.674.2063 
WWW.FURINriTUREMATRESSHOUSE.COM 

SALDO DE 
LIOUIDAçâO 

SALDO DE LIQüIDAçAO 

SALDO DE LIQüIDAçAO 

SALDO DE LIQüIDAçAO 
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Pedra a pedra, José Mela 
construiu am império 
For mero passeio de prazer, fizemos uma 
visita de amigo à familia Melo, em 
Schomberg, Ontario. E uma viagem relati- 
vamente longa mas que vale a pena 
realizar. Pela paisagem e pelo entusiasmo 
com que José Melo e sua mulher 
Conceiçâo nos recebem. E, naturalmente, 
para podermos apreciar a moderna e efi- 
caz fâbrica de trabalhar a pedra que José 
Melo conseguiu montar com muito saber e 
sacrificios, agora, com a companhia dos 
très filhos do casai, cada um deles a 
demonstrar um grande interesse em pro- 
seguir a marcha de progresse da compa- 
nhia, a Melo’s Landscaping e a Alstone 
Quary, duas firmas que se completam em 
pedras de todos os tipos e ornamentaçôes. 

jardins e fontes luminosas. O espaço cria- 
do por José Melo é impressionante. Um 
terreno a perder de vista... 
Na fâbrica, vendedores, clientes, arquitec- 
tos, desenhadores e especialistas no trata- 
mento da pedra, discutem ideias e con- 
tratos, enquanto na sala de exposiçào de 
tipos de pedra, desenhos e formatos, inte- 
ressados procuram o mais atractivo para as 
suas obras. Por todo o Ontario, as 
pedreiras de José Melo mantêm-se em 
serviço. Um mundo em movimento. José 
Melo, pedra-a-pedra, soube erguer o seu 
império, fazendo de um pedragulho ou de 
uma lasca de rocha, uma forma de arte, ou 
um equilibrado monumento de beleza. 
Parabéns José Melo. 

Q^ncêiçaù ejosé Melo recebem sempm 

comyîdà^tia, ^ 

H(M4Cû!L WMuah 

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) 

Horâcio Domingos, um amigo sempre à mao! 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

■ 

Dia 14 de Dezembro 
Baile do Matai 

- conjunto Panteras 

Dia 15 de Dezembro 
resta da criança 

-secies 
INFO; 905-286-1311 

^ontui^cs 

Deseja a todos 
umas Festas Fellies 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-935-4441 
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John Dias e Tony Oiom'sio roceberam a "Golden Jubille" 
Responsâveis de Sindicatos canadianos 
foram distinguidos corn a Medalha de Ouro 
do Jubileu da Rainha Isabel II. 
A cerimônia decorreu na Assembleia 
Legislativa do Ontârio-Queen’s Park, na 
passada terça-feira, presidida por Tony 

Ruprecht, dado que o lider Liberal, Dalton 
McGuinty, nâo ponde deslocar-se devido a 
outras obrigaçôes. 
Tony Ruprecht fez o elogio aos sindicatos do 
Canada justificando o esforço desenvolvido 
em defesa dos trabalhadores. 

Foram distinguidos, os 
luso-canadianos da 
Local 183, John Dias e 
Tony Dionisio; Ucal 
Powell, da Local 127, 
que nâo esteve pré- 
sente; Jim Lee, da 
Associaçào dos 
Bombeiros; Aaron 
Murphy, da Local 721 
e, Mike Gallangher, 
da Local 793. 
Tony Ruprecht, à 
medida em que fazia a 
entrega das Medalhas 
de Ouro aos distingui- 
dos, fazia um breve 
resumo do passado 
dos mesmos relaciona- 
do corn as suas 
posiçôes nos sindicatos. 
Um convivio cheio de significado, corn 
emoçâo e felicidade, para quem deu e para 
quem recebeu. Houve um bom serviço de 
bufett da New Casa Abril Restaurant. 

Os nossos parabéns a todos os distinguidos, 
particularmente, a Tony Dionisio e John 
Dias, dois membros importantes da Local 
183 e da Comunidade. 

JMC 

nr. José de Almeida Cesàrio visita Toronto 
o Secretârio de Estado das Comunidades jantar em suahonra, terça-feira, dia 17 de va pelos nùmeros; 41& 5J5-0285, ou 603- 
Portuguesas, Dr. José de Almeida Cesârio, Dezembro, no Restaurante Lisboa-à-Noite. 6522, ou 41R8985. 
visita pela primeira vez a Comunidade Os militantes e amigos que queiram estar A Secçào de Toronto do PSD deseja a 
Portuguesà de Toronto nos prôximos dias. présentés no convivio corn o Dr. José de todos os portugueses um Santo e Feliz 
A Secçào de Toronto do PSD, realiza um Almeida Cesârio, podem fazer a sua reser- Natal e um Ano Novo prôsjiero. 

urn 

AIDS Commsttee of Toronto 

SERVIÇOS e PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

309 Church St.,4th floor 
Tor»nlo,ON MSS 236 

Fernanda da SHva 

Rut Pires 

- Serviço de aconsefhamento gratwito para familiase mdivkiuos 
infectados ou afectados pel© virus da AlOS/SIOA. 

- Ajuda fta procura de emprego e curriculum vitae (resume), 

- Preenchimento de Dectaraçâo de impostos 
(Income Tax return). 

- Auteis de computadores para pessoas HIV positivas. 

- Programas de educaçao e prevençâo para jovens e aduftos. 

> Oportunidades de voluntarlado e respectivo treino. 

- Acompanhamento ao médîco e ao hospital. 

- Assisténeia para proftesk>nais que trabalham na érea de 
HIV/AIOS (medicos, assèstentes socials, etc). 

TEL! 416*340-8484, ext.290 (Fernanda) ou ext. 242 (RuI) 

E-MAIl: fdasINalpactoronto.org ou rpires®actoronto.org 

WE&SITEî www.actomnto.org/portuguese/index.html 

Boas Pestas! 
Ontario 

Nesta festiva quadra 
natalîcia, quero dirigir a todos 

os leitores do jornal O 
Milénio, e às comunidades 
portuguesas e de expressào 
portuguesà, os meus desejos 
de um Feliz Natal em familia 
e de um Ano Novo cheio de 

prosperidade! 

%. 
Sào os votos de Rosârio Marchese, MPP Deputado 
provincial pelo circulo eleitoral de Trinity-Spadina. 

Para assisténeia em português, 
por favor contacte o meu assessor Helder Ramos 

O meu escritôrio esta localizado no 
854 Dundas St.West (entre as ruas Euclid e Manning) 

Tel: (416) 603-9664 • FaX: (4161603-1241 
Email; rmarcliese-co@ndp.on.ca 
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iŸaoüUiLŸS 
Fernanda e Cristina 
convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

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

por luna 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 

^oKn B.E 
^ CmCKEN IliC 

Aceitamos encomendaa, 
com especiaia 1:odos oa diaa: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coateletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
aaladaa e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DIAS POB SEMANA PAS 10AM-8PM • FECHADO À 2^ FQRA • 6^ FBRA 10AM-9PM 

2828 KingSWây Drive, Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

 • Na Winston Churchill a sul da QjEW »  

microfones da CIRV e da FPtv, taJ como 
aqui, no nosso e vosso O Milénio. 
Um dia muito especial para todos. Um dia 
necessârio, um dia que esta a tornar-se cada 
vez mais pequeno -tal como as instalaçôes!- 
para tanta manifestaçào de amizade e cari- 
nho, para tantos amigos que nos dâo a honra 
da sua visita. 
OBRIGADO! 
Que O Criador vos dê mais do que aquilo 
que nos é possivel dai'. 
As fotografias que tiràmos aqui e ali sâo 
muito mais sugestivas do que as nossas 
palavras. 
A TODOS bom Natal e feUz Ano Novo. 

Jâ é tradicional entre nos. Um hâbito bom. 
Chega O Natal e a CIRV-fm (incluino a FPtv 
e O Milénio) abre as portas. Abre as portas e 
O coraçào aos fiéis amigos, patrocinadores, 
politicos, artistas dos mais variados campos, 
colegas e admiradores, para um sâo convivio 
de Natal e de diâlogo simples e de agradeci- 
mento mütuo. Aquilo que nào é possivel 
durante o dia-a-dia, dado os muitos afazeres 
de todas as partes, faz-se num dia espedal, o 
dia de CONVIVIO NATALÎCICO da 
CIRV, corn todos frente-a-frente, sem ce- 
rimônias, em alegre cavaqueira, petiscando e 
bebendo, enviando saudaçôes nataMcias à 
grande Comunidade Portuguesa através dos 

■y 

É Natal, a CIRV-fm 
abriu as portas 
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Mmiâ. 

Telefone: 416-964-3211 
M24 

Preste atençâe: 
“40 LIGAR VOCE JÂ ESTA A GANHAR!” 
Faça O melhor negocio 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 um mînimo de $1.000 até aos $10.000, ou mesmo 

o valor total do carro que comprou. 

Informe-se dos pormenores com José da Costa, 
O seu vendedor e amigo. 

0 GRANDE SAIDO de fim-de-ano 
jà começou na Addison on Bay. 

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

' AfBDMïïEEOMŒWTO)©? 
A “GM” VAI OFERECER $8.GOO EM 

PRÉMIOS OURAIMTE A QUADRA DE IMATAL! 

Falando com ele vai perceber a frase: 
«Ao ligar você jâ esta a ganhar!» 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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É Natal, a CIRV-fm abriu as portas Continuaçào da pagina 13 

O Deputada LmtmUino Esteves dialaga com a 
presidt^ do Sporting do Toronto, Fernanda 
iMoaeSift fazem eompaidUa a Frank AIvarez, 
tdndic^ MttUa e Dastiel Carvalho. 

O^ônsuks do Brasil e de Fortugpl ado faUaram ao Natal da. 
Cira, tal como Edwirdo Oliveira da Laced 30. 

Nancy Costa, 
Voldemar Mejdotdfi, 

^ToniMelo eAna 
fPatricia em momenta 
f de entreaista. 

QUEM HAO CONHECE 0 SABOR DAS FAMOSAS 

SANDWICHES DA SAN fRANCESCD’S FOODSp 

JOE SOUSA TEM-NAS FABA SI, NO 3045 CiAniiu, UNIT 1 

EM MISSISSAUGA 

No NATAL E NO 

ANO NOVO NÂO 

PERCAM TEMPO 

ACOZINHA». 

ENœMENPEM 
AS VOSSAS 

REFEIÇÔESÀ 

EAMfuA SOUSA. 
BOM, EÂaLEPOR 
PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS TESTAS QUE 
SEAPROXIMAM! 
FELIZ NATAL! 

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

QUEUos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICILIO. 

ENCOMENDAS PELO TEIF: 905 804-1548 

lESQUINA COM A DUNOAS ST. WEST-EAST DA MAVIS), 

DUNDAS'^ 
TYavel & Tours 

Toronto, ON MBJ 1YS 

DM SERVIçO DE mm% COMPETENTE 

Tel.: 416-516-8336 

rax: 416-516-7724 
E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 



T^nn o 

ANUNCIA A MAIOR CAMPANHA DE SAIDOS DE SEMPDE DA GM. 
ACDDA AO CDMPRAR DM CARRO NOVO DE 2002 OD 2003 voci GANHA DE 

$500.00 A $10,000.00 OD ATÉ 0 PREQO DO SEN CARRO. 
PARA ISSO é sd CONTACTAR A UNHA TEIEFôNICA GM. 

West York Chev-Olds jâ Ihe pode oferecer 

os novos modelos de 2003. 

Agora nâo dà nada de entrada e West 

York faz o primeiro pagamento. 

ijUili 
* ^ j D 

«..Jl: 
J[5iJ hJijJ 

Contacte 
Victor Maciel on 
Marcos Vinicius iABHmecmmm wusn coNnoENci SINCE ms 

Web: Awww.westyor>kch8v.cann • E*mail: service@westyorkchev.coin 

g gS 
o| 

EGUNTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. (4161656-1200 
M16 
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I No passado sâbado, dia 7 de Dezembro, 
I realizou-se no Madeira Club, a festa de 
I Nossa Senhora da Conceiçâo, Padroeira 
I dos Pescadores, por iniciativa da 
I Associaçào Madeirense de Apoio das 
I Pestas de Gâmara de Lobos era Toronto, 
I animada pclo conjunto The Ritz. 

A festa teve corao objectivo angariar 
fundos para o Centro da Terceira Idade 
de Câmara de Lobos que, segundo foi 
mencionado, é ignorado pelas familias 
dos idosos residentes no Centra daque- 
la Vila raadeirense. 
Os organizadores, Joâo Severiano, Joào 

Ferreira, Francisco Ferreira, Jordào da 
Conceiçâo, Isidro da Encarnaçâo e 
Gilberto Araüjo, agradecem aos amigos 
présentes na festa e aos comerciantès 
qne deram o seu apoio. 
Os nos SOS parabéns pela iniciativa. A 

prôxima festa sera em benéficio da Casa I 
do Gaiato de Câmara de Lobos e terâ , 
lugar dia 21 de Janeiro de 2003, a jâ $ 

tradicional festa de Sâo Sébastian. | 

! 
Bernartif^le Couveia ^ 

Nossas Dûvidas-. 
Por Valéria Sales 

É com maior prazer que retorno a coluna e 
novamente com o objetivo de esclarecer: 
Nossas Dûvidas... 
Nesta semana falaremos do Jogo de aposta; 
quai a sua definiçâo e quando isto torna-se 
um Problema. Tentarei esclarecer mais 
sobre este problema que esta a afetar as 
nossas familias, e informar aonde e como 

pedir ajuda. 
JOGAR COM APOSTA significa 
arriscar algo de valor sempre que exista 
um elemento de possibilidade associado a 
um resultado. O que muitos desconhecem 
é que as probabilidades de ganhar, ou seja, 
as possibilidades estào sempre contra 
quem joga e a banca sempre têm van- 
tagem. E quanto mais se joga, maior a 
probabilidade de perder... 

Mas quai seriam as razôes mais comuns 
para se jogar... 
Segundo uma pesquisa feita na nossa 
Provincia, Ontario, adultos que nâo têm 
problemas com o Jogo, jogam principal- 
mente para socializar, para se divertir ou 
para passar o tempo...Normalmente esses 
Jogadores conscientes estabelecem limites 
financeiros e de tempo, usam o Jogo como 
uma forma de diversâo, participam de ou- 
tras atividades e possuem auto-controle. 
Algumas pessoas se sentem mais atraidas 
por certos tipos de Jogos de aposta... Como 
os Jogos de Açâo elevada: Jogos de Cassino 
( cartas, roleta, dados), Corridas de cavalo, 
apostas allas de Poquer, apostas desporti- 
vas, boisa de Valores. O Jogo de Escape, 
Bingo, mâquinas de engolir moedas e 
Loterias. 
Na nossa sociedade têmos os Nâo- 
Jogadores, os que nâo têm problemas com 
a Batota. 
Os Jogadores Sociais ou Casuais, que 
Jogam por recreio e diversâo. Um exemple 
simples é se lhes perguntaiem se querem 
ver um filme ou Jogar um Bingo, eles irào 
escolher uma vez o filme e na prôxima vez 
o Bingo... Os Jogadores Sociais casuais 
aceitam as dénotas como uma diversâo, o 
Jogo nâo interfere em outros aspectos da 
sua vida. Sua auto-estima nâo dépende do 
resultado do Jogo, em outras palavras, se 
nâo Jogarem ou se nâo ganharem nâo lhes 
farâ falta ou diferença. 
Jâ os Jogadores Sociais Séries, Jogam regu- 
larmente como forma principal de diverti- 
mento, utilizando do exemplo acima cita- 
do, eles irào sempre optar pelo Bingo quan- 
do Ihe perguntaiem. Normalmente o Jogo 
de apostas esta antes da familia e do tra- 
balho e estranham quando nâo podem 
Jogar. Estes, Jogam para escapar dos pro- 
blemas e experimentar um alivio para suas 
ânsias e problemas. 
E têmos os Jogadores Patolôgicos, que pos- 
suem uma desordem do sistema nervoso, 
uma desordem que passa a ser compulsiva. 
Neste caso o Jogador compromete ou dani- 
fica a familia, os seus ideais e sonhos soci- 
ais e pessoais. 
Um escape, problemas, ganhar facilmente 

e muito, crenças irracionais e a perda do 
contrôle sâo exemplos de fatos que podem 
fazer um individuo se tornar um Jogador 
patolôgico. 
Têmos alguns sinais e sintomas para iden- 
tificar o problema, os quais sâo similares à 
outros tipos de vicios, como a bebida, as 
drogas, a internet. Sâo eles; 
Financeiro- o dinheiro falta na conta 
bancâria ou na carteira, objetos de valores 
e dinheiro que desaparecem misteriosa- 
mente, um segundo emprego, porém sem 
alteraçào nas finanças, mudança de hâbitos 
e prioridades de gastos, retiradas de din- 
heiro dos fundos de pensâo, pianos de 
seguro, etc. 
Emodonais- A pessoa isola-se dos amigos e 
da familia, mudança de personalidade, 
sensaçâo de que algo estâ errado e nervo- 
sismo. 
Temporaish Nâo cumpre coin as suas obri- 
gaçôes ou inventa desculpas, chega muito 
tarde ao trabalho, ou falta aos compromis- 
sos sem dar explicaçôes e gasta muito 
tempo corn a leitura de resultados de corri- 
das ou estastisticas desportivas. 
Comportamento- Nâo participa como 
antes de eventos familiales e sociais, alte- 
raçôes no sono, alimentaçâo e atividade 
sexual, preocupaçào, aborrece-se facil- 
mente, nervosismo e torna-se defensive. 
Logo que os problemas coin o Jogo 
começam, podem aumentar ou intensi- 
ficar-se rapidamente. 

Se voeê se identifica coin este tipo de pro- 
blema em sua familia ou corn seu amigo, e 
précisa de ajuda , saiba que pode buscâ-la 
em: 
Ontario Problem Gambling 
1-888-230-3.50,5 

O serviço é gratuite, coiifidencial e dispôe 
de intérpretes para mais de 140 linguas. 
Centro Abrigo que poderâ lhe informar 
aonde buscar ajuda. (416) 534-3434. 
Portuguese Mental Health & Addictions 
Clinic (416) (103-5974 (Portuguese) 
Centre for Addicton and Mental Health 
(416) 599-1322 (English) 
Gamblers Anonymous 
GamAnon 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS fc” MÊDÏCINA HOMtOPATICA 

Festas Felizes 

iinid entrevista com o Noturistii Hoiiieoptitu 
Antonio Maîeivos, jâ com mititos onas de cxpcriccia, 

0 podeni n/udnr im soinçdo dos sens problcmos. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
ïeiefone: (416) 603-7978 
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• U] H y G n • i fn 0 k !, 0 iiH n n 

SOGIAIIZE COM A FAMflIA E OS; 

AMIGOS NA PADARIA IAZAR 

SABOREANDO 0 TRAOIGIONAl 
CAFÉ EXPRESSO, CAPUCGINO, 

CAFÉ Oit OU CANADIANO. 

Pmm LAZAR SITUADA 

no CORAÇÂO DA 

coriuniDAD£ 

PORTUCU»A K 
LIISSISSAUCA EM FRCnTE 

î) lCREJA DE (RISTO I^EI 

Rissdis DE 
CAMARAO E rasitis 

DE BACAUIAU SEMPRE 
QUENnNDQS^ 

Padaria LAZAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L.5B 3X9 

905-896-^040 
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TOROtrro 

itMUUtS 

UM NOVO / 

DESTINO PARA AS 

1 SUASFÉRIAS 

pE INVERNO, COM 

,MA1S QUALIDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO. ^ 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mail, em Toronto, ou telefone para; 

Tony Martins David Costa 
& Associates 
LmvyersjAdvogados 

de Homelife 
Galleria 
Oferece-lhe 
bom serviço, 
honestidade e eficiência na 
compra e venda da sua casa. 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A ^lOR FIRMA DE 
ADVOGÀDOS DE EXPRESSÂO 
PORTUGUESA NO CANADÂ 

EDGAR AGUIAR 

O. AGUIAR FINE JEWELLERY 
□own'town Lumber 

S Building Supplies co. 
^PtClAL 01^0^ - ^MNliACTURINS 

TEI/FAK: 416-5324845 
716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 
WWW.AVARANDA.COM/AGUIAI\JEWELLERY 

LABATT BREWERS 
FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG 

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 MILEN IO 

ÜÜS hcadwcae 
building centre 
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esman em acçao 
A éditera do luso-canadiano SHAWN DESMAN nào êxito corn o seu novo trabalho "Get Ready" e, esta jâ na 
para de o promover. Shawn Desman, esta a obter grande gravaçâo do novo video-clip, para passar nos canais de 

Fernando Sousa entrevistando Shawn Desman. Shawn Desman em aeçào! 

televisâo e nos clubes de dança. FPtv esteve présente 
numa das gravaçôes e registou um apontamento corn o 
Shawn Desman. Shawn, um menino-homem a construir o 
seu mundo na müsica deste pais, sem esquecer as suas 
raizes. Força, Shawn! Bom Natal e multos sucessos em 
2003. 

Contacte 
I06ERSGABIÉ 

epeçaa 
Caixa Digital 
Mande activàr 

n novo Canai Festival 
PortugnêsTV-SIC. 

1-888-764-37H 

O ROGERS 
Digital Cable 

jm 

m Acompanhe 
rPTV-sio. 

rf24 horas par dia:f 
Para mais detalhei 
ligue para CiRV-fiïi 

'■"S 

'(bmm m ssapsauLi' 
De 2^ a 6“ Feira 

ÀS14D30 e 20D30 

Sen 
fgomtigfls 

2‘‘*feiras às 20H00 
Um programa sobre a 

emigraçâo, apresentado 
por Joel da Naia com a 

participaçâo directa dos 
V tele-espectadores. > 

(^Tüibun# DO^ 
(iDflPflO 

3** fDiras às 20H00 
A anâlise da poiftica 

capadiana. Um programa 
apresentado por 
Armindo Silva. 

fO ntü non^k 
t (iCflTfl 

De 2”a 6” feira 
AGAHI NAS SUAS 

24 HORAS 

DIARIAS. 
As13HU0 E 

IUHOU 

flllPRICflii!DO 

4”^feiras às 19li30 
As notfclas, entrevlstas, 
imagens e a voz de Africa 

em sua casa. 
U calor de Africa 

V no Canadà. ^ 

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

as vossas actividades. 

I Enviem as informaçôes via 

■ ^ Fax: 418-537 0144 

ttajA 
SAdDC 

4"*feiras às 20h00 
Us diversos aspectos da 

saüde em discusâo 
corn o Dr. César Cordeiro e 

os tele-espectadores. 

TALA 

bAASIL 
5*^feiras às 20h00 

D saber do Brasil com 
Denise Gulmarâes e sens 

convidados. 
Entrevlstas, müsica 

V e muito mais... 

IPTV I SDA. iSTIMf I AI»Dlt ISTi DRDIIDTD * ENVIt ilS SIMS SDSiSTQfS Pftim: frFV#eift«FIII.DOIi 
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Jà faz parte da festa natalicia da CIRV-fm, 
o momento em que o Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo se apreenta e 
canta temas de Natal para feUcidade dos 
présentes e dos ouvintes da estaçâo 
radiofonica luso-canadiana. 
E sempre com muito agrado que recebe- grupo de gentis senhoras que, para além 
mos e ouvimos o Grupo Coral Feminino de cantarem, fazem o favor de serem nos- 
da Ccisa do Alentejo de Toronto, um sas amigas. 

Maria Fernanda entremsta a Pai NataL.. 

Outro momento digno de resgisto, foi a 
presença de responsâveis da Casa das 
Beiras, em Toronto, que gentilmente ofe- 
receram uma peça de artesanato regional 
ao présidente da CIRV-fm, Frank 
Alvarez. Mais uma recordaçâo de valor 
que ira ficar em destaque na CIRV-fm. 
Outra tradiçâo da festa de Natal da 
CIRV-fm, é a presença do Pai Natal. Ou, 
melhor dito, a Pai Natal, porque o "vulto 
vermelho e barbudo" do tradicional 
"Papa Noel", serviu de guarida à nossa 
simpatica amiga Adélia... Nâo se desco- 

bre totalmente o nome para nâo "roubar" 
o sabor de prôximas apariçôes. Também 
veio ao nosso convivio natalicio, a pintora 
Lucilia Duarte, que teve a gentileza de 
oferecer para a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses um belissimo e valioso dente 
de baleia trabalhado por si dedicado a 
William Shakspeare, que viveu entre 
1564-1616. Que maravilha. 

Foram momentos especiais na festa de 
Natal da CIRV-fm, entre outras. 
A todos, obrigado! 

miMentis especiais M Natal la CIRV-fm 

Frank Alvarez recebe a prenda da Casa dos Beiras. A pintora Lucilia Duarte entre duos amigas na Cirv. 

VIVEIROS 
CMlTirmD SERVICE CENTÏOS 

AaORA ilH NOVO UOAI Boas restas 

39'H Mlairt Steræte IMorblhk 
Brampt:on, On L6X 1IM7 

OFICINA CERTIFICADA PARA “DRIVE CLEAN TEST” 

E TOOAS AS REPARAÇÔES NECESSÂRIAS 
AR CONDICIONAOO E AQUECIMENTO 

PORTECÇÂO DE FERRUQEM AIMS 
SERVIçOS DE REBOQUE 

905-796-0171 905-790-0078 

Visite-nos e verâ que vale a pena! 

R.R. S, 1453 QUEEN ST. W. 
BRAMPTON, ON L6V 1A1 

Oeseja um Feliz Natal 
a todos os seus 
clientes e amigos 
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IIEncontro 

Natal é tempo de paz, de luz, de amor, de 
vida, de familia... 

É tempo de olharmos para os outros e 
para nos prôprios. De pensarmos no que 
fizemos, do que fazemos, do que alme- 
jamos realizar. 
Importa pouco saber se estamos num 
clima frigido, temperado ou tôrrido, pois 
para mim o Natal esta associado a um 
conjunto de mensagens e simbolos que 
herdo da minha meninice - a Arvore de 
Natal, O Menino Jesus, o sapatinho, as 
prendas, a consoada, o bacalhau, o cari- 
nho dos que nos sào queridos!... 
Porém, sei bem que, infelizmente, sào 
muitos os que nunca tiveram direito a 
nada disto. Sào muitos os que sofrem , os 
que passam fome, os que nào têm um abri- 
go, os que sào maltratados ou simples- 
meute ignorados! 
É este o Mundo que temos! O Mundo 
onde vivemos!... 
Mas acredito que, corn fé em Deus e nos 
Homens, conseguiremos mudar isto. Nào 
se mudarâ tudo de um dia para o outro, 
mas corn pequenos passos poderemos ir 
melhorando a vida de cada vez mais 
gente. 
Tenho esperança nisso! E a esperança 
para mim é a ultima coisa a morrer... 
Sei bem que os nossos compatriotas que 
vivem nos quatro cantos do Mundo tam- 
bém têm fé e esperança. Que os esforços 

que fizeram até hoje sào a 
razào desse querer, dessa von- 
tade de lutar, de viver, de 
melhorar a sua vida e a dos 
seus. 
Sei bem o que significa para 
eles o Natal - o estar corn a 
familia, o recordar as brigens, 
o projectar de pianos para o 
futuro... 
Talvez por isso, tenho a obri- 
gaçào de recordar, de entre 
eles, os que mais sofrem, os que se encon- 
tram presos ou privados da sua liberdade 
de movimentos ou de expressào... 
Recordo os portugueses que atravessam 
dificuldades sérias como os que vivem em 
paises como a Venezuela, a Africa do Sul, 
a Argentina, o Brasil ou o Uruguai... 
Recordo os mais idosos, que estâo longe 
dos filhos, desenraizados ou privados de 
aconchego e corn problemas para rece- 
berem pensées a que deviam ter direito... 
Recordo os que lutam justamente pelo 
reconhecimento do serviço militar obri- 
gatôrio para efeitos de aposentaçào... 
Recordo os diplomatas mais abnegados e 
dedicados à causa pùblica e que sào 
capazes de se identificar corn os novos 
objectivos da nova diplomacia... 
Recordo os funcionàrios consulares que 
corn denodo cumprem o seu dever de li- 
gaçào às Comunidades Portuguesas... 
Recordo igualmente os mais jovens, os 

que começam a sua vida , que 
lutam pelo primeiro emprego 
ou pela conclusào dos seus 
estudos... 
Por isso, é necessârio lutar 
para dar mais dignidade e 
mais apoio a estes nossos 
compatriotas. É preciso so- 
nhar! Sonhar e realizar! 
E os Portugueses sào gente 
que sonha e realiza esses so- 
nhos. Sào gente para quem o 

Natal é um momento de encontro consigo 
prôprios e coin os outros. Sào gente para 
quem a amizade, a fraternidade e a soli- 
dariedade nào sào palavras vàs. 
E nesta gente que eu me revejo hoje! É a 
esta gente que eu pertenço! 
Ser Português é um factor de orgulho. E 
talvez no Natal isso se faça sentir mais do 
que em qualquer outro momento. 
Por isso, em nome da esperança num 
futuro melhor para a Humanidade, como 
Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, desejo a todos um Santo e 
Feliz Natal e um Ano Novo cheio das 
maiores felicidades. 

/1 de Dezembro de 2002 

O SecretArio de Eslado das Comunidades 

Portuguesas 

José de Almeida CesArio 

jaosReis 
I o Ffancho Folclôrico e Etnogrâfico de ' 
I Portugal, a Assoçiaçào Migrante de 
I Barcelos C. Centre e o Peniche C. 
I Club of Toronto, vâo organizar o "II 
I Encontro Cantares dos Reis", no dia ; 
I II de Janeiro de 2003, no New Pipas 
I Catering, com inicio às 18h30. 
I Présente no som e luz, o E)J-Iris. 
I Sào convidados a participar todos os 
I clubes, associaçôes e particulares a par- 
I ticipar neste Importante acontecimen- - 
I to cultural e tradicional de Portugal. 
I Prémios de compensaçâo aos partici- 
j pantes. | 
, As inscriçôes estâo abertas até o dia 4 J 
I de Janeiro de 2003. ; 
i Informaçôes e réservas. Tony Pereira: ; 
I 416 780-1258, ou Graça Sousa: 530- | 
I 1662, ou Valter Ferreira: 772-0741. | 

Mensagem Pessoal de Natal de Sua Excelência o Secretârio 
de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesàrio, a 
cada um dos portugueses residentes no estrangeiro 

IGO S4 HORAS POR DIA 

iNfOBMApOES: 
416.537.1088 

Estes radios estâo 
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 

fn)@© ©©DiyiOiAilë©© D@©gin 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-01()5 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

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

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.*** 

Panasonic RX-D13 
*160.*** 

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

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.*** 

General Electric 
*55. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAL 
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CARI>IçIRO 
21/03 4 20/04; 

Com a Lua a transitar pela Décima Casa, manifestarâ um dese- 
jo de ser reconhecido pelos colegas de trabalho como uma pes- 
soa bastante trabalhadora. 
Nâo seja impaciente, tudo se resolve na altura certa. 

TOLRO 
21/04 4 20/05 

A Lua visita a sua Casa IX. Aproveite paira alargar os seus hori- 
zontes através do estudo, de novas experiências ou do contacto 
corn pessoas completamente diferentes de si. 

QCMCO5 
21/05 4 20/06 

H] 
CARâNOLCJO 

Este momento serâ bastante criativo em que poderâ mostrar a 
nivel individual e profissional aquilo que é e aquilo que vale. 

As pessoas dos signos de Ar, particularmente os de Gémeos e 
21/06 4 20/07 ^ Aquârio, sào os seus interlocutores privilegiados nesta altura. 

^ Veja, pois, corn quem deve tentar uma maior aproximaçâo. 

22/07 4 22/08 

4 

Aproveite para fazer face às suas necessidades imediatas e, para 
reorganizar a sua vida pessoal, especialmente os relacionados 
corn a sua vida profissional e o seu bem-estar fisico. 

ViROCH' 
23/08 4^/09 

Ji 
BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAOITâRIO 
22/11 4 21/12 

Nesta altura, estarâ mais favorecida a sua capacidade intelectual 
do que a sua capacidade de seduçâo afectiva. Porém, qualquer 
que seja a forma, você nunca passarâ despercebido. 

A sua atençào ir-se-â concentrando, progressivamente, no seu lar, 
na sua vida privada em gérai. Serâ altura de se ocupar da familia. 
Embora o seu humor possa estar um pouco variâvel, a sua intui- 
çào estarâ mais viva, mais inspirada. 

Enquanto a Lua transita pela sua Casa III, dedique-se a tudo o 
que tenha a ver corn movimento, contactes e comunicaçào. No 
entanto poderâ ter alguma dificuldade em se fazer entender por 
Sagitârios ou Peixes. 

O sector que deve ser desenvolvido e a que deve dar mais 
atençào, neste momento, é, sem düvida, a sua vida financeira. Os 
bens, os dinheiros, as finanças, as contas bancârias e os investi- 
mentos poderâo ser elementos muito beneficiados nesta altura. 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

T 
J- 

TT 

Dê menos importâneia à sua rentabilidade fisica, pois esse aspec- 
to poderâ estar um pouco mais lento do que o costume. Nesta 
altura nâo perça tempo corn o fisico ou corn a saüde, concentre- 
se num trabalho inovador e obterâ resultados mais évidentes. 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

V 

20/02 4'^0/03 

Neste momento da sua vida terâ desafios positivos devido a 
novas ideias e interesses. Terâ de agir de um modo indepen- 
dente. Sentir-se-â perspicaz e serâ capaz de desfrutar consciente- 
mente a sua vida. 

^-4. 

Nesta altura contarâ corn o apoio dos outros, sobretudo, se aqui- 
lo que estiver em causa nâo for um projecto profundamente indi- 
vidualista. Os contactos corn Gémeos e Balança serâo mais fâceis 
e mais produtivos corn Sagitârios e Carneiros. 

1 - GUINDASTES; PEDAÇO DE 

LOIÇA. 

2 - AÇiUELA QUE DÂ À LUZ 

(INV.); GRANDE ARTÉRIA. 

3 - NiQUEL (S. Q); OFERECEI; 

LETRA DOBRADA. 

4 - PROGRESSO. 

5 - PORCO; VOGAIS; PAU CON- 

FUSO. 

6 DISPENSA. 0 

7 ESTADO DE 

INCONSCIÊNCIA TOTAL; 

HABITUAL. 

8 CAMPEÀO; 

APOQUENTAÇÀO. 

9 CABELOS BRANCOS (INV.); 

AS PONTAS DO LAR. 

10 - LINDAS. 

Vertical; 
1 - CIÊNCIA QUE ESTUDA OS FENÔMENOS DA HEREDITARIEDADE. 
2 - FlIRIOSOS. 3 - A UNIDADE; PREP.; BRISA. 4 - RELATIVO À lUA. 5 - RABOS 
(INV); SÀO (ANAGR.). 6 - O MELHOR AMIGO DO HOMEM (INV.); O QUE OS 
PROFESSORES DÀO. 7 - FILHOTE; SORTE (INV). 8 - BASTA (INV); ALTERNATI- 
VA; COBRE (S. Q. INV). 9 - ÔXIDO DE CÀLCIO; ÀRVORE ANACARDIÀCEA. 
10 - O SATÉLFFE DA TERRA; CORREIA DUPLA QUE SUSTENTA O ESTRIBO. 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR; 
Horizontais: 
1- picarescos 2- enamorada 3- sos; re 4- toar; futil .5- melados 6- roes; visto 
7- sodaos 8- aut; ares 9- duo; mel; ue 10- ou; mosaico 
Verticals: 
1- perturbado 2- in; uuu 3- casamento 4- amores ,5- ros; samo 6- er; favores 
7- sacudidela 8- cd; tosas 9- oaristo; uc 10- el; osseo 

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

■mmmm 
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Dulce Pontes 
participa cm 
CD e DVD de 
Danieia 
Mercury 
Duke Pontes vai atravessar o Oceano 
Atlântico para participar eni dois 
espectâculos de Danieia Mercury, que 
serào gravados para uma futura 
ediçâo em CD e DVD, jâ intitulado 
«Electrodoméstico». Carlinhos Brown 
e O Olodum sâo outros dos convidados 
nestes espectâculos, agendados para 
24 e 25 de Janeiro em Salvador. 
A espanhola Rosârio Flores, estrela do 
ultimo filme de Pedro Almodovar, e o 
italiano Jovanotti sâo também convi- 
dados especiais de Danieia Mercury, 
corn quem a cantora interpretarâ due- 
tos. 
A direcçào musical esta a cargo de 
Nelson Motta (Elis Regina, Marisa 
Monte), que tem por objectivo afastar 
a cantora do rôtulo de müsica Axé, 
mudando a forma como canta e dança 
para mais facilmente se interna- 
cionalizar. 

Mei Gibson prepara-se 
para mais um uMad Max» 

o actor australiano Mel Gibson, de- 
verâ participar na quarta sequência 
do filme «Mad Max», um retrato de 
um mundo pôs-apocalipse e sem 
regras, diz o jornal Daily Variety, de 
Hollywood, nos EUA. 
O projecto, intitulado «Fury Road», 
começarâ a ser filmado na Australia 
em Maio proximo e Gibson deverâ 

receber 25 miUiôes de dôlares para 
interpretar novamente a personagem 
«Mad» Max Rockatansky. 
Gibson, de 46 anos, foi o protagonista 
do primeiro filme da série, estreado 
em 1979. Em 1981 estreou-se «Mad 
Max; a caçada continua» e quatro 
anos depois a terceira versâo: «Mad 
Max: além da cüpula do trovào». 

BONO, MACY GRAY E SHAGGY 
participam em concerto de 
solidariedade em Âfrica 
Bono, Macy Gray e Shaggy sào 
alguns dos nomes jâ confirmados 
para participar num concerto de 
solidariedade em Africa, organiza- 
do por Nelson Mandela, a realizar 
em Fevereiro na Africa do Sul. 
Michael Jackson, Sting, Bruce 
Springsteen, Bob Dylan, Elton John 
e Janet Jackson sâo alguns dos ou- 

tros artistas jâ contactados para 
fazer parte do cartaz que se apre- 
sentarâ na Cidade do Cabo, onde 
Mandela esteve preso durante 20 
anos. 
«Mandela SOS», a denominaçâo jâ 
atribuida a este concerto de soli- 
dariedade, deverâ contar corn uma 
assistência de très mil pessoas. 

Greatest Hits dos REM confirmado 
para o Outono de 2003 
Os norte-americanos REM vào edi- 
tar um âlbum que reüne os seus 
maiores êxitos em 2003, confirma o 
site oficial dos REM. Esta compi- 
laçào também deverâ incluir cançôes 
inéditas. 
A data de lançamento prevista é 
Setembro ou Outubro de 2003, coin- 

cidindo corn o final da digressâo de 
suporte ao novo âlbum de originals. 
Os REM estâo neste momento a 
finalizar o sucessor de «Reveal». O 
ano de 2003 vai assim contar coin a 
ediçâo de dois novos discos dos 
REM: um âlbum de originals e um 
best of. 

FILME DA SEMANA : 

ANALYZE rriAT 

ACTORES: 

Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa 
Kudrow, Joe Viterelli, Cathy 
Moriarty-Gentile 

I 

SiNOPSE: 

O chefe da mafia Paul Vitti (de Niro) 
encontra-se preso, numa prisâo de alta 
segurança, onde todos os seus movimen- 
tos sâo estudados pelo FBI. Curiosamente 
este recluso começa a demonstrar sin- 
tomas de loucura, fala sozinho na^cela, 
começa a cantar alguns temas de West 
Side Story e muito mais. 
Debatendo-se sobre estes factos, o FBI 
questiona se os sintomas sào na realidade 
veridicos ou se sào, de alguma forma, um 
esquema por parte de Paul Vitti de tentar 
sair daquela prisâo. 
O psicologo Ben Sobel (Billy Crystal) é 
entâo chamado a intervir no caso, sendo 
que ele jâ conhecia Vitti por este jâ ter 
sido seu paciente. 
A historia fica ainda mais intéressante 
quahdo Paul Vitti é “entregue” ao cuida- 
do do seu psicologo. 
Sobel fica a saber que tudo nâo passava 
de uma farsa para Vitti sair da prisâo e 
tratar dos seus assuntos relacionados com 
a Mafia e agora vê-se envolvida nas arti- 
manhas do mafioso louco. 

GÉNERO : 
Comédia 

DURACàO: 

95 Minutos 

REALIZACàO: 

Jane Rosenthal, 
Paula Weinstein 

M DISTR IBUTORS OF 
m PORTUGUESE 
W MARBLE f GRANITES 
' SI A BS 

* mss 

15® Aniversari 

Festas Felizes 
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.Gom 

FESTEJE A PASSAGEM DO ANO CONNOSCO! 
lantar * Bar abena • Champanhe • Dj • $l0G por pessaa 
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SAUDE EM SUA CASA 
DORES NO PEITO 
A dor no peito pode ter os significados 
mais diversos: Muitas vezes “nâo é nada”; 
outras vezes pode ser a morte a rondar por 
perto. 

Nâo podemos isolar o coraçào e os 
pulmôes como ôrgâos dos aparelhos circu- 
latôrio e respiratôrio, pois estes ôrgâos e 
aparelhos funcionam integrados num sis- 
tema maior: o da alimentaçâo, respiraçâo e 
metabolismo da grande mâquina do corpo 
que integra também os aparelho digestivo 
e de excreçâo. A comandar essa grande 
mâquina, na sua gerência para o bem, mas 
algumas vezes para o mal, estâ o cérebro. 

O peito é a parte anterior da caixa 
torâcica onde estâo contidos os dois ôrgâos 
vitais coraçâo e pulmôes envolvidos por 
membranas sensiveis à dor, respectiva- 
mente o pericârdio e pleura, e as grandes 
veias e artérias. A parede da caixa torâcica 
é formada de fora para dentro pela pele, 
tecido subcutâneo, müsculos, e costelas; 
por trâs da caixa estâo as vertebras dorsais 
e na frente o osso esterno que seguram as 
duas extremidades das costelas; a base é o 
mùsculo diafragma; o cimo a entrada do 
pescoço que faz a transmissâo da caixa 
torâcica corn o cérebro. Pela variedade de 
componentes da caixa torâcica nâo admira 
que as dores no peito tenham as origens 
mais diversas ou possam ser mais ou 
menos sérias. 

Os problemas que causam dor na 

pele e tecidos superficiais do peito sâo 
geralmente visiveis e tratâveis. Contudo as 
contusôes causadas por traumatismos 
podem originar lesôes mais profundas que 
causam dores noutras estruturas, princi- 
palmente nos ossos e müsculos. As dores 
musculares sâo a principal causa de dores 
no peito, que podem ser causadas por trau- 
matismos contundentes, mas também por 
distensôes e rupturas de fibras musculares 
originados nos esforços de trabalhos ou 
prâticas desportivas. 

Quando o doente nâo tem uma 
histôria de traumatismo a explicar a sua 
dor no peito, é a histôria da dor corn as 
suas caracteristicas, que vai sugerir a 
origem. A causa pode ser cardiaca, pul- 
monar, reumâtica, de origem gâstrica, 
psiquica, ou ser desconhecida. Muitas 
vezes pode ser causada pelo esforço duma 
simples tosse; quando existe febre elevada 
pode ser a pneumonia. Quase sempre uma 
dor na zona anterior esquerda do peito, no 
sitio onde interiormente estâ localizado o 
coraçâo, nâo tem origem cardiaca; na 
maioria das vezes é causada por espasmo 
muscular, que muitas vezes estâ associado 
ao stress. 

A dor da angina de peito, ou do 
enfarto do miocârdio, é causada pela insu- 
ficiência de sangue, temporâria na angina 
ou permanente no enfarte, ao müsculo 
cardiaco. E uma dor geralmente relaciona- 

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 

da corn esforço, que aparece 
quase sempre no meio do 
peito sob o esterno, dando 
uma sensaçâo de aperto e dor 
pungente que irradia para o 
pescoço ou braço esquerdo. 
Uma dor deste tipo nécessita de diagnôsti- 
co urgente porque, se for causada por 
enfarte do miocârdio, todos os minutos 
sâo preciosos, para se começar o mais cedo 
possivel o tratamento. Uma hora de atraso 
pode significar a diferença entre a morte e 
uma vida sem incapacidade. Por isso é 
absolutamente necessârio, se nâo houver 
transporte imediato para a urgência hospi- 
talar, chamar imediatamente uma 
ambulância. 

A dor no meio do peito muitas vezes 
nâo é de origem cardiaca, mas se houver 
düvidas sobre a sua origem essas dùvidas 
devem-se tirar nas urgências. Em cerca de 
25% dos casos, a dor no centro do peito é 
causada pelo refluxo de âcido gâstrico 
para o esôfago. Pela sua localizaçâo a dor 
pode-se confundir corn angina do peito, ou 
ataque do coraçâo, mas a sensaçâo no 
peito é de calor ou de ardência, e nâo a. 
sensaçâo de mâo a apertar que dâ o müs- 
culo do coraçâo quando lhe falta o sangue. 
A relaçào da dor causada por refluxo de 
âcido corn a quantidade, qualidade, a hora 
das refeiçôes, a posiçâo do corpo, e a 
ausência de esforço, contribuem também 
para a sua distinçâo. 

As dores no peito que têm origem na 
caixa torâcica, sobretudo nos müsculos da 
sua parede, nem sempre significam que 
existam lesôes no peito. Qualquer sen- 
saçâo dolorosa é dada sempre pelo cére- 
bro, e dépende da sensibilidade indivi- 
dual, podendo ser amplificada pelas com- 
plexidades neurôticas da mente e pelas 
reacçôes psiquicas ao stress da vida. 
Muitas vezes as dores de peito sâo dificeis 
de diagnosticar e causam enorme 
ansiedade ao doente que nâo sabe para 

quem se hâ-de voltar para 
resolver o problema. 

A ida dum doente ao 
cardiologista que lhe man- 
dou fazer vârios testes ao 
coraçâo e todos estavam ne- 

gativos nâo mostrando evidência da doença 
das coronârias a causar angina de peito, 
muitas vezes nâo lhe resolve o problema, e 
ele continua corn ansiedade, e matuta na 
noite corn pensamentos de estar a sofrer 
do coraçâo, que nâo lhe saem de dentro da 
cabeça. O problema pode tornar-se irra- 
cional e passar a ser obsessâo. Nâo sô o 
doente, mas também o médico de familia 
muitas vezes fica frustrado porque o 
doente insiste em investigaçôes e nâo tira a 
ideia de ser doente cardiaco. Trinta e cinco 
por cento de doentes corn dores recor- 
rentes no peito sofrem de pânico, uma 
doença neurôtica que pode ser tratada 
corn conselhos e medicamentos, mas que é 
agravada pela investigaçâo detalhada e 
especializada para doenças orgânicas que, 
se forem feitas em excesso, sô irâo con- 
tribuir para aumentar a ansiedade e 
reforçar a ideia mental de que existe gravi- 
dade na doença. 

O peito foi considerado pelo homem 
antigo o local onde estâ o amor, outras 
emoçôes, a honra, e o respeito. Esta crença 
foi transmitida ao povo pelas tradiçôes; 
bate no peito o crente nas suas oraçôes, e 
fazem-se juramentos corn a mâo no peito. 
Ainda hoje o peito continua a inspirar o 
artista nas suas criaçôes! Leia-se o 
Memorial do Convento, onde Saramago 
trouxe ao mundo Blimunda coin poderes 
de ver o interior do corpo, e colher dos 
peitos as vontades, para o padre 
Bartolomeu Lourenço fazer subir a pas- 
sarola aos céus. 

A dor do peito é muitas vezes uma 
dor sô de emoçôes. Mas, qualquer que seja 
a sua causa, deve ser sempre tratada com 
respeito. 

Noite do Chicharro no 
Lusitânia 

Era um cheirinho na sala, tâo convidativo! 
Sô quem lâ esteve é que pode dar-me 
razâo. Pela minha parte, amante do 
Chicharro ou Carapau, como quiserem, 
nâo hesitei em ficar para o "banqueté". 
Obrigadinho. 

As senhoras da cozinha, os meus 
parabéns, extensivos aos directores que 
serviram. A familia lusitanista continua 
unida e confiante. A seguir terâo a noite 
das Filhôses e, dia 21, Natal da Criança e 
Cabaz de Natal. 
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Fundos a favor das crianças de Âgua de Pau e do 
Jovem pauense, Paulo Sérgio Ponte 

Grandiosa festa dos 
naturals o Amigos da 
Vila de Agua de Pau 
Foi sem dùvida um lindissimo convivio no 
passado fim-de-semana, 1 de Dezembro, no 
elegante salào do Oasis Convention Center, 
em Mississauga, propriedade de Joe 
Pimentel e Humberto Rebelo. 
A alegria e o orguUro de realizar pela 5“ vez 
consecutiva esta festa, aos oriundbs e ami- 
gos da Vila de Agua de Pau, era visivel nos 
rostos de todos, especialmente, dos organi- 
zadores. 

nos que trabalha hâ mais de 50 anos. Sente- 
se cansado derivado à idade, mas ainda faz 
o que pode por amor à sua profis sâo. 
Présentes neste convivio estiveram ainda, o 
Monsenhor Eduardo Resendes e o Padre 
Carlos Faleiro, que abençoaram os alimen- 
tos. Ao fazer a oraçào, Monsenhor Resendes 
lembrou os milliôes de crianças que por esse 
mundo passam fome vitimas de guerras 
sem culpa alguma. 

Este convivio anual, é uma iniciativa da 
Masterpiece Studio e destina-se a angariar 
fundos para tornar o Natal das Crianças da 
Vila de Agua de Pau mais alegre. Além 
disso, este ano irâo ajudar também o jovem 
pauense, Paulo Sérgio Ponte, que sofreu um 
acidente, ficando paralisado e necessitado 
de uma cadeira eléctrica para se movimen- 
tar. 
Nuno Cabrai, grande impulsionador deste 
convivio anual, garantiu-nos que farào todos 
os possiveis para tornar a vida do jovem 
Paulo Sérgio Ponte mais simples e feliz. 
De Sào Miguel, vieram vârios convidados: 
o Présidente da Junta de Freguesia da Vila 
de Agua de Pau, Roberto Sousa, Natalia 
Medeiros, Présidente de Assembleia da 
mesma Junta de Freguesia, Artur Almeida, 
Contra-Mestre dos Romeiros de Agua de 
Pau e José Carreiro, Capacheiro (o ùnico da 
ilha). Em exposiçào encontravam-se as mais 
bêlas fotografias das romarias da Vila desde 
1976 a 2002; também foi feito o lançamento 
do livro “Os Romeiros de S. Miguel” e, o 
José Carreiro fez a tradicional capacheira e 
outros artigos. Coin 73 anos de idade, disse- 

Depois do almoço, tiveram lugar os agrade- 
cimentos a todos os que contribuiram para 
este convivio. 
Natalia Medeiros falou-nos sobre o que sim- 
boliza o romeiro em tempos da Pàscoa e, 
ainda, leu um poema muito bonito do 
jovem acidentado Paulo Sérgio Ponte, que 
deixou todos emocionados. 
Joào Borges abriu a parte musical cantando 
o Hino de Nossa Senhora dos Anjos, 
Padroeira de Agua de Pau, seguindo-se 
mùsica para dançar corn o conjunto 
Starlight, que fez um tremendo espectâculo. 
Um dia inesquecivel. 

José Carreiro (capacheiro). 

Cristo 0 Sol da Justiça 
For Iddhna DaSilva 

O nascinxento de Cristo nâo sô marcou 
o curso da historia da humanidade, 
como também influênciou toda a medi- 
da do tempo, de tal modo, que este pas- 
sou a ter como ponto de referência o 
aparecimento do Redentor do homem. 
Foi a partir desse ano, ô ano zero, que os 
dois periodos da histôria universal tive- 
ram sua dis tinta divisâo corn o que hoje 
denominamos, o Antes de Cristo (a.c) e 
Depois de Cristo (d.c), assim, quase 
todos os povos actuals ficaram a usar 
na cronologia histôrica esta forma de 
dataçâo. É por isso que se pode afirmar 
que o nascimento de Jesus Cristo é o 
ponto de referência de toda a histôria 
humana, a convergência à cronologia 
do tempo. 
A festa do Natal çomeçou a ser celebra- 
da pela Igreja de Roma sô a partir do 
séc. IV, numa época ém que se havia 
perdido a memôria da data exacta do 
nascimento do Menino - Aquele, que 
durante milhares de anos, tem con- 
seguidô aprôximar os homens numa 
uniâo incomparâvel a qualquer outra - 
A festa do Natal fol por es sa altura ra- 
pidamente espalhada a outras igrejas. 
O porquè das celebraçôes Natalicias 
serein no dia 25 de Dezembro, é segim- 
do o professor de Liturgia, Dom 
Bénard Botte, da Lovaina, uma forma 
de fazer concorrência ao "Natalis 
Invicti" ligado ao culto do sol. Desta 
forma a Igreja quis opôr uma festa 
cristâ à festa pagâ... substituindo o 
"Natalis Invicti" pela festa de Jesus 
Cristo, o Sol da Justiça. 
Assim, todo o simbolismo do Sol é 
transferido para Cristo, o Sol da Justiça 
de que fala o profeta Malaquias 
(Mal.4,2) e a luz do mundo de S.Joâo 
(Jo. 8,12). O professor Pierre Jounel, no 
Instituto Superior de Liturgia de Paris, 
diz que para ele, tanto o dia de Natal 
como a festa da Eplfânia, que é cele- 
brada a 6 de Janeiro, se vem contrapor 
às festas pagâs do "Natalis Invicti" - a 
festa que sinalizava a glorificaçâo do 
Imperador e o renascimento do Sol e 
da sua divindade, apôs o solsticio do 
Inverno, pela altura que os dias 
começavam a cresçer - e das festas 

Egipcias e Arabes festejadas no dia 6 de 
Janeiro, também elas relacionadas corn 

o solsticio do Inverno e dedicadas ao 
Sol vitorioso. 
Natal, é uma palavra que dériva do 
latim, e quer dizer aniversârio de nasci- 
mento, a adoraçâo dos pastores, dos 
reis Magos, e o massacre das ciranças 
comandada pelo rei Herodes - a liturgia 
romana associava-sê ao Natal. Sô anos 
depois, quando Roma dâ inicio às cele- 
braçôes no dia 6 de Janeiro, é a ado- 
raçâo dos reis Magos transferida para 
este dia. Preocupados em difundir e ce- 
lebrar a Ressurreiçao de Jesus Cristo, 
os primeiros cristâos nâo dâo grande 
importântica ao Natal do Senhor. ' 
Dai, que a Liturgia passa a ter dois 
grandes grupos de festas; o Natal e a 
Pâscoa. Ambas as celebraçôes atingem 
um estatuto estâvel pelo séc. V (d.c.). O 
liturgista Jean Leclercq, refere-se aos 
"Sermôes para o Natal" escritos pelo 
Papa S.Leâo Magno, como prova da 
Liturgia natalicia, figura bem definida, 
corn a eleiçâo do Papa S.Leâo Magno, a 
Pontifice no ano de 440. É na intro- 
duçâo dos referidos Sermôes de S. Leâo 
Magno, que Jean escreve sobre as cele- 

braçôes do "Natal do Senhor" no solsti- 
cio do Inverno, pela altura em que os 
dias vâo crescendo. 
No entanto, o que entâo se torna lem- 
brado, é todo o conjunto do mistério da 
encarnaçào: a origen divina de Cristo, 
tal como vem exposta no prôlogo do 
Evangelho de S.Joâo; a sua origem 
humana como se referem as narraçôes 
de S.Lucas e de S.Mateus; a Conceiçâo 
no momento da Anunciaçâo do Anjo 
S.Gabriel a Maria e, o nascimento de 
Cristo em Belém. A partir dos anos de 
440 a Igreja dâ inicio à celebraçâo do 
Natal e de Cristo. Segundo reza a 
tradiçào, S. Francisco de Assis terâ 
dado inicio ao primeiro presépio no 
ano de 1223. Presépio apresentado ao 
vivo, corn pessoas e animais, constituin- 
do uma homenagem à Sagrada Familia: 
Jesus, Maria e José. O Natal ê, essen- 
cialmente, uma época de sentimento e 
emoçâo. Por isso, para si amigo leitor, e 
toda a sua familia, os nossos votos de 
um Feliz Natal, e Novo Ano repleto de 
tudo o que hâ de bom na vida. 

JOHN CUSTôDIO E MANNY RODRIGUES 

DES^AM A TODOS OS SEUS CLIENTES 

E AMIGOS UM 

Feliz Natal 
SGO oakwaod Ave. 

Toronto, On M6E SV5 

Tel: 416-658-0108 
Fax: 416-568-8495 

354 Harbord St. 
Toronto, On MSG "IH7 

Tel: 416-532-4971 
Fax: 416-532-9984 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

Valores. Regras. 
Desde a apresentaçào do projecto VIP 
(Valores, Influências e Amigos [peers]), 
varios têm sido os pais que me contac- 
taram sobre este documento e sobre a pos- 
sibilidade de o possuir em português. O 
documento encontra-se na internet, na 
pagina do ministério da educaçào e para o 
possuir em português, terâ apenas que 
recortar semanalmente os artigos deste 
espaço dedicado à educaçào e que ultima- 
mente têm vindo a abordar este programa. 
Tal como mencionei na semana passada, o 
documento VIP esta subdividido em onze 
categorias. A primeira aborda o papel dos 
valores - sociais, morais, familiares, comu- 
nitârios... - na sociedade e na escola, assim 
como as regras que determinam a filosofia 
de cada instituiçào escolar. 
Em primeiro lugar, o VIP começa por 

définir os dois tipos de valores, os quais 
servem de base à “visâo” administrativa de 
cada escola. Valores Pessoais sào todos 
aqueles que cada individuo aprende, cons- 
ciente ou inconscientemente, e que influ- 
enciam a sua maneira de pensar e o seu 
comportamento. 
Valores Sociais englobam todos os valores 
geralmente aceites pela sociedade e que 
formam a base dàs suas tradiçôes cultu- 
rais, estruturas, prâticas e leis. Os Valores 
sâo qualidades que o individuo ou a 
sociedade consideram importantes como 
leis regentes de comportamento nas quais 
se deve apostar. Assim sendo, esta catego- 
ria tem como objectivo introduzir os 
alunos ao conceito dos valores e liderà-los 
a descobrir e a analizar alguns dos seus 
prôprios valores e os da ,sociedade. Um 

Conselho de Ministres aproua venda 
da rede fixa à PT per 360 miiiiôes 
o grupo Portugal Telecom deverâ gastar 
360 miüiôes de euros para adquirir a rede 
bâsica de telecomunicaçôes, num negô- 
cio cujo acordo deve ser âprovado pelo 
Conselho de Ministres desta quarta-feira 
référé a ediçâo do Diârio de Noticias. 
O Governo deve aprovar quarta-feira em 
Conselho de Ministros o acordo alcança- 
do nos ültimos dias entre a comissâo 
negociadora da operadora nacional e o 

Ministério das Finanças e que tem jâ o 
parecer favofâvel informai dos 
accionistas de referenda do grupo PT, 
avança oDN. 
O piano relative aq negôcio vai a 
Conselho de Ministros, pelo que deverâ 
ser formalizado nas prôximas semanas, 
ainda a tempo de o dinheiro entrer nos 
çofres do Estado e de ser contabilizado 
nâs contas pùblicas deste ano. 

COMPUTERS 

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

Contacte Nuno ou Patricia 

www. viperteam.ca 

é > 

■' SI 

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

segundo objectivo do progra- 
ma VIP passa por ajudar os 
alunos do grau 6 a explorar e 
compreender os valores que 
cada escolha engloba e a 
respeitar os valores dos out- 
res. Através das actividades 
sugeridas pelo documento e L 
apresentadas pelos profes- 
sores, o aluno compreenderâ o papel que 
os valores desempenham no processo de 
desenvolvimento e de comportamento, 
assim como no papel definitivo que desem- 
penham perante as regras da sociedade. 
Actividades baseadas em Valores e Regras 
1. Identificar o comportamento pessoal que 
é transmitido pelos valores e crenças fami- 
liares e pela influência dos amigos. Para 
ajudar o aluno a conseguir este objectivo. 

os professores necessitam de 
se certificar que este pode: 
* identificar valores pessoais e 
familiares; 
* compreender a maneira 
como a origem, a lingua e a 
cultura de cada individuo o 
ajuda e o influência nas suas 
ideias e no seu comportamen- 

to. (Para obter um exemplar de cada uma 
das actividades, basta consultar o docu- 
mento. Se quiser obter alguma destas 
actividades em português, poderâ contac- 
tar o Milénio e apresentâ-la-emos logo que 
nos seja possivel). 
A segunda categoria do programa VIP 
aborda o Poder de Decisào (Decision 
Making), tema que sera abordado na'^prô- 
xima semana. 

Madeira: 

Bispo culpa sociedade pela 
pedofilia e maldade do mupdo 
D. Teodoro Faria atribuiu 
as culpas dos males do 
mundo e dos abusos sexu- 
ais a menores à sociedade. 
O bispo do Funchal 
aproveitou a celebraçào da 
Eucaristia em homenagem 
à Imaculada Conceiçào 
para alertar os escuteiros e 
todos os jovens madeiren- 
ses para os perigos do culto 
da sensualidade. Aludindo à dor de todas 
as crianças «obrigadas a alimentar os 
vicios e os desequilibrios dos adultos», o 
chefe da Igreja madeirense nào poupou 
criticas à humanidade pouco preocupada 
corn a difusào dos conteùdos pornogrâfi- 
cos e das revistas indécentes. Na perspec- 

tiva do bispo do Funchal, os 
conteùdos pornogrâficos 
sobejamente difundidos, 
nos dias que correm, têm 
contribuido para criar uma 
consciência fragmentada e 
para a aquisiçâo de valores 
que variam segundo os con- 
textos, desorientando os 
jovens que nào sabem para 
que lado se devem dirigir. 

Para D. Teodoro Faria, a maré negra da 
maldade, patente no mundo, esta intima- 
mente relacionada corn o culto da sensua- 
lidade, das coisas materiais e corn o 
facilitismo da sociedade moderna que 
lamenta o mal, mas contribui para a sua 
divulgaçâo. 

Homenagem a ALBERTO DE CASTRO 
Casa do Alentejo 

Tu és um verdadeiro torrào 
Das a tua hospitalidade 
Aos que vêm à tua mâo 

Tuas portas estâo abertas 
És uma casa de cultura 

Verdadeiro Genlro Comunitârio 
Ninguém diz ao contrâriq 

Recebes toda a criatura 

És de uma gentileza 
Corn grandes talentos 

Recebes o rico e o nobre 
Dâs valor ao mais pobre 

Engrandeces os nossos eventos 

Foi nos anos oitenta 
Alberto de Castro te visitou 

Em ti encontrou sua màe segunda 
Corn uma carêcia tâo profunda 

Que ele nunca mais deixou 

Ao pintar os sens painéis 
Teu nome ele quis engrandecer 

Nesta terra fria e gelada 
Foste a melhor cultivada 
S6 ele o pode entender 

Deixando em tuas mâo s 
Exemples dq teu trabalho 
Para tu um dia recordares 

Que ele nâo pode abandonar 
A quem lhe deu agasalho 

Agora és tu que lhe dizes 
Adeus araigo até um dia 

Teu nome em alto louvamos 
Ficas gravado nos alentejanos 

Corn esta linda Galeria 

Para todo o voluntârip 
Que nesta Galeria trabalhou 

Tanto esforço aqui ficou 
Neste marco bem levantado 

Na Provincia do Ontârio, 
O meu muito OB RIGADO! 

Descansa em paz Alberto de Castro, 

Bia Raposo 

7 de Dezembm de 20Ü2 
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^juc ascüaao au.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes do jomal O Milénio. 

Morreu Noémia de Sousa 
O mundo cultural moçambicano esta mais pobre corn o 
desaparecimento fisico de uma referência. Noémia de Sousa, 
76 anos, morreu esta quarta-feira, 4-12-2002, em Cascais, 
perto de Lisboa, vitima de doença prolongada 
Noémia de Sousa sempre se recusou a ver publicados em 
livro os seus poemas, mas, graças à "teimosia" de um dos seus 
"seguidores", o escritor moçambicano Nelson Saute, foi 
lançado "Sangue Negro" em Setembro de 2001, meio século 
depois de escritos, uma compilaçâo de todos eles. 
Dotada de uma imensa sabedoria, conheceu "meio mundo" 
em Africa, onde viveu alguns dos momentos mais impor- 

tantes da histôria do continente e 
se relacionou corn muitos dos que 
lutaram pelas independências e, 
mais tarde, vieram a ocupar 
lugares de destaque nos seus pais- 
es, jâ livres do jugo colonial. 
Noémia de Sousa destacou-se nas actividades jornalistica e 
poética. Foi jornalista das agências noticiosas ANI, ANOP e 
Lusa. 
Carolina Noémia Abranches de Sousa nasceu a 20 de 
Setembro de 1976 na Catembe, Moçambique. 

MPIA e UNITA optam pelo presidencialismo 
Na futura constituiçào angolana, passarâ a vigorar o sis- 
tema presidencialista. A decisâo foi acordada entre os dois 
maiores partidos angolanos (MPLA e UNITA). 
Ao fim de aprofundadas negociaçôes, vingou a intençâo do 
MPLA, ao contrario da posiçào da UNITA que queria um 
sistema semi-presidencialista, que permitiria a criaçào de 
um primeiro-ministro para chefiar o governo. Perante este 
cenârio, o Présidente da Repùblica sera o chefe do 
Governo. 

No encontro foi igualmente abordada a forma de provi- 
mento dos cargos de governadores provinciais, o numéro 
de Câmaras do Parlamento e a compatibilidade ou nào das 
funçôes de présidente da Repùblica corn o exercicio de car- 
gos partidârios. 
Os dois partidos concordaram ainda corn a existência de 
um Parlamento corn apenas uma câmara que deverâ coex- 
istir corn um Conselho Nacional, representado pelas autori- 
dades tradicionais e outros estratos da sociedade. 

Populaçâo de S. Roque satisfeita corn a 
Câmara do funchal 
Os social-democratas locals elogiaram a «rapidez de 
acçào» e a «qualidade do trabalho» da autarquia 
Os dirigentes do Nùcleo de Sâo Roque do PSD efectua- 
ram uma visita à freguesia. No final, garantiram que os 
habitantes estâo satisfeitos corn a «rapidez de acçào» e 
corn a «qualidade do trabalho» desenvolvido pela 
Câmara do Funchal (CMF). É exemplo a concretizaçào 
da ligaçào entre a Rua Mestre Sidônio e a Rua da 
Fundoa. Na distribuiçâo de elogios, a Junta de 
Freguesia local, também de maioria PSD, nào foi esque- 

cida. Os "laranjas" saudaram a 
melhoria do atendiinento, a 
desburocratizaçào dos 
serviços, a maior dinamizaçào 
das actividades de ocupaçâo 
de tempos e o apoio aos mais carenciados. Para o 
cenârio nào ser demasiado... "laranja", os social-demo- 
cratas ouviram reivindicaçôes. A populaçâo esta preocu- 
pada corn o trâfego no entroncamento das estradas Joâo 
Abel de Freitas e Comandante Camacho de Freitas. 

I Condutor e vendedor para companhia de àgna, na 
I ârea de Concord. 
I Contactar Carlos Costa. TeL:905-761-1990. 

\ Pessoal para companhia de portas e janelas de 
i; madeira, com ou sem experiêucia. Contactar Jorge. 
I TeL:4l6-746-6534. 

I 
I Ajudante de choufer, para companhia de limpeza de 
I neve. Tei:905-273-5691. 

I Pessoal para trabalhar no banco, com vârias posiçôes 
I em aberto. Enviax résumé à atençào de Bento Martins. 

Fax #416-58»-5957. 

Casai português précisa de empregada para tomar 
conta de très crîanças dia e noîte. Tel; 416-984-9785 

Carpinteiros de acabamentos. Tel.;t)05-672-8836. 

Mecânico corn experiência, para stand de automoveis, 
na ârea da Dufferin e Eglinton, coin excelentes benefi- 
cios e ordenado, Tel.;4l6-789-452l. 

Casai para fazer limpeza, na ârea de Etobicoke. 
Tel:905-874-0018. 

Empregada interna; pâra tomar conta de très crianças 
dia e noite. Tel,:416-984-y785. 

; Bricklayers, Tel.:416-762-5947. 

Precisa-se entrada imediata 

Assentadares de azuiejos com 
experiência, carpinteiros e 
trabalhadores. Full time. 

Pagamento à hora. 

905-270-1843 

Bacaihau Cremoso corn Gambas 
InCRtDICnTtS: 

1 KG DE GAMBAS 

BATATAS NÀO MUITO FRITAS (PALHA) 

* 4 POSTAS DE BACALHAU 

*■ 3 CEBOLAS 

* 3 DENTES DE ALHO 

* 2 COLHERES DE (SOPA) DE MANTEIGA 

* 7 OU 8 COLHERES DE (SOPA) DE AZEITE 

* SAL E PIMENTA Q.B. 

(OnPCCÇflO: 
Ponha num tacho as cebolas às meias-luas fininhas, a 
manteiga e o azeite, os alhos picados, deixe refogar 
corn o tacho tapado sem deixar queimar. Em segui- 
da, junte o bacaihau cozido e às lascas e envolva 
tudo muito bem. Junte a batata palha , as gambas 
cozidas e descascadas, com metade do molho 
béchamel. Ponha tudo num pirex, corn o restante 
molho béchamel por cima, polvilhe corn um pouco 
de queijo ralado e, leve ao forno a gratinar. Quando 
estiver pronto, enfeite corn algumas gambas cozidas, 
e sirva corn salada mista. 

Sobremesa: 

Sonlios 
InCREDItniES: 

* 2,5 DL DE ÂGUA 

75 GRS DE MANTEIGA 

* 2 CASCAS DE LIMÀO 

7 COLHER DE CAFÉ DE SAL 

200 GRS DE FARINIIA 

* 5 OVOS MÉDIOS 

+ AÇÛCAR 

+ CANELA 

* + CALDA DE AÇÛCAR 

(Onf£CÇflO: 
Leva-se a âgua ao lume com a manteiga cortada em 
bocados, as cascas de limâo e o sal. Deixa-se levantar 
fervura e derreter a manteiga completamente. Retira- 
se o tacho do lume, adidona-se a farinha peneirada 
de uma sô vez e mexe-se fortemente. A massa deve 
formai' uma bola em volta da colher, separando-se do 
tacho. Se aparecerem pontos de farinha por absorver, 
mistura-se até a massa ficar bem homogénea. Leva-se 
a massa novamente a lume brando para secar um 
pouco mais e depois deita-se no recipiente em que 
serâ batido (à mào ou em mâquina eléctrica). Deixa- 
se passai' o calor mais forte. Abrem-se ovos para um 
recipiente e ligam-se muito ligeiramente (o peso total 
dos ovos depois de abertos deve ser entre 300 a 350 
grs). Juntam-se os ovos à massa, em .5 porçôes, baten- 
do sem parar. A massa estâ pronta quando levantar a 
colher ou batedor fizer uma ponta transparente que 
nào cai. Tem-se o ôleo moderadamente quente 
(nunca mais de 170“C), mergulham-se duas colheres 
neste ôleo, escorrem-se e corn elas tiram-se bocadi- 
nhos de massa, que se moldam, tanto quanto possivel, 
em bola. Deita-se esta massa na gordura, que irâ ao 
fundo do recipiente 1 ou 2 minutos, depois ajuda-se a 
soltar-se e deixa-se cozer até alourar. Durante a coze- 
dura, que é lenta, os sonhos viram-se sozinhos haven- 
do quem os pique corn uma agulha ou lhes bata. 
Escorrem-se sobre papel absorvente e comem-se 
polvilhados corn açùcar ou corn açücar e canela ou 
regados corn uma calda. 
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lusologias 
Amnésia colectiva 
Em Portugal a epidemia é nacional. Um 
grupo crescente de cidadàos sofre do virus 
«esquecidum» que os faz varrer da 
memoria factos ocorridos hâ 20, 15, 10 ou 
mesmo 5 anos. 
Desde um ex-presidente da Repüblica 
(Ramalho Eanes), passando por ex- 
secretârios de Estado, Juizes, Ministério 
Piiblico, elementos da Policia Judiciaria, 
advogados, jornalistas, no que parece ser 
apenas a ponta do iceberg. 
Temos também os mentirosos, os manipu- 
ladores da palavra, os que sabem estar 
prescritos de crimes cometidos e que 
podem sair ilesos de prâticas «de artista», 
como é O caso de um médico pediatra. 
O sismo atingiu uma escala alla e trans- 
versal nos meandros sociais deste canto 
europeu. Os meios de comunicaçâo - 
principalmente os visuais - viraram tri- 
bunals püblicos, aonde as vitimas se 
queixam e os acusados se defendem. Dois 
dos principals canais nacionais (SIC e 
TVI) travam entre si uma guerra fratrici- 
da, por audiências âvidas de sangue novo. 
Jâ O tenho escrito e repito: Portugal esta a 
tornar-se num estado de Direito por linhas 
tortas; num autêntico parque de diversôes. 
Tal zoolôgico aonde, como agora, aqueles 
corn apetências sadistas, pervertidas, 
podem dar azo aos sens instintos maso- 
quistas sem que nada lhes aconteça. A 

ùnica condiçào exigida é pertencerem à 
camada social influente e corn dinheiro 
suficiente para pagar a tudo e a todos o 
silêncio desejado. 
Como chegamos até aqui? 
Argumenta-se as leis e a sua eficiência. 
Discute-se a forma de aplicâ-las e, no 
entanto, o erro. fundamental esta nos 
interesses, na coragem, na limpidez de 
carâcter - na nova ordem social. 
O legislador cumpre a sua obrigaçâo. Sô 
que legisla para uma mâquina que nào 
funciona oleada. Mâquina que emperra 
por obstruçâo de elementos propositada- 
mente interpostos. Sabem de antemâo 
esses elementos que, desobedecendo à lei, 
serâo poupados pela cumplicidade do sis- 
tema ou dos amigos e conhecidos das 
instâncias legais ou governamentais. 
Encontram-se, de resto, de tempos a tem- 
pos em inumerâveis cornes e bebes, 
jantares e almoços, copo-de-âgua ou caviar 
regado a champanhe, nas diversas instân- 
cias diplomâticas - pelo menos nos dias 
nacionais de cada pais - e noutras 
ocasiôes de permeio. Conhecem-se e até se 
apelidam uns aos outros. Convidam-se 
mutuamente e sâo membros de um VIP 
fechado a interferências que contradigam 
os seus interesses mais intimos. 
Aquilo que agora começa a ser visto como 
acto criminal agravado, é um despertar 

das consciências, numa 
evoluçâo social e colectiva 
desejada, pois que esses 
crimes eram socialmente 
ignorados hâ vinte ou trinta e 
mais anos atrâs. Este é, sem düvida, o lado 
positivo da erupçào a que assistimos. Os 
portugueses sâo espectadores do desenro- 
lar dos acontecimentos, muito mais como 
aprendizes de algo de novo - a classifi- 
caçâo de «crime» em si mesma dos actos 
cometidos - do que corn a consciência 
plena de que esses eram crimes naturals, 
hâ décadas banidos socialmente na maio- 
ria das democracias ocidentais. 
Corn capas de uma tolerância hipôcrita, 
os portugueses aceitaram durante tempo 
demais a perpetraçào de um mal men- 
tirosamente apelidado de culturalmente 
correcto. Dai que o politicamente correcto 
fosse a nâo interferència para corn aqueles 
que O perpetravam, por serem classifica- 
dos de cidadàos intocâveis. 
A braços corn um problema de imagem, o 
governo agora usa a foice, numa acçâo 
radical que irâ, mais uma vez, pecar pelo 
improviso. Mas, pelo menos, ganhâmos a 
consciência colectiva. Daqui em diante, o 
caminho para todos aqueles ou aquelas 
que escolham condutas sociais de cariz 
anâlogo ao que agora despoletou, sabem 
que serâo menos poupados do que foram 

até agora e que esse caminho 
serâ cada vez mais sinuoso, 
dificil e perigoso demais para 
valer o preço de uma repu- 
taçâo. 

Se por um lado foi bom este choque social, 
a sua virtude sô pode residir na eficiência 
em que o problema for tratado daqui em 
diante. 
Nào é importante se as leis prescrevem. A 
importância reside unicamente na rapidez 
do sistema, para nào deixar que as leis 
prescrevam. 
No Canadâ, por exemplo, as leis nunca 
prescrevem. Na base deste procedimpnto, 
continuam a ser perseguidos e julgados 
individuos que cometeram crimes contra 
a humanidade na Segunda Guerra 
Mundial. 
Em Portugal, é fundamental que façamos 
uma das duas coisas: 
Ou os crimes prescrevem passados alguns 
anos (como agora acontece), mas a 
mâquina da Justiça p^ssa a ser mais 
célere, para evitar que esses crimes ultra- 
passem o «tempo de validade»; 
Ou, se os portugueses nào forem capazes 
de fazer funcionar a mâquina judicial efi- 
cazmente, Julgando a sua lentidào como 
«velocidade cultural», entâo nenhum 
crime pode prescrever, levando em conta 
essa lentidào do sistema. 

Lusologias^HotmaiLcom 

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

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

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

À venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 

DISTRITOS 
oiSPONÎVEiS EM CO ROM: 

• BRAGA • BEJA 

• COIMBRA «PORTO 

• SETûBAL » AçORES 

• VIANA • AVEIRO 

DOCASTELO • LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 , .Terras de PnrttDyel 
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Crônica à distância 
Contrasistema 

Quem, quando e corao, restabeleœrâ a 
Ordem Deraocrâtica? 

O Regime da III RepûfaKca esta podre. 
Do que, de hâ muitos anos para câ, vem 
sucedendo “neste pais”, é fâcil conclui-lo. 
Sô os casmurros, dogmâticos e fundamen- 
talistas è que delèndem “esta coisa”, na 
medida em que, propagandistas do regime 
à cuja mesa se banquetearara, fere-üies a 
autoestima reconbecer 0 lôgro que nos 
impingiram. 
Sâo assim os corporativos do regime. 
Na Repûblica Portuguesa sucedem-se os 
Govemos- Dos mais diversos Partidos. 
No entante; a sitüaçâo econôraico-finan- 
ceira é dificil. A Instabilldade foi regra. 
A insegurança agravou-se. A droga e a 
criminalidade proliferam graças a leis 
que tal favorecem. A imigraçâo ilegal 
ameaça equilibrios da sociedade por- 
tuguesa. A educaçâo é quase Inexistente 
e O ensiao O pior da OCDE. A saùde 
sofre lacunas quase intransponiveis. A 
autogestâo, a indisciplina, o despesismo, 
a burocracia e a ineficâcia caracterizam 
O essenciai da Admlnistraçâo Pùblica 
portuguesa. As forças de segurança 
“brincaru” aos “siadicatos” e as Forças 
Armadas vâo sendo maquiavelicamente 

desmanteladas. A populaçâo nâo confia 
no aparelho de “Justiça”. Politizado estâ 
tambêm O aparelho cultural As nossas 
produçôes e exportaçôes nâo assent am 
em mâquinas competitivas. 
Os niveis de endividamento das famüias 
sâo desesperantes, as empresas vêem 
crescer-ihes os custos e dirainuir os 
luçros, as receitas fiscais vâo se reduzin- 
do, a Banca endividou-se imprudente- 
mente ao estrangeiro, agravara-se os 
desequüibrios das nossas Balanças, o 
Estado esta como estâ. 
Que raio de pais é este?!... 
Mas, na Repûblica Portuguesa, sucederara- 
se os Governos dos mais diversos Partidos. 
Todos eles, honestamente, podem chegar a 
luna condusâo evidentissima - corn o pré- 
sente regime constitucionai é os actuals 
quadros legislatives, nâo é possivel fazer de 
Portugal um pais desenvolvido, ao nivel 
doseuropeus. 
Todos sabem isto. 
Mas, por uma questâo de orgulho ferido, 
nâo querem “dar o braço a torcer”. 
Impingiramnos “esta coisa”. Logo, mesmo 
que Portugal vâ cada vez mais para q 
fundo, os corporativos afogar-se-âo - e a 
nos todos... - corn os sens dogmas, casmur- 
rices e fundamentalismos. 
Faz lembrar as anedotas que se contavam 
sobre Salazar, aquela do “matei-os a texios, 
mas salvei a Pâtria”. 
Agora, os corporativos da III Repûblica, 

religiosamente, entendem que 
o Povo português se deve sacri- 
ficar à sacralizaçâo das idiotices 
do regime constitucionai, e 
nunca, por muitd que a 
teimosia nos venha a sair cara, 
termos uma Constituiçâo 
democrâtica, adequada a fazer 
progredir e civüizar Portugal. 
Na rua, endividadas e sem 
saber bem como vâo pagar, 
com empregos cada vez mais precârios ape- 
sar dos ilusôrios florilégiôs da legislaçâo, as 
denominadas “massas” àgitam-se. 
Depois do ensino que houve nos ûltimos 
trinta anos em Portugal, é absolutamente 
impossivel exigir que as tais “massas” com- 
preendam a gravidade da sitüaçâo ou lhe 
sugiram soluçôes. 
Depois da lavagem ao cérebro que lhes 
“vendeu” a Propaganda destes decénios, 
os mitos em que as tais “massaà” religiosa- 
mente acreditam, tornam quase impossi- 
vel qualquer apelo à racionalidade, 
Depois do consumismo meentivado, inclu- 
so pelos sectores tontos da burguesia por- 
tuguesa, estâ inviabilizada qualquer 
demonstraçâo de responsabilidadè 
economico-fmanceira. Pois, entre um 
bagaço e o arroto de um croquete de baca- 
Uiau, sô se entende a discussâo de mais 
um ou menos um cêntimo, no preço de 
um litro de azeitej do bilhete de autocar- 
ro, etc., olhando esta “cultura naclonal”. 

inequivocamente ignorante, 
para o Estado, como um fa- 
bricante de moedas e de 
notas, que tem a “obri- 
gaçào”, aqui sim, de auraen- 
tar a produçâo das ditas, e 
fazer o “milagre da multipli- 

caçào dos pâes”. 

Chegâmos a isto. Mas os 
avestruzes politicos que sui- 

cidam teimosamente o Pais, em nome 
do regime-religiâo, recusam arrepiar 
caminho. 
O Governo da présente Coligaçâo PSD- 
CDS tudo tenta para remar contra a 
maré. As “constitucionalidades”, as eor- 
poraçôes e as autogestôes anti-demperâti- 
cas do regime da III Repûblica, começam 
a opor-se-lhe e a impedir os objectivof 
sérios e legitimos. 
Como vamos sair disto?... 
Da minha parte, pessoalmente, é meu 
dever afastar a Madeira deste estado de 
coisas, o mais que for possivel. Serviço 
que, nesta parcela de Portugal, é o que se 
pode tentar prestar ao Pais. 
Mas a religiosidade politica dos funda- 
mentalistas da III Repùjilica, paira 
ameaçadora e cetaliante sobre quem 
queira remar contra a maré. 
Quem, quando e como, sempre em 
Democracia, restabelecerâ a Ordem 
Democrâtica? 

Autonamia tem sida mal negociada 

Os Açores trocaram “rebuçados” pelas questêes essenciais 
nas varias revisôes da Constituiçâo 
o primeiro juiz açoriano eleito para o 
Tribunal Constitucionai entende que as 
Autonomias nâo têm mais Poderes devido à 
forma como o seu estatuto foi negociado nas 
sucessivas revisôes Constitucionais. Para 
Carlos Pamplona Ohveira, o problema nâo 
estâ tanto na Constituiçâo Portuguesa, mas 
sim nos politicos que negociaram a 
Autonomia ao longo dos ûltimos 26 anos. 
“Quando forain elaborados e alterados os 
estatutos regionais”, afimou Carlos 
Pamplona Oliveira ao Açoriano Oriental, 
“pairava a ideia de que as Regiôes, em vez 
de pretenderem esclarecer os aspectos mais 

delicados das respectivas Autonomias, 
optaram antes por segurar o resultado, limi- 
tando-se muito modestamente a obter um 
ou outro rebuçado que satisfizesse a gulo- 
seima interna”. No entender de Carlos 
Pamplona Oliveira, os contextes politicos 
em que se deram os grandes momentos 
para as Autonomias também nâo foram os 
mais favorâveis. Primeiro, logo em 1976, ano 
da sua instituiçâo, quando o pais ainda 
atravessava uma fase conturbada, corn as 
sequelas revolucionârias do 2,5 de Abril; 
Depois, nas sucessivas revisôes 
Constitucionais, as Autonomias foram sem- 

pre prejudicadas, na visâo deste juiz, pelo 
mau relacionamento casual entre o Governo 
da Repûblica e os Governos Regionais. Por 
um lado, Carlos Pamplona Oliveira admite 
que a sua eleiçào para o Tribunal 
Constitucionai (sem votos contra na 
Assembleia) nâo pode ser dissociada da sua 
profunda ligaçào aos Açores e, portante, 
nâo nega que ela possa ter uma leitura politi- 
ca, de maior abertura desta instituiçâo para 
corn as Autonomias. No entanto e, por outro 
lado, o juiz nega a ideia que muitos politicos 
açorianos têm do Tribunal Constitucionai 
como “força de bloqueio” do Poder 

Autonômico. “Essa imagem é falsa”, afirma 
Carlos Pamplona Oliveira, “e surgiu num 
determinado momento histôrico, em que 
houve necessidade de apontar um alvo fâcil 
e sobretudo indefeso, para justificar alguns 
insucessos politicos”. O juiz admite que o 
seu contributo, agora, no Tribunal 
Constitucionai, em questôes relacionadas 
corn os Açores, serâ “modesto”. Carlos 
Pamplona Oliveira lembra que a funçào do 
Tribunal Constitucionai, no que às 
Autonomias diz respeito, é apenas a de anal- 
isar o Poder Legislative Regional, nâo tendo 
qualquer interferêneia na aeçào do Governo. 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salaries, trabalho estàvel. 

Contacte jà 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 

MstuAirfôMtiva 

CONFIE EIVI EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIÂE     , 
HONESpD^E 

ço 2612 St. Clair Ave. W 
(esoulnacoinalaneSUTmMo. 

Estimativas gratia TelVFaX: 416-533-2439 
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Taça UEFA: 
possibilidades de Lens e 
PSG seguirem em trente 

Euro2008 
Candidatures apresentam - 
- se em audiçôes discretes 

O jornal francês «L^equipe» publica esta terça-feira um 
estudo curioso relative às possibilidades das equipas 
francesas seguirem em frente nas competiçôes europeias. 
Segundo o estudo, o Lens, que perdeu por 0-3 no jogo 
da primeira mâo no Porto, tern nove por cento de 
hipôteses de sucesso, enquanto o PSG, que venceu o 
Boavista em 
Paris por 2-1, 
tern 47 por 
cento de possi- 
bilidades de 
qualificaçào. 
O exercicio con- 
siste na pesquisa 
de todos os jogos 
na UEFA das 
equipas france- 
sas desde a 
época 1980/81, 
depois é so ver 
quantas equipas 
recuperaram 
dos resultados 
alcançados na 
primeira mao. 
Assim, o PSG tern 49 por cento de hipôteses de se quali- 
ficar, tal como fizeram quase metade das 217 equipas que 
triunfaram pelo mesmo resultado. 
No caso do Lens, pode sonhar corn nove por cento de 
hipôteses, percentagem encontrada junto das 196 equipas 
que perderam por 0-3 na primeira mâo e recuperaram no 
segundo jogo. 
O Lyon, que empatou a zero na Turquia corn o 
Denizlispor, é a équipa francesa corn mais possibilidades 
de seguir em frente, jâ que 70 por cento das equipas que 
tiveram igual resultado no primeiro jogo apuraram-se no 
segundo encontro. O Bordeûs tem apenas dois por cento 
(perdeu em casa corn o Anderlecht) e o Auxerre tem 41 
por cento (derrotado em Sevilha pelo Bétis, por 0-1). 
De resto, a imprensa francesa nâo dâ muito destaque aos 
jogos do Lens e do PSG, preferindo centrar atençôes na 
possivel derrocada das equipas gaulesas na Taça UEFA. 

Martial Arts System 

IPassageny 
de Ane 

corn jantar de gala 
e Karaoke. 

Para mais Info 
e bilhetes 

o Comité Executivo da UEFA ouviu na sua sede, em 
Nyon, a derradeira apresentaçâo das sete candidaturas à 
organizaçâo do campeonato da Europa de futebol de 
2008, um dia antes da escolha do "sucessor" de Portugal. 
Os oito membros do comité habilitados a votar - porque 

UEFACUP. 
os restantes estào associados às candidaturas - ouviram 
durante quinze minutos, na maxima discriçào, as sete de- 
legaçôes. 
A sequência das audiçôes seguiu a ordem alfabética ingle- 
sa, pelo que os primeiros foram a candidatura Âustria- 
Suiça, seguida do conjunto "Nôrdico2008" (Suécia, 
Dinamarca, Noruega e Finlândia), Bôsnia-Croâcia, 
Grécia-Turquia, Escôcia-Irlanda, Hungria e, finalmente, 
Russia. 
Depois do sucesso financeiro que recebeu a co-organiza- 
çâo do Europeu2000, a cargo da Bélgica e da Holanda, 
cabe à UEFA, que entretanto decidiu-se por Portugal na 
organizaçâo do Euro2004, escolher entre uma candidatu- 
ra quâdrupla, quatro co-organizadoras e apenas duas iso- 
ladas. 
Para evitar todos os riscos de eventuais favorecimentos e 
de fugas de informaçâo, as audiçôes foram limitadas às 
pessoas directamente implicadas nos dossiers, pelo que, 
corn direito a marcar presença estiveram apenas os prési- 
dentes das federaçôes e os responsâveis pelos projectos. 
A candidatura dos paises nôrdicos - cara ao présidente da 
UEFA, o sueco Lennart Johansson, mas que, no entanto, 
demonstrou grande neutralidade - tornou-se a principal 
favorita hâ apenas algumas semanas. No entanto, a orga- 
nizaçâo do Euro+92 por parte da Suécia apresenta-se 
como factor desfavorâvel. 

Por outro lado, sob o simples +slogan+ "o melhor do fute- 
bol perto da sua casa", a jâ candidata ao ultimo Europeu, 
a Austria - que desta vez se associou à Suiça, quando no 
passado o "parceiro" foi a Hungria -, nâo cessa de subir 
nas sondagens. 

Infra-estruturas jâ existentes, as distâncias curtas, um 
apoio unânime dos dois governos, a experiência de um 
Mundial (1954) e de um Europeu de esperanças no Verâo 
passado sào os maiores e melhores argumentos do par 
Austria-Suiça, corn o pais helvético a também aproveitar 
o facto de ser a "casa" da UEFA e da FIFA. 
As outras candidaturas têm, sobretudo, a seu favor argu- 
mentos politicos, nomeadamente as propostas conjuntas 
Grécia-Turquia e Bôsnia- Croâcia, casos de "eternos inimi- 
gos" que se têm aproximado, enquanto a Hungria e a 
Russia têm como trunfos a sua abertura a Geste. 
Os oito membros do comité reunir-se-ào quinta-feira de 
manhà e reduzirào o leque de candidatos a dois ou très, 
para depois votarem. 

A candidatura que reunir a maioria absoluta (metade 
mais um voto) serâ a anfitriâ do Euro2008. Caso nâo 
exista uma maioria, a candidatura corn menor numéro de 
votos serâ eliminada e terâ lugar uma escolha entre as 
restantes. 
Na hipôtese extrema de nâo se chegar a qualquer decisào, 
o voto do présidente do comité serâ déterminante. 

Treinador 
Guilherme Farinha 
deixa Académico 
de Viseu 
o treinador Guilherme Farinha despediu-se dos 
jogadores do Académico de Viseu, da II Divisâo B, depois 
de decidir abandonar o clube por entender que nâo esta- 
va a conseguir alcançar os resultados desportivos a que se 
propos. 
Guilherme Farinha, que tinha contrato por uma época, 
colocou o seu lugar à disposiçào apôs a derrota em S. Joâo 
da Madeira, tendo a sua saida sido aceite pela SAD do 
Académico de Viseu. 
A subida à II Liga de futebol jâ esta época era um dos 
seus objectivos. 
"Constatando que a sorte nâo o acompanhou e os résul- 
tados nâo apareceram, corn a dignidade e elevaçào que 
determinou a sua contrataçào, colocou o lugar à dis- 
posiçào. Avaliâmos a situaçâo da mesma maneira e 
aceitâmos", afirmou à Agência Lusa Ricardo Brazete, da 
SAD do Académico. 
Segundo o responsâvel, a rescisào do contrato foi amigâv- 
el, nâo pagando o clube qualquer indemnizaçâo ao 
treinador. 
Guilherme Farinha despediu-se hoje do^jogadores, antes 
do treino. Os trabalhos da équipa foram comandados por 
très jogadores, nomeadamente Leal, Zé Duarte e Sérgio. 
Segundo Ricardo Brazete, hoje à noite haverâ uma 
reuniào para reflectir sobre o futuro treinador da équipa, 
"mais para se encontrar um sentido de orientaçâo" do que 
para tomar jâ uma decisâo. 
"Nâo queremos tomar nenhuma decisào precipitada", 
frisou, garantindo que nâo hâ "nenhum trunfo na 
manga". 
O responsâvel da SAD do Académico partilha da opiniâo 
de Guilherme Farinha de que a équipa foi prejudicada 
pelos ârbitros, aludindo a casos de equipas que se encon- 
tram bem posicionadas que "ganharam jogos ao nonagési- 
mo minuto". 
O Académico de Viseu encontra-se no sexto lugar da 
tabela classificativa, corn 17 pontos. 

Paulo Bento e Rui lorge 
fazem treino condicionado 
Paulo Bento e Rui Jorge fizeram esta quarta-feira treino 
condicionado, durante cerca de 50 minutos, acompa- 
nhados pelo preparador fisico do Sporting, Fidalgo 
Antunes. O médio (padecendo de mialgias) e o defesa 
(corn um traumatismo numa coxa) aumentam assim o 
lote de jogadores corn que o treinador Laszlo Bôlôni nâo 
pode contar para preparar o jogo frente ao Uniâo de 
Leiria. 
O lado esquerdo da defesa é assim a principal preocu- 
paçào do técnico romeno, pois Tello nâo se treinou esta 
quarta-feira, devido a uma amigdalite. Sâo très jogadores 
que estâo em dùvida para o jogo de sâbado, mas hâ ou- 
tros que estâo definitivamente de fora. 
Luis Filipe fez treino especifico motivado pela entorse no 
joelho e engrossa o lote de lesionados, além de Beto e 
Niculae. Jardel esta no Brasil e o regresso esta quinta-feira 
é ainda apenas uma previsào, enquanto Quaresma e 
Carlos Martins estào castigados. 

Foram assim muitas as ausências e apenas 18 os jogadores 
que trabalharam sem limitaçôes, cerca de uma hora e 
meia, sob a orientaçâo de Laszlo Bôlôni, apôs um adia- 
mento considerâvel dos trabalhos devido a uma palestra 
tida corn o plantel. Apôs exercicios de circulaçâo de bola, 
o treinador do Sporting dedicou a maior parte da sessào 
às jogadas pelos flancos e respectiva finalizaçào. 
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Boavista - Yuri (ex-Maia) é "pantera" até 2007 e a partir de 
Janeiro 
O avançado Yuri foi oficialmente apresen- 
tado como futebolista do Boavista até à 
época 2006/2007, começando, jâ em 
Janeiro proximo, a alinhar corn as cores 
"axadrezadas". 
Oriundo dq Maia (II Liga), o jovem ata- 
cante de 20 anos integrarâ o plantel dos 
vice-campeôes nacionais a partir de terça- 
feira, podendo ser opçào valida para o téc- 
nico Jaime Pacheco por ocasiâo da abertu- 
ra do "mercado", em Janeiro. 
Satisfeito por representar o Boavista, o 
avançado naturalizado português afirmou 
querer jogar o mais rapidamente possivel, 
prometendo, como é da praxe, muito tra- 
balho. 
"Como sou português, quero representar, 
um dia, a selecçâo nacional. É um salto 
muito grande e é corn muita alegria que 
represento o Boavista. Venho para traba- 
Ihar e jogar o mais rapidamente possivel. 
Quero mostrar ao +mister+ que ele pode 
contar comigo quando entender.", disse. 
Corn apenas dois golos marcados esta tem- 
porada, mas 16 na anterior, o futebolista 

esta esperançado numa boa época e acre- 
dita que a mâ fase do seu novo clube ira 
passar, pois, na sua opiniâo o plantel tem 
grande valia. 
"Estamos a passar por uma mâ fase, mas 
vamos dar a volta aos maus resultados. 
Pelo que vejo, é mais fâcil jogar na 
Primeira Liga do que na Segunda", afir- 
mou o jogador, garantindo que desde a 
época transacta que sonhava em vestir as 
cores "axadrezadas". 
Apesar de ter nascido no Brasil, o jovem 
explicou o motivo de se chamar Yuri, 
nome habitualmente utilizado nos paises 
de Leste. 
"O meu pai gostava muitos dos russos e o 
nome Yuri vem daquele cosmonauta 
chamado Gagarin. Também quero “ir à 
Lua” aqui no Boavista", concluiu. 
O présidente da SAD "axadrezada", Joào 
Loureiro, realçou a juventude do novo 
camisola 2.5, mas esfriou ds ânimos àque- 
les que vislumbram imediatamente bons 
resultados, alertando para o investimento 
a longo prazo que représenta a contrataçâo 

do jogador. 
"É uma grande aposta para o futuro. O 
Yuri é um futebolista que conhecemos hâ 
muito tempo e que esperamos que nos 
traga muitas alegrias a longo prazo. Mas se 
tiver êxito imediatamente, ficarei muito 
feliz", afirmou. 
Explicando os contornos da contrataçâo - 
"prevê a ida do central Saül e uma per- 
centagem para o Maia numa possivel 
transferência futura -, Loureiro tem jâ 
definido o perfil do outro reforço jâ anun- 
ciado. 
"Hâ vârias possibilidades quanto à outra 
contrataçâo que jâ dissemos que iamos 
fazer. Estâ perfeitamente definido o que 
queremos, mas nada mais posso adiantar. 
Mas posso dizerque se nào houvesse deter- 
minadas vicissitudes no nosso plantel, essa 
contrataçâo nunca aconteceria". 
O présidente do Boavista aproveitou igual- 
mente a ocasiâo para confidenciar o desti- 
no dos outros quatro atletas dispensados 
aquando da recente reestruturaçào de que 
foi alvo o plantel às ordens de Jaime 

Pacheco. 
"Quanto ao Serginho, o passe dele é agora 
do seu anterior clube, o Corinthians 
Alagoano. Se ele vai para o FC Porto ou 
nâo, isso nào me intéressa. Jâ câ estâ o 
+cacau-i-", começou por dizer. "O Sana, o 
Marco Almeida e o José Pedro irâo, por 
empréstimo, para clubes da II Liga. 
Continuamos a contar corn eles", acres- 
centou. 

Perspectivando o jogo da segunda "mâo" 
da terceira eliminatôria da Taça UEFA 
corn os franceses do Paris Saint Germain - 
a realizar quinta-feira à noite no Bessa 
Joào Loureiro, solicitou o apoio dos sôcios, 
de modo a que o Boavista volte a chegar 
aos oitavos-de-final da competiçâo. 
"Os nossos associados sâo muito impor- 
tantes para acarinhar os jogadores. Temos 
uma modalidade de bilhetes que permite a 
cada um, trazer dois amigos. Queremos 
enchèr o estâdio e fazer uma bonita festa. 
Se tudo correr bem, chegaremos aos 
oitavos", concluiu o présidente. 

"Barça" soma e segue e rival de Madrid velia a sofrer 
o FC Barcelona voltou a "esquecer" o mau 
momento na liga espanhola de futebol e 
somou a oitava vitôria consecutiva na Liga 
dos Campeôes, desta vez frente ao 
Newcastle (3-1), na segunda jornada da 
segunda fase. 
O clube da Catalunha, a atravessar uma 
das piores crises desportivas da sua 
histôria, voltou a "transfigurar-se" na com- 
petiçâo europeia e manteve o percurso 
totalmente vitorioso, isto num jogo previa- 
mente agendado para terça-feira, mas que 
acabou por ser adiado para hoje devido ao 
mau tempo. 
Se às oito vitôrias na "fase regular" se jun- 
tar as outras duas obtidas na terceira pré- 
eliminatôria de acesso à competiçâo, 
frente ao Légia de Varsôvia, o FC 
Barcelona soma na présente ediçào dez 
vitôrias consecutivas, o que iguala o 
recorde na posse do AC Milào, que regis- 
tou a mesma série na época de 1992-93, 
numa altura em que a prova se realizava 
em moldes diferentes. 
Apôs quatro vitôrias nas duas primeiras 

eliminatôrias, o AC Milào somou mais seis 
triunfos no Grupo B dessa ediçào, corn o 
percurso a ser travado apenas na final pelo 
Olympique de Marselha, que bateu os ita- 
lianos por 1-0 no jogo decisivo. A équipa 
francesa viria a ser mais tarde despojada 
do seu titulo devido a um escândalo de 
corrupçâo. 
No jogo que encerrou o Grupo A, Dani 
inaugurou o marcador logo aos sete minu- 
tos, a favor do FC Barcelona, com o 
Newcastle a responder aos 24 minutos, por 
intermédio de Ameobi. A dez minutos do 
intervalo, Kluivert recolocou os anfitriôes 
em vantagem, que viria a ser dilatada jâ no 
decorrer do segundo tempo corn um golo 
de Motta (58). 
Mas se o "Barça" continua em grande na 
Liga dos Campeôes, o grande rival dos 
catalàes, o Real Madrid, actual detentor 
do titulo, mantém o percurso tremido na 
présenté ediçào da prova e hoje quase saia 
derrotado em casa frente aos russos do 
Lokomotiv de Moscovo (2- 2). 
Uma decisào questionâvel do ârbitro inglês 

^GAle4^ 
^Iwpfm 

w Teliz Haid a ledm 
eô ôm dmkô e 

Agora corn especiais de Natal, roupeis 
importadas de Portugal e França, Tommy 
Hillfîger, Hellen’s Creations e muito mais! 

Visite-nos e ieve consigo este anùncio 
e terà 10% de descente 

iS03 DUNOAS STREET W. 
TORONTO, ON MG J ^X3 

416-533-6S5G 

Graham Barber, que apitou para o final do 
jogo quando Obiorah se isolava para a ba- 
liza madrilena, manchou definitivamente 
este encontro, pois "aconselha" o senso 
comum a nâo "cortar" uma jogada de peri- 
go iminente. 
O Real Madrid até começou melhor o 
encontro, passando para a frente do mar- 
cador aos 2l minutos, graças ao inevitâvel 
Raul. Apenas dois minutos apôs o reata- 
mento, Obiorah "despejou" o primeiro 
balde de âgua fria sobre os adeptos 
madrilenos, que terào "gelado" aos 74 min- 
utos, quando Mnguni colocou os moscovi- 
tas em vantagem. 
O "amargo de boca" para os adeptos da 
casa duraria, porém, apenas dois minutos, 
o tempo que Raul demorou a responder ao 
segundo golo do Lokomotiv, embora corn 
a colaboraçâo infeliz do guarda-redes 
Ovehinikov, que ainda pertence aos 
"quadros" do FC Porto. 
Jâ nos derradeiros momentos do periodo 
de compensaçâo, Obiorah teve nos pés 
uma soberana oportunidade de "matar" o 

jogo a favor dos visitantes, mas Graham 
Barber nào permitiu que o jogador russo 
se isolasse ao apitar, para o final do encon- 
tro. 
No outro jogo do Grupo C, o AC Milào, 
que na jornada inaugural tinha batido em 
casa o Real Madrid (l-O), foi a Dortmund 
bâter os alemàes do Borussia pelo mesmo 
resultado, corn o ùnico golo do encontro a 
ser apontado quatro minutos depois do 
intervalo por Filippo Inzaghi. 
Corn este tento precioso, Inzaghi igualou o 
argentino Hernan Crespo, do vizinho 
Inter de Milào, no topo da lista de me- 

Ihores marcadores da competiçâo, ambos 
corn nove golos marcados. 
No Grupo D, dois golos do avançado 
holandês Ruud Van Nistelrooy garantiram 
hoje uma vitôria justa por 2-0 do 
Manchester United sobre o Deportivo da 
Corunha, num dos jogos que mais inté- 
ressé recolhia desta ronda. 
Finalmente, e para o mesmo agrupamen- 
to, a Juventus selon uma vitôria de 4-0 
sobre os suiços do Basileia. 

CHURHASQUEIKA 
GRILL HOUSE 

1° PR£MIO - UMA VIAGEM A PORTUGAL 
(PARA UMA PESSOA) 

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

O SORTEIO SERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002 • 
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TORONTO, ON M6H1A4 

416.537.2098 WWW.PIR1PIRI.COM 
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Abilio, 0 exempio de uma carreira 
recheada de sucesse 
Seis meses antes do tempo inicialmente previsto - jâ tinha 
decidido parar de jogar no final da época -, Abilio 
resolveu colocar um ponto final na sua carreira de fute- 
bolista. Uma decisao inesperada, muito por culpa da 
polémica saida de Carlos Carvalhal do comando técnico 
do Leixoes. Em poucos dias, o carismatico jogador co- 
nheceu a sensaçào de pendurar as chuteiras no balneario 
e pegar no livro das tacticas para vestir a pele de um 
treinador ambicioso que tern como principal prova de 
fogo manter a equipa de Matosinhos na liderança da II 
Divisao B e conseguir a tâo desejada subida de escalâo. 
Nâo serâ fâcil, mas «a vida é feita de desafios», como sub- 
linhou, repetidamente, em entrevista ao Maisfutebol. 
Aos 35 anos (nasceu a 24-06-67), deixà para trâs uma car- 
reira recheada de sucessos: integrou o ultimo plantel do 
Leixôes na l.“ Divisâo, defendeu as cores do F.C. Porto em 
duas épocas consecutivas (89/90 e 90/91) e foi uma das 
figuras incontornâveis do Salgueiros na dourada década 
de 90, em que chegou a disputar a Taça UEFA pelo clube 
de Paranhos e era considerado pela critica como um dos 
melhores médios criativos do futebol português. Foi 
treinado por nomes grandes da praça futèbolistica como 

Antonio Morais, adjunto do mitico José Maria Pedroto, 
curiosamente quem o lançon na alta-roda do futebol por- 
tuguês, e também experimentou a sensaçào dë trabalhar 
corn Artur Jorge, Mario Reis e Carlos Manuel, entre ou- 
tros. 

Ao longo da sua carreira, Abilio soma catorze épocas con- 
secutivas na I Liga sempre em grande nivel um titulo de 
campeào nacional (89/90), uma Taça de Portugal (90/91) 
e uma Supertaça (89/90) e foi ainda finalista vencido 
destas duas ultimas competiçôes, quando defendia as 
cores do Leixôes na época passada. Alias, sâo os sens pés, 
num sensacional livre directe, que abrem o caminho para 
a vitôria em Braga (3-1) e garantem o acesso à final do 
Jamor. Mas para trâs ficam algumas mâgoas de nâo ter 
podido ir mais além no futebol. Por exemple, esteve a um 
passe de assinar pelo Sporting, quando Carlos Manuel 
chegou a Alvalade, e saiu do Salgueiros para o 
Campomaiorense de uma forma que fez correr muita 
tinta na altura. Falhou ainda uma grande penalidade, no 
ultimo minuto, que impediu o clube de Paranhos de par- 
ticipar na Taça UEFA. Foi em Faro, na época 96/97. 

IZ’* Jornada 
III Divisâo 

Resultados Prôxima jornada 

Madalena - Angùstlas, 3-0 
Velense - Ideal. 2-0 
Santiago - Praiense, 4-2 
Ribeirlnha - St° Antônio, 2-3 
Flamengos - Angrense, 3-2 

Classificaçâo 

Ideal - Angùstlas 
Praiense - Velense 
Sf Antùnio - Santiago 
Angrense - Ribeirlnha 
Flamengos - Madalena 

I 
CL. EQUIPAS 

1 PRAIENSE 

2 VELENSE 

3 ANGRENSE 

4 MADALENA 

5 SANTIAGO 

B ST. ANTONIO 

7 IDEAL 

8 FLAMENGOS 

9 RIBEIRINHA 

10 ANGUSTIAS 

JGS. PTS 
11 21 

11 20 

10 18 

11 18 

11 18 

11 18 

12 17 

11 11 
11 9 

11 1 

Assocîaçâo de treinadores nega 
problemas na vinda de Scolari 

Kuwait proibe 
entrada de selec- 
cionador do lémen 
no pais 
o técnico da selecçâo de futebol do lémen, Hazem 
Jassam, de nacionalidade iraquiana, foi proibido de 
entrar no Kuwait, pais onde se disputa de 16 a 3Ü de 
Dezembro a Taça Arabe de Futebol, revelou uma fonte 
oficial do Kuwait. 
Um comunicado do Ministério do Interior do Kuwait 
sublinha que "o nome de Hazem Jassam (técnico do 
lémen) figura na lista negra de pessoas que colaboraram 
corn o regime de Bagdad durante a ocupaçào do Kuwait", 
de Agosto de 1990 a Janeiro de 1991. 
Deste modo, o ministério do Kuwait recusou a concessào 
de um visto especial para Hazem Jassam, por "razôes de 
segurança". 

Taça de Portugai: 
Estrela da Amadora 
nos oitavos-de-final 
o Estrela da Amadora, da II Liga, é a primeira equipa a 
apurar-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O 
clube da Reboleira venceu o Barreirense, da Zona Sul da 
II divisâo B, por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da quarta 
eliminatôria, disputado no Barreiro. O sorteio realizado 
na semana passada jâ tinha ditado que o vencedor deste 
encontre ficaria isento da prôxima eliminatôria.Os golos 
surgiram apenas na segunda parte e foi preciso seguir 
para prolongamento para decidir o vencedor. Tiago 
Lemos colocou o Estrela na frente, aos 50 minutos, mas 
pouco depois Flamarion marcou na prôpria baliza e 
empatou. 

No prolongamento, foi a vez do Barreirense marcar um 
autogolo. Aos 12 minutos, apôs cruzamento de Pedro 
Simôes, Bruno Saraiva marcou na prôpria baliza e deu a 
vitôria aos estrelistas. 

José Pereira, présidente da Associaçâo Nacional de 
Treinadores, negou esta quarta-feira ao Maisfutebol ter 
solicitado o certificado de Luiz Felipe Scolari à congénère 
brasileira. Pereira diz que espera ver a certificaçâo do té- 
cnico brasileiro, mas lembra que, se a federaçào por- 
tuguesa entender, pode certificar Scolari. 
«A Secretaria de Estado dos desportos e a federaçào 
podem dar a qualificaçào necessâria ao Scolari se 
chegarem à conclusâo que o técnico tem méritos e atribu- 
tos suficientes para ser certificado e a associaçâo tem de 
acatar a decisào», explicou José Pereira, mostrando-se 

Jardel chega a lisboa 
na sexta-feira 
Mârio Jardel régressa a Portugal na manhà desta sexta- 
feira. O avançado do Sporting resolveu em définitive os 
assuntos pessoais que o levaram a Sâo Paulo, mas «sô con- 
seguiu garantir a viagem de regresso para as 23h00 desta 
quinta-feira» (hora brasileira), afirmou ao Maisfutebol o 
advogado do jogador brasileiro. Newton Padilha. 
Jardel deverâ entâo aterrar no Aéroporté da Portela por 
volta das 09h00 portuguesas de sexta-feira. «O Jardel jâ se 
divorciou. Estâ tudo resolvido», disse Newton Padilha 
quando questionado sobre o facto de o jogador ter de 
voltar novamente ao Brasil para nova audiência rela- 
cionada corn este caso. 
O brasileiro, entretanto, jâ nâo estarâ présente no treino 
desta quinta-feira, às 16h00, e chega exactamente na 
véspera do dia do jogo corn o Uniào de Leiria; dia em que, 
por regra, o plantel leonino entra em estâgio. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

T0l: 905-82M551 • futgos-saiHiiso 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

confiante que o brasileiro «jâ possuiu qualificaçào». 
Assim sendo nâo existe qualquer problema na admissào 
de Scolari como seleccionador de Portugal. 
Entâo como se explicam as noticias que chegam do Brasil 
sobre os problemas que o técnico poderâ ter para treinar 
a equipa portuguesa? «Nunca solicitei à associaçâo 
brasileira qualquer certificado. Aquilo que existe é um 
intercâmbio de ideias entre as duas organizaçôes de 
forma a compreender as equivalêneias que podem ser 
efectuadas em treinadores que estào certificados no Brasil 
e que querem exercer em Portugal. 

Itàlia: numéros da 
uiolência disparam 
Os nümeros sâo assustadores e deixam bem expressa 
uma realidade preocupante: a violêneia no futebol ita- 
liano disparou de forma évidente. Foi o ministro do inte- 
rior, Giuseppe Pisanu, a tornar püblicos os dados do 
medo; 150 adeptos e 357 policias feridos, num aumento 
de 260 por cento em relaçâo aos valores da época passa- 
da, pela mesma altura. 
O numéro de confrontos também aumentou: mais 25 por 
cento do que os numéros à 13“ jornada da ultima tempo- 
rada, tal como o total de detençôes (5 por cento) e queixas 
relacionadas corn a violêneia no desporto ( 17 por cento). 
A divulgaçào deste relatôrio surgiu na sequêneia de uma 
reuniâo corn altos responsâveis do desporto em Itâlia, 
entre os quais o présidente do comité olimpico e da fede- 
raçâo. 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
Q, PORTtLfl OKWCt-LUE OBSOLUTflMtnTE GRATIS 

O “PERflIT" PARA A COnSTRUGÂO PA HOVA CARACEM 

Tel.: 416-535-7252^ ^ 
Cell: 416-822-0474 
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SyPERLIGA 
PORTUCUCSO DE fUTEDOL PROEISSIOHOL 

V 

EaulPAs J V E □ M S P El 
I FC PORTO 13 

S BENFICA 14 

3 SPORTING 13 

4 GUIMARÀES 13 

5 BELENENSES 13 

6 VARZIM 13 

7 GIL VICENTE 14 

8 VIT.SETÛBAL 13 

9 NACIONAL 13 

10 MARiTIMO 13 

II P.FERREIRA 13 

12 SP.BRAGA 13 

13 U.LEIRIA 13 

14 BOAVISTA 13 

15 BEIRA-MAR 13 

1S MOREIRENSE 13 

17 SANTA CLARA 13 

18 ACADÉMICA 13 

RESULTADOS 

Belenenses - Belra-Nlar, 3-21 
Sporting - Benlica, B-2 

Varzlm - Naclonal da Madeira 1-0 
Moreirense - Académlca 1-0 

Sp. Braga - Uniâo de leirla. 1-1 
P. Ferreira - V. Seiûlial, 1-2 

Boavisia - Maritime, 3-0 
Santa Clara - FC Porto, 1-3 

Cil Vicente - V. Guimarâes, 0-2 
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PRôXIMA JORNADA 

vitOrla Setûbal - Varzlm 
Académlca - Santa Clara 
llnlào leirla - Sporting 
VItérIa Guimarâes - Moreirense 
Beniica - Belenenses 
Maritime - Gil Vicente 
Naclonal - Sporting Braga 
Beira-Mar - Boavista 
FC Porto - Paços Ferreira 

Lil elhores ■Ilarcadores 

SIMAO SABROSA 

ADRIANO Louzada 

ROMEU Almeida 
TIAGO Mendes 
HÉLDER POSTIGA 

RICARDO SOUSA 
BARROSO 
"DECO" 
"GAÛCHO" 
"CEARÂ" 
JOÀO PEDRO 

(Benfica) 

(Nacional) 

(Guimarâes) 
(Benfica) 
(FC Porto) 

(Beira-Mar) 
(Braga) 
(FC Porto) 
(Maritimo) 
(Santa Clara) 
(Santa Clara) 

J) 

M LIGA 
PORTUCUQSn DE fUTEBOL PROEISSIOHRL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 EST.AMADORA 

3 PORTIMONEIMSE 

4 SP.COVILHÀ 

5 SALGUEIROS 

6 MAIA 

7 MARCO 

8 DESP.AVES 

9 FAREIMSE 

10 OVAREIMSE 

11 NAVAL 
12 RIO AVE 

13 DESP.CHAVES 

14 FELGUEIRAS 
15 PENAFIEL 

16 U.MADEIRA 

17 LEÇA 
18 U.LAMAS 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - OVARENSE, 1-1 

E.AMADORA - RIO AVE, 2-0 

U. MADEIRA - PORTIMON. 0-0 

FARENSE - S. COVILHÀ, 1-1 

D. CHAVES - D. AVES, 2-3 

U. LAMAS - MARCO, 2-2 

N. 1® DE MAIO - ALVERCA, 1-1 

MAIA - LEçA, 5-1 

FELGUEIRAS - PENAFIEL, 3-2 
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PRôXIMA JORNADA 

RIO AVE - SALGUEIROS 

ALVERCA - UNIàO MADEIRA 

DESP. AVES - NAVAL 1® MAIO 

S. CoviLHÀ - D. CHAVES 

OVARENSE - FARENSE 

MARCO - ESTRELA AMADORA 

LEçA - UNIàO LAMAS 

PENAFIEL - MAIA 

PORTIMONENSE - FELGUEIRA 

* «î tî' # CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B t* 

I FC PORTO B 
■2 LEIXÔES 
3 LOUSADA 
4 ESPINHO 
5 VIZELA 
G BRAGA B 
7 D.SANDIN. 
H INFESTA 
y GONDOMAR 

10 VILANOVENSE 
U FAFE 
12 FREAMUNDE 
13 P.RUBRAS 
14 PAREDES 
15 ERMESINDE 
16 VILA REAL 
17 CAC.TAIPAS 
IH CANELAS 
10 ESPOSENDE 
20 VIANENSE 

13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

30 
30 
26 
21 
21 
lU 
ly 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
11 
10 
y 

Resultados 
Ermesinde - Vila Real, 3*1 
Infesta - Sp. Braga B, 2-3 
FC Porto B - FaTe, 2-2 
Gondomar - Espinho, 1-1 
Dragôes Sandinenses - 
Freamunde, 2-0 
Leixôes - Lousada, 2-1 
Caç. Taipas - Esposende, 3-1 
Vilanovense - Canelas Gaia, 2-0 
Vizela - Paredes. 14) 
Pedras Rubras - Vianense. 14) 

13‘Jornada 
Ermesinde - Infesta 
Sp. Braga B - FC Porto B 
Fafe - Gondomar 
Espinho - Dragôes Sandinenses 
Freamunde - Leixôes 
Lousada - Caçadores Taipas 
Es[xjsende - Vilanovense 
Canelas Gaia - Vizela 
Paredes - Pedras Rubras 
Vila Real - Vianense 

1 OLIVEIRENSE 11 
2 FEIRENSE 13 25 
3 SP.POMBAL 12 24 
4 ESTRELA PORT 11 24 
5 SANJOANENSE 12 lU 
(i ACÀD.VISEU 11 17 
7 ESMORIZ 13 17 
B TORREENSE 11 lü 
U ÂGUEDA 11 15 

10 CALDAS 12 14 
11 DESP.FÂTIMA 11 14 
12 SERTANENSE 12 14 
13 VILAFRANQ. 11 13 
14 S.JOÀO VER 11 12 
15 ACADÉMICA B ■ 12 12 
l(i OL.BAIRRÜ 11 11 
17 OL.HOSPITAL 11 10 
IH BENFICA CB 11 H 
10 MARINHENSE U 5 

Resultados 
Sanjoanense - A. Viseu, 2-1 
Feirense - Sertanense. 24) 

•Esmoriz - Caldas, 2-1 
Sp. Pombal - Académica 
Coimbra B. 2-0 
Desp. Fâtima - Agueda, 2-3 
O. Bairro - Estrela Portalegre, 1-3 
Marinhense - O. Hospital, 3-1 
Benf. C. Branco - Torreense, 1-1 
Sào Joào Ver - Oliveirense, 0-1 
Folga; Vilafranquense 

13* Jornada 
Sanjoanense - Feirense 
Sertanense - Esmoriz 
Caldas - Sp. Pombal 
yUafranquense - Desp. Fâtima 
Agueda - Oliveira Bairro 
Estrela Portalegre - Marinhense 
O. Hospital - Benf. C. Branco 
Torreense - Sào joào Ver 
Académico Viseu - Oliveirense 
Folga: Académica Coimbra B 

EQUIPA J P 

1 AMORA 13 27 
2 ESTORIL 12 25 
3 LOULETANO 12 22 
4 PONTASSOLENS. 12 20 
5 OLHANENSE 13 20 
6 ODIVELAS 12 20 
7 OL.MOSCAVIDE 12 18 
8 OPERÂRIO 12 17 
y CAMACHA 12 17 

10 MAFRA 12 16 
11 ORIENTAL 12 15 
12 BARREIRENSE 12 14 
13 CASA PIA 12 14 
14 MICAELENSE 12 13 
15 IMORTAL 12 12 
16 LUSITANO VRS 12 12 
17 MARITIMO B 12 12 
18 SPORTING B 12 11 
ly LUSITANIA 12 10 
20 SEIXAL 12 y 

Resultados 
Olhanense - Seixal, 1-0 
Odivelas - Lusitânia Açores, 2-1 
Camacha - Casa Pia, 2-ü 
Barreirense - Micaelense, 1-1 
Amora - Oriental, 1-0 
Louletano • Lusitano VRSA, 3-1 
Olivais e Moscavide - 
Pontassolense, 1-1 
Operârio - Estoril-Praia, 0-3 
Maritimo B - Imortal, 2-3 
Mafra - Sporting B, 1-1 

13* Jornada 
Olhanense - Odivelas 
Lusitânia Açores - Camacha 
Casa Pia - Barreirense 
Micaelense - Amora 
Oriental - Louletano 
Lusitano VRSA - Olivais e 
Moscavide 
Pontassolense - Operârio 
Estoril-Praia - Maritimo B 
Imortal - Mafra 
Seixal - Sporting B 

CAMPEONATO NACIONAL DE 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 13 
2 VALDEVEZ 12 24 
3 JOANE 12 23 
4 MONÇÂO 12 22 
5 VALENCIANO 12 22 
Ü VILAVERDENSE 12 U» 
7 MARIA FONTE 12 18 
8 SANDINENSES 12 18 
‘J CERVEIRA 12 Ri 

lü VALPAÇOS 12 14 
11 AMARES 13 13 
12 RONFE 12 13 
13 MIRANDELA 12 13 
14 T.BOURO 12 13 
15 VILA POUCA 12 12 
R MONTALEGRE 12 11 
17 AG.GRACA 12 lü 
18 MARINHAS 12 8 

StRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 12 27 
2 LIXA 12 23 
3 RIO TINTO 12 21 
4 TIRSENSE 12 21 
5 FAMALICÀO 12 2Ü 
ü TROFENSE 12 2Ü 
7 TORRE MONO. 12 lü 
8 U'S.LOUROSA 12 1!) 
‘J S.P.COVA 12 R 

lü FIÀES 12 IH 
11 PEDROUÇOS 12 18 
12 RIBEIRÀO 12 K) 
13 REBORDOSA 12 15 
14 CINFÀES 12 13 
15 LAMEGO 12 lü 
R CAMBRES 12 ü 
17 SERZEDELO 12 5 
18 PEVIDÉM 12 3 

SERIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOCMA 12 24 
2 PAMPILHOSA 12 23 
3 P.CASTELO 13 23 
4 ESTARREJA 12 22 
5 VALECAMBRENS 12 21 
(i GAFANHA 12 21 
7 F.ALCîODRES 12 R 
H CESARENSE 12 18 
!» MILMEIROENSE 12 17 

10 U.COIMBR.A 12 R 
11 SATÀO 12 16 
12 ANADIA 12 R 
13 MANGUALDE 12 13 
14 GOtiVEIA 12 12 
15 ARRIFANENSE 12 11 
R MILEU 12 11 
17 ESTAÇÀO 13 7 
18 AVANÇA 12 (i 

FUTEBOL - III 
SERIE 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 11 23 
2 RK3 MAIOR lü 2Ü 
3 PORTOMOSENS. 11 2Ü 
4 RIACHENSE 11 20 
5 LOURINHANEN. 10 2U 
6 SOURENSE 11 R 
7 BENEDITENSE lü R 
8 FAZENDENSE 11 16 
y BIDOEIRENSE 10 16 

lü CARANGUEJEIR lü 12 
11 MIRENSE lü 11 
12 ALMEIRJM lü 11 
13 PENICHE il ü 
14 SERNACHE lü 9 
15 NAZARENOS lü 4 
R MIRANDENSE lü 4 
17 TORRES NOVAS lü 3 

□îvisâo l* 
SERIE E 

CL EQUIPA J P 

1 RIBEIRA BR. 13 25 
2 SINTRENSE 12 24 
3 LOURES 12 23 
4 C.LOBOS 13 23 
5 ATLÉTICO MAL: 13 20 
6 BENFICA B 13 R 
7 l-’ MAIO 13 18 
8 CARREtJADO 12 18 
y SÀO VICENTE 12 17 

lu REAL 12 16 
11 PORTOSANTENS. 12 R 
12 SACAVENENSE 12 15 
13 CALIPOLENSE 12 14 
14 ELVAS 13 13 
15 ALCOCHETENSE 12 13 
16 MACHICO 13 12 
17 SANTACRUZENS. 13 12 
18 ÀGUIAS CAM. 12 8 

SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 BEJA 12 26 
2 VASCO GAMA 12 26 
3 SIEVES 12 24 
4 PINHALNOVENS. 12 24 
5 ESTRELA VN 12 24 
6 ATLÉTICO 12 21 
7 MONTIIO 12 R 
8 MESSINENSE 12 18 
y ALMANSILENSE 12 18 

10 UNIÀO SC 12 17 
11 QUARTEIRENSE 12 17 
12 JUV.ÉVORA 12 15 
13 LUS ÉVORA 12 12 
14 FUT.BENFICA 12 II 
15 ESP.LAGOS 12 1) 
16 SESIMBRA 12 8 
17 PADERNENSE 12 6 
18 FERREIRENSE 12 4 

T 
A 
D 

§ 

VALDEVEZ - CERVEIRA, 1-0 

MARIA FONTE - TERRAS BOURO, 1-1 
VAI^OANO - VILA POUCA AGUIAR, 

MARINHAS - Os SAZ«DINENSES, 0-1 
VALPAÇOS - JOANE, 0-2 

RONFE - BRAGANçA, IS 

MIRANDELA - ViLAVEROENSE, 2â 

ÂGU1AS GRAçA - MONçAO, 0-2 

AMARES - MONTALECRE, 00 

1-0 
T 
] 

RIBHRAO - TROFENSE, 1-2 

L.LOUROSA ' OLIVEIRENSE, M 

TIRSENSE - PEVTDEM, 5-1 

SAo PEDRO COVA - LIXA, l-I 

PEDROUÇ03 - CAMBRES, 4-0 

LAMECO • Rio TINTO, 0-1 

FIAES - TORRE MONCORVO, 2-1 

SERZEDELO - REBORDOSA, 1-2 

FAMAUCAO - CINFAES,!-! 

ESTAçAO - MANGUALDE, 1-0 

UNIAO COIMBRA - GOUVEIA, 5-1 

PENALVA CAJTELO - MiLEU, 24) 

PAMPILHOSA - CESARENSE, 2-2 

AVANçA - TOCHA, 1-3 

ARRIFANENSE • ESTARREJA, 00 

MlLHQROENSE - GAFANHA, 2-2 

VALECAMBRENSE - SATAO, 2-1 

FORNO ALGODRES - ANADIA, 2-1 

t 

RlBcheue - Mlreiue, 1-1 

Fuendeiue • Penlche, 01 

Sourenie - Akaliu, 1-0 

Bidoelrenje - Beneditmae, 2-0 

Rio Maior - Carasguejelra, 14) 

Oi Nazareno* - Mirandenae, 4-2 

Vltdrla $«mache - Almetrim, 24 

Lourlnhaoenae - TOITM Novas, 3-1 

Foiga: Portomosense 

^ PORTOSANTENSE - SANTACRUZENSE, 14) 

CALITOLENSE • RIBEIRA BRAVA,1-1 

^ ALCOCHETQ4SE • 1* MAIO, M 

T CARREGADO - REAL, 33 

J "O ELVAS* • ÀGU1AS CAHARATE, 24) 

L ATLETIOO MALVEIRA - &NTREI^, 00 

LOURES - CAMARA LOBOS, 14) 

SAO VICENTE - BENFICA 'B', 0-1 

"c SACAVENENSE • MACHICO, 14) y 

VASCO GAMA - MOKTQO, 24) 

F. BENRCA - Eyr. V. NOVAS, 00 

PINHALNOVENSE - B^A, 3-1 

MESSINENSE - JUVENTUDE. 2-2 

QUARTEIRENSE • PADERNENSE, 24) 

SESIMBRA - ALMANSILENSE, 30 

LUSITANO ÉVORA • SILVES, 01 

FERREIRENSE - ATLÉTICO, 1-1 

E. LAGOS - U. S. CLUBE, 0-1 
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Portugal2004 
Parceria turismo-desporto 
vai promover Euro2004 

Academica 
Rochene e Moreno 
"rota do colisao" 

Um protocola de parceria turiemo/deeporto vai aeaegurar a pro- 

moçâo do Europeu de futebol PortugalS004, anunciou hoje, no 

Funchal, a aecret:aria de Eefeado da Preaidencia do Conaelho de 

Miniatroe, □omingoe wlerônimo. 

"Tenho o prazer de anunciar que no proximo dia 18 se 
promoverâ a assinatura de um protocolo que materializa 
a parceria do turismo e desporto no quadro do 
Euro2004", revelou Domingos Jeronimo no encerramen- 
to do XXVIII Congresso Nacional da Associaçâo 
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que 
decorreu no Funchal e que concluiu que a "Madeira cons- 
titui-se como o paradigma da maneira de estar no 
Turismo". 
Neste protocolo, serao outorgantes, além do Ministério da 
Economia, através da Secretaria de Estado do Turismo, a 
Secretaria de Estado do Desporto, o ICEP, a Euro2004 e 
a Portugal2004. 
Para Domingos Jeronimo, este organismo assumir-se-â 
como um dos "instrumentos privilegiados" na divulgaçào 
do desporto, da cultura, da historia, do turismo e de 
Portugal. 

Na conferência de imprensa que se seguiu à sessào de 
encerramento, o secretârio de Estado do Turismo, Pedro 
Almeida, explicitou que aquele organismo sera constitui- 
do por uma Comissào Consultiva, uma Comissào de 
Acompanhamento e uma Comissào Executiva formada 
por très profissionais da comunicaçào social, da publici- 
dade e das relaçôes püblicas. 
Anunciou uma linha de crédito de apoio às agências de 
viagens no valor de 5 milhôes de euros, assim como a cri- 
açào de uma nova sociedade que englobarâ o IFT- 
Instituto de Financiamento do Turismo, a Banca, a 
APAVT e a AHETA - Associaçâo Hoteleira de 
Empreendimentos Turisticos do Algarve para apoiar o 
sector. 
O présidente da APAVT, Vitor Filipe, apelou a que a 
Confederaçâo de Turismo de Portugal seja "representati- 

va do sector" e a sua mais râpida inclusâo no Conselho 
Permanente da Concertaçào Social e referiu que a 
APAVT se récusa aceitar a ideia de que os serviços que as 
agências de viagens prestam às companhias âreas deixem 
de ser remunerados. 
Dos trabalhos do Congresso sairam vârias recomen- 
daçôes, uma das quais aconselha que em vez da actual 
sub-comissâo permanente do Turismo seja criada uma 
comissào permanente corn a funçâo de ouvir periodica- 
mente as associaçôes do sector nas decisôes que vier a 
tomar. 

Recomenda ainda que os ôrgàos representativos do 
Turismo sejam sempre consultados, previamente à toma- 
da de decisôes que influam na actividade turistica em 
Portugal. 
Entre as conclusôes, sobressai a que solicita "a necessi- 
dade imperiosa da revogaçào da disposiçào orçamental 
que institut os Pagamentos Especiais por Conta e, caso tal 
nâo seja possivel de imediato, que sejam autorizadas alte- 
raçôes de procedimentos contabilisticos, que minimizem 
os efeitos de tào gravosa medida". 
O Congresso concluiu ainda que a cooperaçâo e a parce- 
ria entre os operadores turisticos nacionais "é fundamen- 
tal para o reforço do posicionamento no mercado e para a 
manutençâo da existência de produto originariamente 
adaptado ao consumidor português". 

A margem do congresso, o secretârio regional do Turismo 
e Cultura, Joâo Carlos Abreu, e o director regional de 
Turismo, Bruno Abreu, reuniram-se corn o secretârio de 
Estado do Turismo, Pedro Almeida, tendo ficado assente 
o apoio à promoçào turistica da Madeira nos mercados 
externos. 
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FPF divulga lista de 
convocados de 
Sub-17 para leges 
cem Espanha 
A Federaçào Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou a lista 
de convocados pelo técnico Antonio Violante para os dois 
encontros que a selecçào portuguesa de futebol Sub-17 vai 
disputar na prôxima semana corn Espanha. 
FC Porto e Sporting, com sete e cinco futebolistas, respec- 
tivamente, sào os clubes que maior numéro de jogadores 
fornecem à selecçào Sub-17 para os jogos particulares 
corn os espanhôis, que se disputam quarta e quinta-feira, 
em Odivelas (15:00) e em Sintra (11:00). 
Lista de jogadores convocados: guarda-redes Pedro 
Peraltinha (FC Porto) e Pedro Freitas (Vitoria 
Guimaràes); defesas Gonçalo Brandào (Belenenses), Joào 
Dias e José Alves (Sporting Braga), Miguel Veloso e 
Sabino Fernandes (Sporting), Telmo (FC Alverca), Tiago 
Costa (FC Porto) e Vitinha (Vitoria Guimaràes); 
médios Bruno Fernandes e Joào Moutinho (Sporting), 
Diogo Cardoso (Benfica), Mârcio Sousa e Paulo Machado 
(FC Porto) e Paulo Ricardo (Vitôria Guimaràes); avança- 
dos Adelino Freitas, Hélder Barbosa e Ivanildo (FC 
Porto) e Saleiro (Sporting). 

Antonio Rochette, membro do Conselho Desportivo da 
Associaçâo Académica de Coimbra e futuro candidato 
aos ôrgàos sociais do clube, criticou hoje a forma estra- 
nha e esquisita como a Comissào de Gestào do clube 
entrou em funçôes. 
"Nào tenho nada contra a pessoa e o académico Joâo 
Moreno, sô acho estranho é que tenha entrado em 
funçôes sem haver uma Assembleia Gérai para consultar 

os sôcios do clube", frisou Rochette à Agência Lusa. 
Em relaçào à eventualidade de ter havido um apoio 
implicito ao eventual candidato Joào Moreno, Antonio 
Rochette acusou que o convite do présidente da 
Assembleia Gérai, Augusto Roxo, foi sectârio, pois 
ninguém lhe telefonou a fazer o mesmo. 
Face a isso, a candidatura, que pode ser encabeçada por 
si, ou nâo (o antigo jogador Dimas também é possivel), vai 
mesmo para a frente, defendendo mesmo que a eleiçâo 
deveria ocorrer nos 45 dias apôs a Assembleia Gérai, 
reuniâo que, ainda de acordo corn Rochette, dévia ser 
realizada jâ na prôxima semana, logo a seguir ao 
Conselho Académico de sexta-feira. 
Contactado pela Agência Lusa, Joâo Moreno rebateu as 
ideias de Rochette, afirmando: "a circunstância que me 
levou a aceitar este convite é tào urgente, que o Dr. 
Rochette nào tem a noçào da gravidade da situaçào do 
clube". 
"Ele é livre de criticar, mas eu estou aqui nào por desafios 
bolistas, mas para desempenhar uma funçâo de ajuda ao 
clube que amo. 
Nào hâ nada escondido, nem sectârio neste convite. A 
Assembleia Gérai vai decorrer a 03 de Janeiro devido à 
época festiva que se avizinha e jâ tem ordem de trabal- 
hos", frisou Joâo Moreno. 
Homologaçâo da Comissào de Gestào, avaliaçâo da situ- 
açâo do clube e marcaçâo do acto eleitoral sào os pontos 
em agenda na Assembleia Gérai marcada para 03 de 
Janeiro. 
O présidente da Comissào de Gestào acentuou o torn 
critico, ao questionar: "O Dr. Rochette tinha de imediato 
o poder econômico para pagar aos jogadores esta semana, 
porque senào eles rescindiam de imediato? Criticar por 
criticar é fâcil, mas fazer... Hâ individuos que gostam de 
dizer coisas". 
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Tiago e a mascara: 
HÉ uma sensaçâo 
muito estranha» 
Tiago experimentou pela primeira vez a mascara que 
vai utilizar como protecçâo nas prôximas quatro a seis 
semanas - o tempo de recuperaçâo, depois de ter frac- 
turado o nariz em très sitios durante o encontro de 
Alvalade trente ao Sporting. Esta quarta-feira, no treino 
da tarde, o médio do Benfica vai utilizâ-la em situaçào 
de jogo, no treino de conjunto que o plantel vai realizar 
no Estâdio Nacional. Questionado sobre a sensaçâo que 
é utilizar uma mascara, Tiago confirmou que é «muito 
estranha» e que «afecta um pouco a respiraçâo, atrapa- 
Iha a visâo, para além de ser desconfortâvel». No entan- 
to, garante que esta preparado para o sacrificio porque 
«o Benfica merece». 
O segundo melhor 
marcador dos 
«encarnados» na 
Superliga revelou 
ainda que se esque- 
ceu por compléta do 
nariz depois do 
choque, altura em 
que marcou o segun- 
do golo da équipa: 
«Foram emoçôes 
boas, porque o resul- 
tado foi positivo. 
Esqueci o nariz com- 
pletamente. O 
importante naquele 
momenta era veneer o jogo e ajudar o Benfica. E foi corn 
imensa alegria que eu pude ainda festejar um golo e sal- 
var outro.» 
Tiago delega em Camacho a decisâo de jogar ou nào no 
sâbado, na Luz, trente ao Belenenses. «Nâo sei se vou 
jogar. Vou experimentar a mascara, ver como me fica. A 
decisâo sera do mister. Ele é que vai decidir se me vai por 
a jogar ou nào», atirou, antes de acrescentar que ainda 
nâo sabe muito bem como é jogar corn uma coisa estra- 
nha na face: «Ainda nâo estive muito tempo corn a mâs- 
cara, portanto ainda nào posso dizer como me vou sentir. 
Hoje à tarde poderei colocâ-la durante o treino corn bola. 
Verei entâo se me sinto melhor.» Mas Tiago diz-se mesmo 
a «cem por cento em termos fisicos». 
No que diz respeito ao choque corn Tofiito, que originou 
a lesâo, o internacional português sublinhou que tudo 
nâo passou de um acidente: «Se me telefonou? Nào, ainda 
nâo. Mas soube por intermédio de um colega que ele esta- 
va preocupado. Espero que esteja descansado. Sâo lances 
de futebol. Acontecem.» 

Médico de Maradona apa- 
nhado na posse de cocai'na 
o médico colombiano 
Mauricio Vergara, que 
hâ dois anos foi respon- 
sâvel por um tratamen- 
to em Cali ao antigo 
futebolista Maradona, 
foi esta quarta-feira sur- 
preendido num aero- 
porto de Cali na posse 
de dois quilos de cocai- 
na. 
De acordo corn o 
comandante da policia, 
Alvaro Caro Melendez, 
«a droga foi encontrada 
dentro de uma câmara 
fotogrâfica e no computador pessoal» de Mauricio 
Vergara, que se preparava para embarcar na Argentina. 

Marinho Peres: 
((Nâo sera surpresa 
se pontuarmos na 
luz» 
Marinho Peres garante que nào tem receio de actuar na 
Luz. O treinador do Belenenses acredita que a sua équipa 
pode trazer pontos do campo do Benfica, onde joga este 
sâbado: «Se tivesse receio isso séria uma forma de nào 
acreditar no plantel que tenho. Temos de saber trabalhar 
corn o que temos e dar confiança aos jogadores. Nâo é dar 
uma confiança utôpica, mas sim dar confiança porque 
eles merecem e têm condiçôes. Corn toda a honestidade, 
respeito e até admiraçâo que nos merece, nâo é surpresa 
se formos à Luz e, 
através de um bom 
jogo, conseguirmos 
pontuar.» 
O técnico reco- 
nhece que o 
Benfica esta moral- 
izado, mas afirma 
acreditar nas 
capacidades dos 
sens jogadores: 
«Vamos mentalizar 
os nossos joga- 
dores de que se 
algum vai ter uma 
oportunidade, ela 
nào serâ respons- 
abilidade sô sua. E também de toda a équipa e do seu 
treinador, que presta a sua confiança nos que vâo entrar. 
Nào é nada de especial ir jogar na Luz contra um Benfica 
que vem moralizado apôs uma vitôria contra o Sporting. 
Nos também jâ demonstrâmos que o Belenenses é uma 
équipa bastante equilibrada. Temos sempre respeito pelo 
adversârio, mas procuramos impor a nossa maneira de 
jogar, que eu acho que é eficaz.» 
O Benfica marcou dois golos de meia distâneia frente ao 
Sporting. Marinho Peres diz que isso faz parte da forma 
de jogar dos encarnados e espera conseguir surpreendê- 
los: «Isso é uma caracteristica dos seus jogadores. Hâ cer- 
tas coisas que nào podemos evitar porque sâo método do 
adversârio. E cômodo dizer que nâo vamos deixar fazer 
isso, mas o outro tem capacidade de fazê-lo. Portanto, eu 
acho que é um jogo em que temos de ter respeito pelo 
adversârio e esperar que eles, se nâo nos respeitarem, 
sejam surpreendidos. Acho que o Belenenses tem 
condiçôes de lâ ir e demonstrar que nào é por acaso o 
que estâ a fazer durante campeonato.» 

O treinador garante que nâo haverâ marcaçôes individu- 
ais aos jogadores do Benfica, embora reconheça que o 
adversârio tem elementos que podem desequilibrar: «E 
dificil fazer marcaçôes individuais. Mesmo porque nos 
nâo temos jogadores corn esse tipo de caracteristicas. Nâo 
posso chegar e dizer: Nào deixe jogar. Acompanhe. A 
nossa équipa nâo tem essa aptidâo. Vamos marcar da 
forma como sabemos e jogar como temos feito porque se 
mudarmos de uma hora para a outra, por certo, nâo 
vamos conseguir fazer nada.» 
A équipa encarnada ganhou o jogo de Alvalade a meio- 
campo. Frente ao Belenenses, Petit nâo joga por estar cas- 
tigado e Tiago estâ em dùvida. Marinho Peres référé que 
nào pode contar corn isso como um trunfo até porque 
também ele tem de fazer alteraçôes na équipa: «O Benfica 
tem um grupo excelente e, se nâo jogar um ou outro 
jogador, o treinador tem outros que vâo compensar as 
ausências. Tiago tem feito muitos golos e é um miüdo que 
tem mostrado todo o seu potencial. Acho que isso enal- 
tece o futebol português. E, sem düvida, um jogador de 
selecçâo. Estâ corn problemas fisicos e nâo sei se joga ou 
nâo. Mas isso é problema do Benfica. Tenho de me pre- 
ocupar corn os meus.» 

Camacho em 
entrevista: 
((A tâctica pode ser 
uma ou outra, a 
mentalîdade uâo» 
José Antonio Camacho utilizou da melhor maneira os 
dez dias de estado de graça que os treinadores costumam 
ter quando pegam numa équipa que foi de outro. Tào 
bem que jâ ganhou pelo menos mais dez. Lâ para o final 
do mês ter-se-â esgotado o prazo que ele prôprio estabele- 
ceu para pôr o Benfica corn a cara que deseja. 
Nas declaraçôes que fez desde que chegou jâ ficou claro 

Camacho estâ por seis meses porque quer conhecer e ser 
conhecido. Também jâ deu para ver que os desequilibrios 
do plantel nâo lhe passam ao lado e é provâvel que um dia 
destes o Benfica contrate alguns jogadores. Ou melhor, os 
jogadores. 
Na entrevista que deu esta quarta-feira de manhâ ao 
Maisfutebol o treinador do Benfica deixa claro que s6 
entram no clube os jogadores que ele quer. Ou entâo nào 
entram nenhuns. 
No momenta em que se discute o que mudou no Benfica 
em tào pouco tempo e quai a influência de Camacho na 
mudança, a conversa sô podia começar por ai. 

Espanha: botas de 
Ronaldo e Zidane 
em leilâo 
o Real Madrid estâ a 
promover um leilâo no 
site wrww.es.ebay.com 
corn algumas recor- 
daçôes da Taça 
Intercontinental que o 
clube espanhol con- 
quistou na ultima 
terça-feira, em Tôquio, 
frente ao Olimpia do 
Paraguai (2-0). Entre 
os produtos 
disponiveis, estâo as 
botas que Ronaldo e 
Zidane calçaram no 
referido jogo. 
Outros produtos atractivos sâo as luvas de Casillas ou a 
camisola de Guti, autor do segundo golo dos merengues 
em Tôquio. O leilâo arrancou corn os artigos avaliados 
em 60 euros e vai decorrer até ao proximo fim-de-semana. 
Os interessados no leilâo também poderâo aceder a este 
através da pâgina oficial do clube (www.realmadrid.com). 
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Os “B’s” (Benfica, Boavista a Belenenses) deram um ar de graça 
Particularmente, o Benfica, fez um "figurâo" em Alvalade, 
vencendo o "leôes no seu covil" sem apelo nem agravo, 
por 2-0. 
Nestas coisas entre rivais ganha quase sempre aquele em 
quem nâo se acredita muito. Assim, o Sporting atrasou-se 
na corrida ao titulo, enquanto o Benfica... ficou mais perto 
de apanhar o comboio. Basta umas "descarrilaçôes" do 
FC Porto (querias, nâo era?) e os recuperados 
"Camacheiros" podem voltar a ter esperanças... 
No Restelo, a rapaziada do Belenenses conseguiu levar de 
vencida o Beira Mar e o... ârbitro! Foi um 3-2 muito re- 
nhido, mais "negro" do que azul. 
O terceiro "B", o Boavista, finalmente, conquistou très 
pontos, apôs longo jejum, à custa do Maritimo da 
Madeira. Quer um, quer outro, em maré negativa mas, 
em piores lençôis, a équipa da Madeira. 
O cada vez mais primeiro, o FC Porto, foi de passeio até 
Sâo Miguel, Açores, vencer o Santa Clara, por 3-1. Nem o 
antigo treinador do FC Porto conseguiu travar a füria 
azul-e-branca do Norte. 
Em compléta desnorte encontra-se a équipa da 
Académica. Os "estudantes" ficaram sem treinador, corn 
eleiçôes antecipadas as costas e ordenados mais do que 

atrasados. E, claro, no fundo da tabela classificativa. Sera 
que a Académica vai afundar-se de todo? A vida da 
Académica esta da cor das... camisolas! 
Bom, em rota positiva parece estar o V. Setùbal, que foi a 
Paços de Ferreira, vencer por 2-1. 
Enfim, uma jornada 13, realmente aziaga para muita 
gente. 
A Jornada 14, esta a chegar, logo a seguir aos jogos da 
UEFA, RC.Lens-FC Porto e, Boavista-Paris St. Germain. 
Os jogos sâo os seguintes: 
Sexta-feira, dia 13, às 16h00, V. Setübal-Varzim. Sâbado, 
às lOhOO, Académica-Santa Clara. As 13hl5, U. Leiria- 
Sporting, corn transmissâo na TVI; às 13h30, o 
Guimarâes-Moreirense, corn imagens na SporTV e, 
Benfica-Belenenses, às 16hl5, corn transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 15, às llhOO, Maritimo-Gil Vicente e 
Nacional da Madeira-Sp. Braga. 
Segunda-feira, às 14hl5, Beira Mar-Boavista, corn imagens 
na SporTV e, às 16h30, FC Porto-Paços de Ferreira, tam- 
bém corn transmissâo na SporTV. 
O diabo que escolha... 

JMC 

Campeonalo Nacional de Futebol -1 Llga -14‘ Jornada -13 a 16 Dezembro 
Setùbal - Varzim 

U. Leiria - Sporting 

Benfica - Belenenses 

Guimarâes - Moreirense 

Beira Mar - Boavista 

FC Porto - P. Ferreira 

Sexta-feira 13 1 GhOO 

Sabado 14 13h15 

Sâbado 14 1Bh15 

Sâbado 14 18h30 

Segunda-feira 16 14h1S 

Segunda-feira 16 16h30 

Transmissôes 
via satélite em estabeleci- 

. mentos comerciais 

Informaçâo FPtv 
100% portug^esa 
24 horas por dia, 
7 dias por semana 

O mesmo a nao quer oie 
^orquê servir- a mesma cerveja 

LABATT HOLIDAY PACK 


