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Foi uma tarde de arromba! 
Crianças e mais crianças e as respectivas familias. Uma tarde/noite de Testa continua em 
que crianças e adultos se irmanaram para um dia inesquecivel, nâo sô pelas prendas, 
cantigas e farra, mas, acima de tudo, pelo convivio ünico entre tantas familias e amigos. 
A Pal natal -Laurinda Carrasqueiro, e suas companheiras de serviço, nâo conseguiram 
respirar fundo durante todo o periodo... 
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Joâo JanHm 
laz apela a 
Bagâo Félix 
O Governp Regional e o Ministério da 
Segurança Social e do Trabalho assinaram 
quatro protocolos de colaboraçâo nas areas 
do Trabalho e do Emprego 

Alberto Joâo 
Jardim apelou a 
Bagâo Félix 
durante a assi- 
natura e homolo- 
gaçâo de quatro 
protocoles entre 
o Governo 
Regional e o 
Ministério da 
Segurança Social e Trabalho, nas âreas do Trabalho 
e Emprego, para que «na legislaçâo que ai vem pos- 
samos ganhar o desenvolvimento, ultrapassar o con- 
servadorismo e o reaccionarismo instalados. E pos- 
samos desmantelar aquele estruturalismo que 
impede o progresse do povo português». Dizendo 
partilhar da «doutrina de que o trabalho é a forma 
da realizaçâo da pessoa humana», Jardim elogiou o 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por Bagâo 
Félix e agradeceu o facto de as novas disposiçôes 
legais salvaguardarem «as especificidades da 
Regiâo». 
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“Nâo me preocupam cores ou credos. 
Preocupam-me os portugueses onde 
quer que estejam. Procurarei sempre 
extrai'r o melhor que nos une e passer 
ao lado daquilo que nos possa opor” 
- palavras do SECP, Dr. José de Almeida Cesârio, 
no jantar de convivio realizado pela Secçâo do PSD 
de Toronto. 

^ Pagina 13 
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Cerca de 300 crianças receberam as suas prendas, os 
comes-e-bebes e muito carinho. 
O Tony Silva de TNT Productions, completou a festa com 
muita musica e luz, dando também o seu inteiro apoio aos 
artistas que desfilaram no palco da Casa do Alentejo: 
Isabel Sinde, Porfirio Ribeiro, Mika, Michelle Tavares, Zé 
da Vesga, Décio Gonçalves, Jessica Amaro, Mario 

Marinho, Humberto Silva -acompanhado por Gabriel 
Teves e Tony Melo-, o Grupo Infantil Kipapo, Steve 
Vieira, Sara Ferreira e Grupo Coral Feminino da Casa do 
Alentejo.Este espectaculo, apresentado por Maria 
Fernanda, foi transmitido pela CIRV-fm, entre as 17h00 e 
as 19h00. 
Uma longa maratona de convivio e festa que encheu os 
coraçôes dos mais pequenos e seus familiares de amor. 
Um obrigado sincero a todos os patrocinadores: Happy 
Travellers, FWP Trading, Nova Era Bakery, Newport 
Fish, Azores Car Sales, Montepio Geral e Pavé Home 
Decor. 
Quando juntos no palco, Maria José e Frank Alvarez, 
Présidentes da Casa do Alentejo e de CIRV-fm, respecti- 
vamente, agradeceram mutuamente o generoso esforço 
para por de pé tâo importante festa para as crianças, e 
desejaram que nos anos vindouros a acçâo conjunta de 
ambos prossiga para bem das meninas e meninos da 
nossa Comunidade. 
Tudo chegou e sobrou. 
Aos responsâveis “pais Natal” da Casa do Alentejo as nos- 

sas felicitaçôes pelo bom trabalho realizado. Quando 
assim acontece, tudo é mais fâcil. 
Até P ' rô ano! Boas festas e feliz Ano Novo. 

JMC 

De Bradford para / 
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sem vért:ebras 

Tudo tem a sua histôria. 
Por exemple, o dube de futebol mais antigo de 
Portugal é O GIF. Nunca ouviram falar dele? É provâv- 
el. É um dube absolutamente amador, sem adeptes, 
apenas tem praticantes. E esta, hem! 
Pois O GIF é O conhecido Glub Internacional de Foot- 
Ball, criado em 1902, portante, em plena Monarquia, 
passou a Repùblica e o 25 de Abril de 1974, e mantém- 
se em grande junte das camadas mais representativas. 
Na raiz esta na familia Pinto Basto, cujos elementos 
mais jovens estudaram em Inglaterra, acompanhados 
pelos amigos Garlos Villar (primeiro Présidente do 
GIF), Auguste Berneaud, os irmâos Barley, os irmâos 
Scarlett, Glark e o Gomandante Joaquim Gosta. O 
Eduardo Pinto Basto foi o mais decldido na formaçâo 
de um grupo de futebol à moda da época. 
Jâ lâ vâo 100 anos (1902-2002). 
O Eduardo Pinto Basto trouxe de Inglaterra a 
primeira bola de futebol em 1888. 
Foi em Outubro de 1888, num domingo, que se for- 
maram dois grupos de praticantes (équipa veio mais 
tarde...) que se apresentaram em pùblico, pela 
primeira yez. 

Em 22 de Janeiro de 1889, teve lugar o 
primeiro jogo de foot-ball entre por- 
tugueses e estrangeiros. O primeiro 
grupo portugués de futebol foi fundado 
em 1892 e chamava-se Glub Lisbonense 
e que viria a estar na génese do Glub 
Internacional de Foot-Ball, o GIF. 
Em Abril de 1893, apareceu o Oporto 
Gricket Club, o primeiro no Norte. 
O GIF de hoje foi fundado em 8 de 
Dezembro de 1902. 
A falta de campos, de balizas e de equipamentos, a par 
da rudeza de entâo, fez corn alguns lhe chamassem o 
"Jogo do Coice". Bom, até os dias de hoje, a evoluçâo foi 
constante, sô o "coice" se mantém! Normalmente, jogam 
no GIF os atletas de grande nome que deixaram de jogar 
profissionalmente. No campeonato interno do GIF, por 
exemple, jogam Eusébio, Marinho, os gémeos Xavier, 
Pacheco, etc.. Tem socios ilustres, como Jorge Sampaio e 
Cavaco Silva. Atletismo, basquetebol, cricket e futebol, 
sào modalidades que se praticam corn a camisola do GIF, 
também o primeiro dube portugués a jogar no 
estrangeiro e o primeiro a trazer uma Taça, de Espanha. 

Corn o aparecimento do Sport Lisboa, em 1904 -mais 
tarde Sport Lisboa e Benfica-, cria-se uma grande rivali- 
dade corn o GIF. No ano seguinte surgiu o Campo 
Grande Foot-Ball Club, que foi ponto de partida para o 
nasdmento do Sporting Club de Portugal, em 1906. 
O GIF é, assim, anterior ao Benfica e ao Sporting, tendo 
tido um papel fundamental na divulgaçâo do futebol em 
Portugal. Aqui estâ um dube cheio de histôria que... 
quase passou à histôria. O que lhe vale sâo as ex-estrelas 
do futebol e da politica que nào o deixam morrer. Cem 
anos de glôria (e coices!) nâo se podem deitar fora! 
Parabéns, GIF. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl corn os leitores 

Olà, olà, boa gente! 
Pronto, comprinhas feitas, àrvore de Natal iluminada, 
prendinhas à espera dos contemplados, e a consdênda 
tranquila. 
Que bom, hem? 
Fois é, mas hâ tantos lares (?) sem essa tâo simples 
condiçâo. Tanta gente, na maioria crianças e idosos, sem a 
tal prendinha e, pior do que isso, sem uma temura ou um 
sorriso amigo. 
Que raio de mundo tâo bem feito e, simultâneamente, tâo 
desumanûiado! 
£ nada podemos fazer. Somos empurrados por uma mâo 
invisivel a fazer inconscientemente aquilo que nâo dese- 
jamos. Falamos, falamos e... nâo passamos disso! Tâo per- 
feitos que nôs somos e... tâo maus exécutantes. 
Ora bolas, meus senhores. 

Bom, nem tudo é mau, daro! 
Hoje, dia 19, o Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Di. José Cesârio, depois de um encontre de 
trabalho no Consulado Gérai de Portugal coin membros 
da ComissâOi'^50 anos - Uma Celebraçâo Lüso-Canadiana" 
organizadora das comemoraçôes no Ontario da emigraçào 
portuguesa parte, às 16h(X), para Newark (USA) e, de 
seguida, para Portugal. 
O Dr. José Cesârio, visitou os portugueses de Toronto, 
Chatham e London. 

Sâbado, dia 21, uma noite de agradecimento na Casa do 
Alentejo, em Toronto. Jantar e convivio corn artistas e 
MC's que, ano-apôs-ano, dâo o seu contribute para a ani- 
maçào da Casa do Alentejo. 
Mais informaçôes, contactando Bia Raposo, pelo telefone; 
416 537-7766. 
Pela nossa parte, obrigado pelo convite, e obrigado por se 
lembrarem daqueles que vos ajudam. 

O Sport Club Angrense of Toronto realiza Sâbado, dia 21, 

a sua festa de convivio natalicio. Esta Festa de Natal do 
Angrense tem a participaao do conjunto Joào Carlos e 
Marco Paulo. Das 19h00 às 21h0(), funcionarâ o serviço de 
jantar "self service", para quem se inscrever para o efeito. 
Info: 416 537-1555. 

O Sport Club Lusitânia of Toronto estâ sâbado, dia 21, em 
grande festa. Realiza o seu tradicional Natal da Criança e 
o sorteio annal do Cabaz de Natal entre .sôdos. 
A animaçào vai estar a cargo do EJ-Lusitano. 
Info: 416 532-3501. 

Domingo, dia 22, com inicio às 13h30, a Casa dos Açores, 
em Toronto, realiza um almoço de Natal, seguindo-se um 
programa de variedades corn os artistas que gravaiam o 
CD "Pedir Paz", Otilia de Jesus, Avelino Teixeira, Sara 
Ferreira, Daniel Carvalho, Steve Vieira e Michelle Tavares. 
Som e luz, a cargo de TNT Productions. Informaçôes e 
réservas: 416 603-290(), ou 562-2911, ou 588-9837. 

O Centro Cultural Portugués Vasco da Gama, em 
Toronto, informa de que tem abertas as inscriçôes para as 
Aulas de Cidadania Canadiana, corn inicio a 14 de Janeiro 
de 2003, 
Informaçôes por intennédio de Manuel Alexandre: 
905 459-2184, ou 905 586-9954. 

O Amor da Pâtria Community Centre promoveu um 
sorteio na Festa Natal da Criança, no passado dia 14, no 
salào da Igreja de .Santa Helena. Foram contempladas as 
seguintes amigas: 
lo. Prémio, um TV a cores, para Leonor Oliviera, de 
Toronto; 2o. Prémio, um râdio, para Rosa Rodrigues, de 
Mississauga e, 3o. Prémio, um grelhador eléctrico, para 
Anne Goulart, também de Mississauga. 
Parabéns ao Amor da Pâtria e às contempladas. 
Hâ sempre um Natal melhor em cada cantinho. 

Programa "ESTAGIAR EM PORTUGAL". 
O Consulado Gérai de Portugal de Toronto informa todos 
os interessados que estào abertas inscriçôes para o 
Programa "ESTAGIAR EM PORTUGAL", a vigorar até 
final de 2003 para jovens portugueses e Luso-descen- 
dentes. 
Estes "Estâgios Profissionais" promovidos pela Secretaria 
de Estado das Comunidades Portuguesas e do Trabalho, 
que têm a duraçào de 9 meses, visam complementar e 
aperfeiçoar as qualificaçôes sôcio-profissionais dos luso- 
descendentes. contribuindo para a sua valorizaçâo cultural 
e profissional através do contacto corn a realidade empre- 
sarial portuguesa por forma a promover e a facilitar a 
inserçâo profissional em Portugal ou no seu pais de 
residência. 
As candidaturas, que deverào ser apresentadas nos 
Serviços Consulares da ârea de residência dos candidatos, 
terminai'ào no dia 15 de Janeiro de 2003. 
As normas e os procedimentos administrativos a ter em 
atençâo, constam do Regulamento que estâ disponivel na 
internet. 
Os Formulârios (ficha individual do candidato ao estâgio), 
o Folheto informativo e ainda um documento "Perguntas e 
Respostas Mais Frequentes", no quai se pretende chamai' a 
atençâo para questôes inerentes aos Requisitos, 
Regulamento, Vistos, Direito à Assistência médica e hos- 
pitalar em Portugal, Situaçâo Militar e ao Preenchimento 
do Formulârio, podem ser adquiridos no Consulado 
Gérai. Refere-se, no entanto, que todos os documentos cita- 
dos, estarào disponiveis na Internet, cujo endereço é: 
www.secomunidades.pt/estagiar 
Mais informaçôes pelo telefone: 416 217-0966, ext. 222, ou 
pelo E-mail: mail@cgtor.dgaccp.pt 
Agora, jovens, o "papel principal" é vosso. 

Por esta ediçâo, é tudo. 
Desejo a todos, mas TODOS, um Bom Natal. 

JMC 
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Alegria na Casa dos Açores 
Quer queiram, quer nao, onde hâ crianças 
hâ alegria. Por muito que as queiram fazer 

calar ou aquietar... nada conseguem. A 
força da liberdade nasce e vive com elas 
até que os adultos e a sociedade os amar- 
rem, lhes tirem a alegria, enfim, as tornem 
adultas, o que é uma pena! 
A Casa dos Açores estava apinhada de cri- 
anças felizes, à espera dos sens brinque- 
dos. Antes da chegada do Pai Natal, para 
esquecer a ansiedade, divertiram-se à sua 
maneira, tiraram fotografias corn o 
Jerome e o Palhaço Diego, e aplaudiram 
os meninos e meninas que receberam 
prémios especiais pela sua boa conduta 
anual. E, la nas suas mentes infantis e 
férteis, prometeram a si mesmas ganhar 
"aqueles prémios" no proximo Natal. 
Assim seja, meninada! Bom Natal. 

JMC 

DRESSING THE MAN 

I 
I 

I 
I 

Vasco da Gama do 
Brampton em progresso 

I O Vasco da Gama Cultural Center of 
I Brampton continua a reafirmar-se 
I como um verdadeiro centra ao serviço 
I da Comunidade Portuguesa. 
I Restruturar qualquer que seja a organi- 
I zaçâo, nâo é tarefa simples; desde o 
I eleger dos corpos gerentes à sua 
I propria mudança de nome, tudo 
I envolve grandes responsabilidades e 
I compromissos. Este Centro Cultural 
I recentemente rejuveneacido por um 
I quadro directivo de gente modesta, um 
I grupo de Portugueses cheios de co- 
I ragem e que reconheceram a necessi- 
I dade de transformar este Centro em 
I algo mais aliciante do que os populares 
I serviços de "salôes de festa". 
I O Vasco da Gama Cultural Center of 
I Brampton, vem assim sendo palco de 
I inumeros eventos, que nâo reflectem so 
I festas mas, sim, serviços de utilidade 
I comunitaria. 
I O ensejo de procurar servir e oferecer à 
I Comunidade Portuguesa cada vez mais 
I e melhor, é indubitavelmente o lema I actual. 

De elogiar a iniciativa de oferecer aulas 
de preparaçào para a obtençâo da 
Cidadania Canadiana, um programa 
que contou com a presença de 13.5 por- 

I tugueses nesta fase primordial. 

Muitos portugueses so agora | 
realizaram um sonho de longa data, | 
isto porque, o Vasco da Gama C.C. of | 
Brampton, meritoriamente, decidiu dar | 
inicio ao que hâ muitos anos nâo era ali I 
feito, deixando bem vincado mais uma j 
iniciativa de grande relevo e de crédito j 
para o Centro. As prôximas aulas terao | 
inicio a 14 de Janeiro de 2003. | 
Manuel Alexandre, présidente do | 
Vasco da Gama C.C. of Brampton, | 
compromete-se a continuar a servir a | 
Comunidade a todos os niveis. | 
Em breve, no Centro, haverâ uma série ' | 
de sessôes de esclarecimento sobre | 
RRSP, ou seja, o registo e investimento | 
de pianos de reforma e, posteriormente, | 
sessôes de esclarecimento sobre imi- j 
graçâo com o convidado e especialista | 
na matéria, Joel da Naia. Nâo esque- | 
cendo os nossos grandes candidatos do | 
futuro, OSJOVENS, semanalmente o I 
Centro vai oferecer bailes e convivios | 
proprios para as suas idades. | 
O Vasco da Gama C.C. of Brampton, | 
terâ a sua festa de fim-de-ano no salâo | 
da sede-social. Participem. Ajudem o | 
Vasco da Gama de Brampton a crescer. | 
Para todos Bom Natal e um Ano Novo | 
cheio de prosperidade. | 

José Rodrigues j 

Jantar He Natal da 
CIRV/FPtv/0 Milénio 
Ontem, quarta-feira, dia 18 de Dezembro, 
Frank Alvarez reuniu no Restaurante 
Lisboa-à-Noite. os funcionârios da CIRV- 
fm, FPtv e O Milénio, para um jantar de 
convivio natalicio, que decorreu corn 
milita alegria e sâ camaradagem. 
Portugueses, Chineses, polacos, russos. 

espanhois, brasileiros, indianos e outras, 
conviveram animadamente ao sabor da 
comida portuguesa e dos vinhos generosos 
da nossa terra. Sem esquecer a mùsica... 
Na prôxima ediçâo de O Milénio vamos 
apresentar uma reportagem fotogrâfica do 
acontecimento. 
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lï Encontro Cantares aos Rais 
Depois do êxito do "I Encontro Cantares aos Reis", os sens mentores, 
Rancho Folclôrico Etnogrâfîco de Portugal, Peniche C. Club e 
Associaçâo Migrante de Barcelos, vâo prosseguir e realizar o "II 
Encontro Cantares aos Reis", no dia 11 de Janeiro de 2003, 
no salâo de O Pipas, em Mississauga. 

■aça Sousa Miranda. 

Para nos falarem sobre este intéressante 
"Cantares aos Reis", aberto a Ranchos, 
Clubes, Parôquias e familias, convidâmos 
dois elementos da Associaçâo Migrante de 
Barcelos, Carlos Miranda e Graça Sousa. 

JMC - Pelo segundo ano consecutivo, os 
Cantares dos Reis vâo realizar-se em 
Toronto e pelo caminhar desta organiza- 
çâo, tudo indica que esta iniciativa vai 
criar raizes. 
Carlos Miranda - Eu espero bem que sim. 
Alias, desde o inicio, o nosso objectivo era 
poder transformar esta iniciativa numa 
tradiçâo, ou seja, que o cantar dos reis con- 
tinue a realizar-se por muitos e muitos 
anos, corn a participaçâo e colaboraçâo da 
comunidade, muito particularmente os 
clubes e as associaçôes. 
JMC - A festa do ano passado foi exce- 
lente na apresentaçâo, mas teve pouca 
adesâo de participantes. Gostaria de ver 
mais clubes a participar? 
Carlos Miranda - Como se tratou do 
primeiro encontro, estâvamos conscientes 
de que se tratava de uma incognita. Na 
realidade, sô houve très organizaçôes que 
participaram, mas nâo criâmos este evento 
sô para nos. Todos gostariamos de ver nas 
prôximas celebraçôes os cantares dos reis 
de todo o pais. Esse foi o objectivo e por 
isso é que estamos a tentar sensibilizar 
todas as organizaçôes para participarem e 
darem um enorme contributo à comu- 
nidade neste tipo de tradiçâo que encerra 
a quadra natalicia. 
JMC - Uma das observaçôes e até criticas 
que muitos portugueses fazem prende-se 
corn o facto de tudo se celebrar em 
Toronto. Temos portugueses em London, 
em Hamilton, em Cambridge, em 
Kitchener... um pouco por todo o sul do 
Ontârio que deveriamos convidar a parti- 
cipar neste evento... 
Graça Sousa - Exacto. É um evento para 
todos os portugueses. Como jâ foi dito, o 
rancho etnogrâfico de Portugal, a 
Associaçâo Migrante de Barcelos e o 
Peniche Community Club juntaram-se 
novamente para dar a continuidade ao 2° 
Encontro de Cantares dos Reis e séria 
bom que todas as organizaçôes portugue- 
sas de Toronto e de fora pudessem partici- 
par. Sera um encontro muito intéressante, 
sera mais uma celebraçâo de alto teor cul- 
tural e a participaçâo de todos represen- 
tarâ uma apreciaçâo por essa mesma cul- 
tura. Dai o nosso convite para que este 
encontro seja mais um marco de sucesso 
para que o prôximo possa ser celebrado 
corn mais grandiosidade. As inscriçôes 
estâo abertas até ao dia 4 de Janeiro a 
todos os clubes, associaçôes e familias par- 

ticulares. Os interessados podem contac- 
tar Tony Pereira através do 416-780-1258, 
Graça Sousa através do 416-856-3123 ou 
Walter Ferreira através do 416-772-0741. O 
jantar serâ celebrado pelo New Pipa’s 
Catering e haverâ prémios de compen- 
saçâo para todos os participantes. 
JMC - Mencionaram o facto de neste 
encontro as familias particulares poderem 
participar, sem estarem necessariamente 
ligadas a um clube ou a uma associaçâo... 
Carlos Miranda - Exacto. Aliâs,' na maio- 
ria das nossas aldeias, o cantar aos reis nâo 
se limitava a ranchos ou associaçôes. As 
pessoas organizavam-se em vârios grupos 
que de porta em porta cantavam os reis. 
Essa é uma das ideias para este encontro 
porque vai permitir recordar e reavivar o 
passado. 
Graça Sousa - Os grupos que se apresen- 
tam para divulgar o cantar aos reis da sua 
terra nâo podem nem devem ser critica- 
dos. É ôbvio que de terra para terra, 
vamos sentir e verificar diferenças que sô 
nos tornam culturalmente mais ricos. Nâo 
podemos dizer que “nâo é assim que se 
canta” ou “ nâo sabem o que estâo a can- 
tar”. O mais importante e mais tipico 
destes cantares é precisamente a diferença 
que existe de uma regiâo para outra. 
JMC - No entanto, suponhemos que 
aparecem uns 50 grupos para cantar. 
Como poderâo resolver o programa para 
que a festa nâo se prolongue até ao dia 
seguinte? 
Carlos Miranda - Todos sào bem vindos. 
Sinceramente, nâo acredito que no 2° 
Encontro apareçam 50 grupos, mas se 
acontecer séria ôptimo. 
JMC - Mas era desejâvel, embora tivesse 
que ser organizado de uma forma dife- 
rente. 
Carlos Miranda - Claro que sim. Nos 
devemos tentar reunir as diferentes 
maneiras de cantar aos reis em Portugal 
porque esse é o-nosso objectivo. Estamos 
também a trabalhar para escolher um 
orador alusivo a esta quadra e a estas 
tradiçôes para dar conhecimento às pes- 
soas daquilo que sào os cantares dos reis 
para que o grande publico possa com- 
preender ainda melhor o que engloba esta 
tradiçâo. 
JMC - Graça, existem muitos jovens que 
desconhecem totalmente o cantar aos reis. 
Como poderemos cativâ-los? 
Graça Sousa - E uma histôria longa, em- 
bora muito bêla, mas podemos tentar resu- 
mi-la. A maioria dos portugueses é catôli- 
ca e a crença dos reis é oriunda da época 
natalicia, corn o nascimento do Menino 
Jesus que foi visitado pelos reis magos, très 
sâbios oriundos do oriente, guiados por 

\ 

uma estrela divina que lhes indicava a 
localizaçâo deste menino. 
Carlos Miranda - Sô para acrescentar, e 
segundo reza a histôria, este reis foram 
passando de terra em terra, sempre seguin- 
do essa estrela. Em cada terra, as pessoas 
cantavam-lhes por saberem que eles se 
dirigiam em direcçâo ao Menino Jesus. 
Dai a origem destes cantares. 
JMC - O prôximo passo séria publicar um 
livro corn as quadras alusivas ao cantar dos 
reis para que esse espôlio nunca fique per- 
dido. 
Carlos Miranda - Eu tenho inümeras 
letras que fui guardando ao longo dos anos 
e que obtive em alguns livros. Ainda 
jovem, sempre fiquei fascinado, sobretudo, 
corn a maneira como estas quadras eram 
cantadas. 
JMC - Para finalizar, resta-nos desejar as 

maiores felicidades a esta comissâo organi- 
zadora dos Cantares aos Reis e informar 
quando se realizarâ o encontro. 
Carlos Miranda - Serâ no dia 11 de, 
Janeiro de 2003, a partir das 18:00 horas. 
Boas Pestas para todos. 
Graça Sousa - Feliz Natal a todos. 

Bom, caros amigos. Agora é sô 
inscreverem-se, ensaiarem as cantigas aos 
Reis que conhecem, caracteristicas da 
vossa terra, e... toca a cantar dia 11 de 
Janeiro de 2003. 
Inscrevam-se, contactando a Graça Sousa: 
416 530-1662, ou Tony Pereira: 416 780- 
1258, ou Valter Ferreira: 416 772-0741. 
Bom Natal e feliz Ano Novo para que pos- 
sam Cantar aos Reis corn mais alegria e 
felicidade! 

A équipa do jornal 

«MïdINIO: 
Deseja a todos os leitores um 

Feliz Natal 

JMC/Ana Fernandes 

HIÏÏI 
//'Linueû da .^iùva 

O rtlïïflL JB CHtCOU fl flRTHOVfl fURtlITURt.” 
Agora pode poupar 
muito dinheiro nas suas 
compras de mobilias e 
electrodomésticps • 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture você 
nâo sô poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superiores a 
*500."" recebe um PERÜ 
para a sua festa. 

Quer comprar bom, bonito e barato? ► 

VISITE IA A ARTNOVA f URNITUBE Plus 
ijJuui ui ijjjj ■J'uyijjjiij 
41G'53S-‘1 133 
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Anïmaçâo e criatMdade no Madeira Club 
O salào de festas do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community Centre 
encheu-se de animaçào na Festa de Natal 
da Criança, no passado domingo. 
Palco ornamentado para o efeito, muitos 
embrulhos de prendas e, num dos lados 
do salâo, uma belissima Lapinha 
(Presépio) à moda da Regiâo, que dava o 
toque final à festa natalicia. Müsica pelo ar 
juntamente corn as gargalhadas das cri- 

anças, felizes como pâssaros livres a 
“esvoaçar” pela sala, endiabradas e felizes, 
pelo seu dia. Que pena nâo baver muitos 
mais dias dedicados às crianças, como 
salientou o présidente Luis Bettencourt. 
Depois do serviço de comida e bebida às 
crianças, e de uma agradâvel actuaçào de 
Otilia de Jesus, o palco iluminou-se para 
um grupo bonito de crianças saudarem o 
Natal, corn frases alusivas e cantigas da 

época, dirigidas por Olivia 
Abreu. 
As senhoras da casa, màes a 
tempo inteiro, também nào 
deixaram por mâos alheias e 
cantaram cançôes de Natal, 
um coral que agradou aos 
miüdos e graùdos! 
Feliz Natal para todos! 

JMC 

NOVA 
Pastry & Bakery 

Faça jâ as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

Pao yp' 
sempre fresco 

BOLO RCI 
t? tûda a fiasteùazLa 

alusiva a esta 
ijuadza i^ïestiva 

XJotos de TSoas 
*^e$tas e ^^^eâin 

• Pâo de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

i • Mercearias e 
Congelados 

V   ...    

As jovens madeirenses em actuaçào. 

DAC DIONISIO 
AUTO CoLLisiaN LTD. 

73 EASTERN AVENUE (JUNTO à KENNEDY RD.3 

BRAMPTON, QN LGW 1X3 

TEL; 905-451-3887 FAX: 905451-3889 
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Convivlo de Natal da 
Academia de Bacalhau 
de Terente 
A sexta-feira, dia 13, foi uma sexta-feira feliz pelo menos para as 
comadres e os compadres da Academia do Bacalhau de Toronto que, 
como é da tradiçâo, juntaram-se para um jantar-convivio no 
Restaurante New Casa Abril, por altura do Natal. 

Folgazôes, conscientes das suas activi- 
dades e metas a atingir, divertiram-se e 
proporcionaram uma noite muito ter- 
nurenta uns aos outros. 
Aproveitaram a ocasiâo para "diplo- 
marem" o simpâtico casai Mendes. O com- 

padre Carlos Mendes "nem precisou de 
Penacho para deitar abaixo" mais um copo 
à saüde. 
Rui Gomes, o compadre présidente da 
Academia, aproveitou o ensejo para apre- 
sentar a nossa querida colaboradora, a 

professora Ana Fernandes, como a vence- 
dora da Boisa de Estudo da Academia do 
Bacalhau pois, no dia da Testa de apresen- 
taçào de boisas, nâo houve oportunidade 
(?). Rui Gomes, disse na altura, que desafi- 
ava outros bolseiros a fazer o mesmo para 
que possam conhecer aqueles que tiveram 
oportunidade de receber Boisas de Estudo 
da FPCBP ’2002. 
A sempre elegante e segura Minahjardim, 
bem acompanhada, ofereceu a animaçâo 
da noite, atraindo os pares à pista de 
dança corn muita müsica romântica e 
bonita. 
Uma boa noite de compadres sem... "com- 
padrios". 
Saüde e "bacalhau corn todos" para todos! 

JMC 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.coni 
1S45 Dupont St. 
Toronto ON M6H SAB 

Dufferin/Dupont 
CGalleria Mall3 TOM BÆARTINS 

Agasalhe a sua casa para o inverno 

DUFFERIN/BLOOR 

Casa solida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir ! ou 2 
(aniilias. Garagem corn telhado novo. 
Acjuedinento e ar condicionado tam- 
bém novos. 

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

Limpe caleiras de lixos 
e fblhas acumuladas 

ST CLAIB/LANSDOWNF. 

Prédio completamente renovado. 7 
apartamentos + 7 escritôrios. Sports 
Bar, tiido alugado, corn rendimento 
anual de $145,ÜÜ0.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga coin possibilr 
dade para sports bar. Excelente inves- 
tiinento. 1 000’®^ 

1 quarto, sala de estar, e jantar. 
todo em madeira. eletrodomésti- 
cos novos. $850.Ü0 por mês corn 
tudo incluido. 
Telefone para 41(1-235-2915 depois 
das 6:00 p.m. 

Isole o melhor possivel as portas e janelas 

MISSISSAUGA HUROKTARIO/DEBRY 

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

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

Verifique màquinas de aquecimento e os 
detectores de monoxido de carbono. 



A Sata 

todos os cliemes e amigos 

e a toda a coiminidade 

portuguesa em geral um Feliz 

Natal e um, Prospero Ano Novo. 

Prefir« SATA EXPRESS, 
contacte o s-eu agenie ae vicigen? 

pava veçevvav a 9ua paçça^em. 

  Cûî^ü?\HOAD€ OMilénio 

CP Auto Body om concorrida 
testa de Natal 
Céu e Augusto Pires nâo tiveram màos a 
medir na sua festa de Natal, na CP Auto 
Body, para os funcionârios e familia, 
clientes e amigos. Dezenas e dezenas de 
amigos passaram pela oficina entre as 
12h30 e as... tantas, nâo poupando 
ninguém, dando aso à alegria da con- 
vivência, fartura de bebida e excelente 
comida. Foi necessârio reforçar mais de 

uma vez os comestiveis. Sinal de que tudo 
estava bem e as amizades cresceram a 
"olhos vistos" de um ano para o outro. Foi 
um bom présente de Natal para a familia 
Pires cujos amigos souberam correspon- 
der à sua simpatia e profissionalismo. 
Bom Natal e melhor Ano Novo. 

JMC 

Angrense 
de Toronto... 
de vermellio 
È verdade, o salào do Angrense 
de Toronto, encheu-se de tons 
vermelhos. Nâo por causa do 
Benfica ou do Pai Natal. Apenas e 
sô porque foi a noite do "Vestido 
Vermelho" e, claro!, as senhoras 
nâo fugiram ao desafio e apresen- 
taram-se de bonitos e garridos 
vestidos vermelhos. Foi uma noite 
divertida e corn muita müsica. 
As mulheres deram largas à fan- 
tasia e deram o brilho desejado à 
noite do "Vestido Vermelho". A 
"onda vermelha" no vermelho 
Angrense, foi um sucesso. 
Parabéns e Bom Natal. 

Comunidade: 
TENHA UM ANO NOVO AZUL, INICIANDO-O NO FC PORTO DE ; 

TORONTO. JANTAR àS 19H00, CONFECCIONADO POR f 
“O BAIRRADINO”. MARISCO, BOLO REI E ESPUMANTE à I 

MEIArNOITE. MÛSICA DE SUPERMIX DJ'S. | 
RéSERVAS: 416 536-2921, ou 416 988-2896 | 

I A IGR^A DE SANTA MARIA DOS AJSJOS, NO 1481 DUFFERIN 

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

I DE ANO. JANTAR àS 19H00. ANIMAçâO DO E)J-KARAOKE « ^ 

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

I Sébado, dia 21 | 
I -Festa de agradecimento da Casa do Alentejo aos artistas, MC s e voluntaries | 

que colaboraram graciosamente corn a Casa. Info: 416 537-7766. | 
-Baile de Natal do Angrense de Toronto, Animaçâo a cargo do Duo Joâo Carlos | 
e Marco Paulo. I 

I I I -Natal da Criança e Cabaz de Natal no Lusitânia de Toronto. Müsica corn o DJ- I 
Lusitânia. i 

Domingo, dia 22 
-Mâtiné de Natal das Crianças do Angrense e Dia do Sôcio. Entrada gratuita 
aos sôcios. Présentés para as crianças até aos 10 anos. Info: 416 537-1555. 

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

ŸaaàlSsm 
They 

Party Pepper oui Pbza 

Dipfîifvg 
. 

1 Vlivvr (Jualitv 

Call (4M.) 439-'0000 
i ÿM- i yi >% S-' X 4 i A I > 'i i if* <•} < •* « ^ i V 
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Russia là perdeu quase 
5.000 hamens na 
Ghechénia desde 1990 
A Russia jà sofreu 4.978 
baixas, entre militares e 
policias, registando-se tam- 
bém mais de 13.000 feridos e 
28 desaparecidos, na inter- 
vençâo que leva a cabo desde 
1999 na regiâo da Chechénia, 
informou esta terça-feira um 
comando militar daquele 
pais à Agência Interfax. 

As mesmas fontes oficiais nâo mencionam 
as vitimas entre a populaçào civil local, 
mas varias organizaçôes dos direitos 
humanos apontam para numéros na 
ordem dos 80.000 mortos e de cerca de 
36.000 desaparecidos. 
Desde que as tropas fédérais da Russia 
começaram a «operaçâo antiterrorista», a 

2 de Outubro de 1990 na regiào norte do 
Câucaso, morreram 2.738 soldados e 1.967 
policias nos confrontos contra a guerrilha 
separatista chechena. 
Àquelas baixas somarn-se outras 273 
sofridas pelas forças russas, entre Agosto e 
Setembro de 1999, no Daguestào, regiâo 
vizinha onde se verificava entào uma 
eclosào de fenômenos separatistas. 
O numéro exacto de feridos em virtude de 
confrontos armados na Chechénia 
ascende a 13.040 homens, dfra que inclui 
6.439 militares e 6.601 policias. Contudo, 
apesar do numéro oficial de baixas mor- 
tais russas na campanha do Câucaso estar 
perto das 5.000 pessoas, diversas organiza- 
çôes humanitârias afirmam que, na reali- 
dade, elas ultrapassam o dobro ou triplo 
dos dados oficiais. 

2% cento dos americanos 
nâo querem guerra 
Embora a imensa maioria dos norte- 
americanos pense que o Iraque desen- 
volve armas de destruiçâo maciça, 72 por 
cento diz que o seu présidente nâo os con- 
venceu da necessidade de uma guerra, 
segundo uma sondagem divulgada pelo 
diârio Los Angeles Times. Segundo très 
quartos dos norte-americanos. George W. 
Bush tem de dar mais elementos de 
acusaçâo antes de declarar a guerra con- 
tra Bagdad. Todavia, sâo 58 por cento a 

dizer que apoiarâo um ataque contra o 
Iraque se o présidente Bush o ordenar. 
Pelo contrario, 35 por cento é contra e 7 
por cento nâo tem opiniâo. 
Uma maioria de norte-americanos esta 
persuadida que a guerra é inevitâvel: 49 
por cento pensa realmente isso, 14 por 
cento nâo esta assim tâo segura. Vinte e 
sete por cento pensa que a guerra pode 
ser evitada, e 4 por cento tem a certeza 
que nâo haverâ guerra. 

Exército israelita vai 
retirar-se da zona de Belém 
o exército israelita vai retirar-se da ârea 
autônoma de Belém, adiantaram esta terça- 
feira fontes militares. O objectivo é facilitar 
a chegada de peregrines estrangeiros e de 
palestinianos cristâos à Igreja da 
Natividade para as celebraçôes de Natal. 
O exército retira os seus efectivos da cidade. 

apesar de manter militares nos campos de 
refugiados da periferia, tais como Aida e 
Dejeishe. 
Entretanto, a unidade anti-fraude da Policia 
Nacional israelita deteve esta terça-feira 
dois membres do Comité Central do 
Likud. 

Aceitamos encomendas, 
com especiaia l;odos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e mui^o mais. 

Ao serviço da comuaidade 905-829-8395 

B«B 
cmcitiBN lüc. 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOA2^FEIRA • 6^ FQRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 

Foto da semana 

I MOSCOVO, RUSSIA; Momento em que as participantes do concurso de Miss | 
I Moscovo mandam beijos para a assistência. ; 

Oel Ponte pede pena de 
15 a 20 ânes de prisée 
A procuradora-geral do Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Jugoslâvia, Caria 
Del Ponte, pediu esta quarta-feira uma 
pena de 15 a 25 anos para a ex-presidente 
servo-bôsnia Biljana Plavsic. Na base do 
castigo proposto estâo crimes contra a 
humanidade. 
Caria Del Ponte considerou que a acusada 
feconheceu os crimes cometidos durante a 

guerra da Bosnia 
(1992-1995). 
A ex-presidente 
servo-bôsnia, de 
72 anos, confes- 
sou em tribunal 
perseguiçôes a 
pessoas, o que 
constitui um crime contra a humanidade. 

Ontario 

Boas FestasI 
Nesta festiva quadra 

natalicia, quero dirigir a todos 

os leitores do jornal O 

Milénio, e às comunidades 

portuguesas e de expressào 

portuguesa, os meus desejos 

de um Feliz Natal em famüia 

e de um Ano Novo cheio de 

prosperidade! 

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

Para assistência 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: (4161603-9664 • Fax: (4161603-1241 
Email: rmarcliese-co@ndp.oii.ca 
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Terceira vaga da 
"maré negra" 
atinge a Costa da 
Morte na Galiza 

FOTO LAVANDEIRA JR/EPA/LUSA 

Os Estados Unidos preparam-se para 
declarar que o Iraque viola a resoluçâo das 
Naçôes Unidas sobre posse de armas de 
destruiçào maciça, mas é pouco provâvel 
que desencadeiem de imediato a guerra, 
anunciou na 4“ feira o New York Times. 
As autoridades de Washington devem re- 
velar a sua avaliaçâo ao relatôrio de 12 mil 
paginas sobre o arsenal militar que o 

Iraque entregou à ONU no inicio do mês. 
O Washington Post, por seu lado, anuncia 
que a tomada de posiçâo norte-americana 
serâ feita na sexta-feira, enquanto o Wall 
Street Journal référé a data de 5“ feira, 
anunciando também que os Estados 
Unidos vâo considérât a existência de "vio- 
laçào material" da ultima resoluçâo da 
ONU. 

FOTO UARWAN NAAMANI/EPA/LUSA 

EUA vâo declarar que Bagdad violou 
resoluçâo das Naçôes Unidas 

Papa apela a que se "récupéré a coragem" 
face a mensagem de natividade 

A terceira vaga da "maré negra" causada 
pelo petroleiro "Prestige" atingiu na 49 
feira a Costa da Morte, na Galiza, a mais 
afectada pelas duas vagas anteriores. 
A ârea da costa "tocada" pelo fuel-ôleo der- 
ramado pelo petroleiro, estende-se entre 
Corme, ao norte, e Ribeira, ao sul. 
Os ventos, que na 4“ feira de manhà 
sopravam do quadrante sul/sudeste, fize- 
ram corn que as Rias Baixas, no sudoeste 
da regiâo, fossem poupadas, empurrando 
as manchas de combustivel ao longo do 
litoral. • 
Em Camarinhas, sul da Costa da Morte, 
"o estado da praia é lamentâvel e o da 
costa deplorâvel", assinalou Maria José 
Pastrense, membro da confraria local de 
Pescadores. 

O Papa Joâo Paulo II apelou 
aos fiéis para que "recu- 
perem a coragem" diante da 
mensagem salvadora do 
nascimento de Cristo que se 
comemora no Natal. 

"Espero que este Natal seja ocasiào 
para récupérât a coragem e que os 
desamparados esqueçam os seus 
receios e confiem na chegada de 
Cristo Salvador", disse. 
Entre os fiéis que estiveram na 
audiência encontrava- se um grupo 
de estudantes de San Gitiliano de 
Puglia, populaçào afectada por um 
terranioto no passado dia 31 de 

Outubro. 
Visivelmente emocionado ao 
saudar os jovens, o Papa lançou a 
propôsito um apelo para que 
prossigam corn as demonstraçôes 
de solidariedade para corn os preju- 
dicados. 
Tratou-se da 46“ audiência püblica 
papal de 2002, a numéro 1.064 
desde o inicio do seu pontificado, 
em 1978. 
Diante de cerca de sete mil peregri- 
nos présentes no recinto, Joâo 
Paulo II lembrou como, à medida 
que o Natal se aproxima, "se torna 
mais premente a chamada para 
préparât o coraçào para acolher o 
Messias". 

Doiitiitgoii WksHMoh 
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 
Portuguesde 
Mississauga 

- 

Dia 31 de Dezembro 
Passagem de Ane 

(Marcar mesas) 

- coniunto 
Portuguës Suave 

INFO: 905-286-1311 

^oniutgos 

Desela a todos 
umas Festas Felizes 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-935-4441 
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BCA 
Banco Coniercial dos Açores 

Representative Office 

836 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J 1V5 Tel.: 1800-493-9660 

WWW.BCA.PT 

Desejamos a todos os Clientes e Comunidade em gérai, 

votos sinceros de Boas Pestas e Prospero Ano de 2003 

BCA corn Resultado Liquide de 6.031 milhares de euros no 3" trimestre de 2002 

O Banco Comercial dos Açores encerrou o 3° trimestre do exercicio de 2002 corn um 

“Resultado Liquide” de 6.031 milhares de euros, o que représenta um crescimento de 24,4%, 

face a igual periodo do ano anterior. Também o “Cash-Flow” apresentou um comportamento 

favorâvel, registando, igualmente, um crescimento de 24,4%, ao atingir, no fecho do trimestre, 

12.863 milhares de euros. Os “Depôsitos de Clientes” aproximaram-se dos 759.915 milhares de 

euros, enquanto que o “Crédito sobre Clientes”, continuando a demonstrar assinalâvel 

dinâmica, cresceu, nos primeiros 9 meses do ano, 22,8%, e ronda, agora, os 798.620 milhares 

de euros. Sintetiza-se, no quadro abaixo, alguns dos indicadores de actividade. 

(em milhares de euros) Setembro 2001 Setembro 2002 % 

Resultado Liquido 4.846 6.031 24,4% 

Produto Bancârio 27.659 30.670 10,9% 

Cash Flow 10.340 12.863 24,4% 

Depôsitos de Clientes 759.915 761.395 0,2% 

Crédito s/ Clientes 650.472 798.620 22,8% 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou iisado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Qmpm li'} uDô 

A(M)WÏÏ[C(EaMŒNTO)S3 

A “GM” VAI OFERECER $8.600 EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA DE IMATAL! 

0 GRANDE SALDO de fim-de-ano 
ià começou na Addison on Bay. 
Preste atençâo: 
“AO LIGÀR VOCE JÀ ESTA À QâNUÂR!” 
Faça O melhor negôcio da sua vida num modelo novo de 2002 

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

Aproveite a oportunidade de um prémio 
de um minimo de $1.000 até aos $10.000, ou mesmo 

O valor total do carro que comprou. 

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

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

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

Telefone: 416-964-3211 

Nom no Sporting o vermellio 
Pai Natal destoa 
As gentes "verdes" de Toronto e arredores 
nâo se preocuparam corn a cor do Pai natal. 
Sô os mais pequenos, na verdura dos sens 
anos, destinguiram as cores. O manto ver- 
melho do Pai Natal era o que mais os atraia. 

Por fim, o Pai Natal "sportinguista", falador e 
engraçado, bem apoiado pelas responsâveis 
do Sporting Português de Toronto, começou 
a chamada dos sens nomes e na entrega dos 
présentes, corn as mamàs e papas na corrida 

Pudera, era ele quem tinha as prendas pelas 
quais aguardavam, que importava nào ser 
verde? 
Até eles, crianças, tinham as caritas verme- 
Ihas de correr e saltar. 

às fotografias pai-a recordaçâo. È bom que as 
crianças tenham boas recordaçôes. Para des- 
gostos jâ chega a vida de adulto... 
Felicidades para todos. Bom Natal. 

JMC 

Familia Dalton McGuinty saûda 
a Comunidade Portuguesa 

Dalton McGuinty, lider da Oposiçâo do Ontario e do Partido Liberal enviou um 
postal familiar para saudar a Comunidade Portuguesa, desejando a todos um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de sucessos. 
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“Nâo me preocupam cores ou credos. Preocupam-me os portugueses 
onde quer que esteïam. Procurarei sempre extrair o melhor que nos 
une 0 passer ao lado daquilo que nos passa opor” 
- palavras do SECP, Dr. José de Almeida Cesàrio, no jantar de convivio realizado pela Secçâo do PSD de Toronto. 

Como Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, é a primeira vez 
que O Dr. José de Almeida Cesârio nos visi- 
ta. 
Uma visita râpida, de trabalho intenso. 

Pouco depois da chegada, o Dr. José Cesârio 
reuniu durante horas corn os Conselheiros 
do Conselho das Comunidades Portuguesas 
do Canada, no Consulado Gérai de 
Portugal, em Toronto. 
De seguida, na Galeria Almada Negreiros, e 
apôs as boas vindas do Cônsul-Geral, Dr. 
Joào Perestrello, o SECP, Dr. José Cesârio, 

ofereceu uma recepçâo à Comunidade 
Portuguesa, muito animada por um discur- 
so claro, sem rodeios, pleno de intençôes e 
vontade de mudar um Portugal que todos 
queremos na primeira linha da Europa. 
Depois, fez um sincero eleogio ao Vice- 
Consul, Crescêncio José Ferreira, pela sua 
impar carreira pùblica. No seguimento da 
recepçâo, o Dr. José Cesârio distinguiu José 
Mârio Coelho, Director de O Milénio, e 
Gonçalo Martins, Chefe dos Serviços 
Sociais do Consulado Gérai de Toronto, 
coin o Diploma de Mérito das 

Gonçalo Martins ejosé 
Mârio Coelho apés tece- 
ber 0 Diploma de Mérita 
das ComuniMdes 

Portuguesasi’ 

BRASIL PORTUGAL 
BUTOHLR 

A Churrasqueira do Sardinha 

Deseja a todos os amigos e clientes um 

Bom Natal e Feliz Ano Novo 

Leitào à Bairrada 
Frango no Êspeto e na 

Brasa à Moda do Sardinha 

705 College Street, Toronto, On M6G 1C2 
Encomendas pelo telf.: 41 G-53SO 

Dr. José Cesàrio escuta Laurentino 
f Esteves enquanto Carlos Menées 
1. ' eità na espectativa. 

Gomunidades Portuguesas. 
Na altura, ainda surpreendidos corn a hon- 
raria, registâmos as palavras do Dr. José 
Cesârio, neste primeiro contacto. 

JMC - Nesta sua primeira visita como 
Secretârio de Estado a Toronto, gostaria, 
para além de lhe dar as boas vindas, de lhe 
agradecer a honraria corn que me agraciou. 
Confesso que foi uma surpresa. 
Dr. José Cesârio - Foi uma distinçâo justa 
de alguém que eu sei que faz por fazer. Faz 

melhor em prol dos outros na ârea da comu- 
nicaçào. A comunicaçào é hoje algo funda- 
mental no mundo em que vivemos porque 
sem ela nada se consegue. E ôbvio que a 
comunicaçào social tem aqui um papel fun- 
damental e essencial na ligaçâo entre 
Portugal e as comunidades. Sei que tem sido 
um baluarte neste esforço que nos admi- 
ramos em Portugal. 
JMC - Jâ teve uma reuniào corn os membros 
do Congresso Nacional Luso-Canadiano. 

Continua na pagina 14 

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

WIHTERFEST 
— 8003 

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

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

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

incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

restas Felizes 
Visite-as na Galeria Shopping Centre, 

na Dufferin e Dupont em Toronto 
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“Nâo me preocupam cores ou credos. Preocupam-me os portugueses 
onde quer quo estejam. Procurarei sempre extrai'r o melhor quo nos 
une 0 passar ao lado daquilo quo nos possa opor” 
- palavras do SECP, Dr. José de Almeida Cesario, no jantar de convivio realizado pela Secçào do PSD de Toronto. 

Continuaçâo da pagina 13 

Dos assuntos debatidos, algum que gostaria 
de salientar? 
Dr. José Cesàrio - Discutiu-se muita coisa. 
Em primeiro lugar, abordamos o modo de 
valorizar os concelho das comunidades. 
Para nos, essa valorizaçâo é uma prioridade 
e foi fundamental escutar os contributos e as 
opinioes de cada um dos membros. 
Discutiu-se de igual modo a restruturaçào 
da rede consular e respectives problemas 
que existem aqui no Canada, nomeada- 

mente a cobertura dada as populaçôes resi- 
dentes no sudoeste do Ontario. Abordou-se 
o problema da nacionalidade, algo muito 
série neste memento, ou seja, a perda da 
nacionalidade, sobretudo da parte daqueles 
que obtiveram a segunda nacionalidade e 
que foram alvo de promessas de muitos par- 
tidos e de muitos politicos. Essa matéria, 
embora seja da competêneia da Assembleia 
da Repüblica, interessa-nos e é possivel que 
num future proximo avancemos com uma 
iniciativa legislativa nesse dominio. 

QUEM NiiO CONHECE 0 SABOR DAS FAMOSAS 
SANDWICHES DA SAN rRANCESCO’S fOODSp 

, JOE SOUSA TEM-NAS PARA SI. HO 3045 CUIYHIU, UNIT 1 
(ESQUINA COM A DUNOAS ST. WEST-EAST DA MAVIS), EM MISSISSAUGA 

No NATALENO 

ANONOVONâO 
PERCAW TEMPO 

ACOZINHAR. 

ENœMENDEM 

AS VOSSA.S 

REFEIÇÔES À 

FAMJUA SOUSA. 

BOM, FACILE POR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS PESTAS QUE 

SE APRQXIMAMi 

FELIZ NATAL! 

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

QUEUos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICIUO. 

Dr.JoséCffé^, llr. Mario 

Quisemos também discutir as questoes do 
ensino português que também nâo estào 
directamente ligados a mim, mas farei 
chegar as preocupaçôes aos responsâveis, ou 
seja, a tutela do ministério da educaçào. 
Creio que o maior problema se prende corn 
a quase inexistência de intervençâo directa 
por parte do Estado Português neste 
dominio. Tratou-se de um conjunto de 
matérias que sâo muito importantes e que 
faço questâo de abordar sempre que visito 
uma comunidade portuguesa na diaspora. 
JMC - E quanto às eleiçôes? Haverâ, desta 
vez, uma forma diferente de incluir os por- 
tugueses das comunidades no acto eleitoral? 
Dr. José Cesàrio - Em primeiro lugar, 
vamos ter eleiçôes por areas consulares. O 
Canada nâo vai ser um circulo ünico, mas 
em principio composto por très circulos: um 
para Ottawa-Montreal, outre para Toronto e 
um terceiro para Vancouver. Depuis, haverâ 
outras alteraçôes a posteriori. O Conselho 
Permanente vai passar a ser eleito por rep- 
résentantes dos conselhos regionais. Trata- 
se, portanto, de um conjunto de alteraçôes 
que espero poderem apontar no sentido de 
uma valorizaçâo clara do Conselho que dev- 
erâ dedicar menos tempo às questôes buro- 
crâticas e mais tempo às questôes prâticas e 
concretas das comunidades portuguesas. 

JMC - Umas das lutas que defendo é o 
envolvimento dos jovens e defesa da lingua 
portuguesa. Uma vez que vai haver con- 
tinuidade dos estâgios em Portugal, gostaria 
que abordasse um pouco o tema, sobretudo 
para aqueles que desconhecem estes estâ- 
gios de nove meses em Portugal. 
Dr. José Cesàrio - Efectivamente, estamos a 
dar continuidade ao programa Estagiar em 
Portugal que é responsâvel por deslocar 
jovens a Portugal jâ a partir de 2003. Trata- 
se de um programa muito importante 
porque permite a esses jovens contactar em 
directo corn as empresas portuguesas e é um 
elemento de um conjunto de iniciativas que 
queremos fazer para os luso-descendentes. 
Os apoios às associaçôes sera atendidos 
sobretudo para as associaçôes que mais 
jovens puderem movimentar. Sabemos que 
o future das comunidades passa pelo 
empenhamento dos sens jovens e nâo 
podemos permitir que nada falhe neste 
campo. 
JMC - Para terminar e porque estamos 
numa época festiva, gostaria de lhe pedir a 
mensagem de natal para a comunidade por- 
tuguesa. 
Dr. José Cesàrio - Deixo a certeza de que 
vamos conseguir forma de dar cobertura 
consular a todas as populaçôes. O gover-^ 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

Torontfa, OIM IVIS*J T VH 

U» SERVP DE mmS COMPETENTE 

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

C-mail: dundas.travel@on.aibn.com John A. Ferreira - Manager ENCOMENDAS PEio TEIF: 905 804-1548 
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► no português quer trabalhar muito de 
perto com esta comunidade porque sabe- 
mos que Portugal sera maior se tiver os por- 
tugueses que estào no estrangeiro mais liga- 
dos ao pais, ao governo e às instituiçôes por- 
tuguesas. Por isso, vamos aparecer e apoiar 
mais. Este esforço é colectivo e fundamental 
para mudar Portugal porque sera um pais 
maior na Uniào Europeia se puder contar 
corn os quase cinco milhôes de portugueses 
que estào no estrangeiro. Obrigado. Boas 
Pestas. 

A noite, no acolhedor Restaurante Lisboa-à- 
Noite, a Direcçào da Secçào do PSD de 
Toronto, ofereceu um jantar/convivio ao 
SECP, Dr. José Cesârio. Uma sala repleta de 
dirigentes, militantes e amigos, que teve a 
apresentaçâo da simpâtica Suzy Soares, e 
um momento de fado e marchas, corn o 

Porfirio Ribeiro, corn o apoio musical do 
Valdemar Mejdoubi. Um momento que 
obteve um “coral bem desafinado” dos pré- 
sentes na sala, incluindo o Dr. José Cesârio 
e sua Assessora de Imprensa, Dra. Ana 
Folhas de Oliveira. Depois do saboroso jan- 
tar, o Présidente do PSD de Toronto, Carlos 
Mendes, deu as boas vindas ao SECP e 
pediu-lhe para que nào faite corn o seu apoio 
à Lingua Portuguesa e às Comunidades. 
Suzy Soares leu a seguir a biografia do con- 
vidado, Dr. José Cesârio. Sob uma trovoada 
de aplausos, o Secretârio de Estado das 
Comunidades dirigiu-se ao microfone onde, 
corn paixâo e confiança, falou do interesse 
do Governo chefiado pelo Primeiro 
Ministre, Dr. Durào Barroso, em mudar o 
pais “custe o que custar e doa a quem doer”, 
para que ninguém mais tenha necessidade 

Continua na pagina 16 

iM SÊCretârio de Estado 
comprimenta Atdônio 

Sousa e Gabriela Cavaco. 

West York Chev-Olds jâ lhe pode oferecer 

os novos modelos de 2003. 

Agora nâo dà nada de entrada e West 

York faz o primeiro pagamento. 

OBNmCüSWMSB TRUST S CONFIOiNCE SINCE 1945 
\NBbimfitww.west^arkchBv.Xiom • E>mail: service@westyorkchev.com 

S; 
gS 
og 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

fTH 

ANUNCIA A MAIOR CAMPANHA DE SAIDOS DE SEMPRE DA G 
DRA AO COMPRAR UM CARRO NOVO DE 2002 OU 2003 VOCE GANHA DE 

$500.00 A $10,000.00 ou ATé O PREçO DO SEU CARRO. 

PARA ISSO é sd CONTACTAR A UNHA TELEFONICA G 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 856-1200 
M16 
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“Nâo me preocupam cores ou credos. Preocupam-me os portugueses 
onde quer quo estejam. Procurarei sempre extrair o melhor quo nos 
une 0 passar ao lado daquilo quo nos possa opor” 
- palavras do SECP, Dr. José de Almeida Cesario, no jantar de convivio realizado pela Secçâo do PSD de Toronto. 

Continuaçào da pagina 15 

de abandonar o pais à procura de melhores 
condiçôes. Pela sua parte, tudo farâ para que 
os cerca de 5 milhôes de portugueses “que 
vivem fora sejam tào portugueses como os 
vivem dentro”. 
“Nào me preocupam cores ou credos. 
Preocupam-me os portugueses onde quer 
que estejam. Procurarei sempre extrair o 
melhor que nos une e passar ao lado daqui- 
lo que nos possa opor”, prometeu o Dr. José 
Cesàrio. 
Finalizou desejando a todos um Bom Natal 
e um Ano Novo feüz e corn confiança no 
futuro de Portugal. 
O Vereador Mario Silva, Peter Ferreira 
Présidente do First Portuguese e do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano, Joe 

Eustâquio e Rosa Sousa da Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portugueses, e o Dr. 
Carlos de Faria Ministre de Cidadania do 
Ontario, dirigiram também a palavra ao Dr. 
José Cesârio. A ACAPO e o PSD de 
Toronto, ofereceram recordaçôes ao 
Secretârio de Estado das Comunidades e, o 
Dr. Cari de Faria, impôs ao Dr. David 
Rendeiro , a Medalha de Ouro do Jubileu 
da Rainha. A Dra. Ana Folhas de Oliveira 
recebeu um bonito ramo de flores. Carlos 
Mendes (Direcçâo) e Antonio ■ Letra 
(Assembleia Gérai), convidaram os colegas 
do PSD de Toronto para uma fotografia 
comemorativa corn o Dr. José Cesârio. 
Um fim de festa em beleza, corn muita ani- 
maçâo e convivio. 

JMC/Ana Fernandes 
Tony lanrio em convivio 
corn Dr. José Cesàrio. 

Municipios apostam na rede de àgua 
Os municipios de Madalena, Lajes e Sâo 
Roque, na ilha do Pico aprovaram o piano 
de actividades para 2003. 
Madalena e Lajes mantêm como ârea prio- 
ritâria a rede de abastecimento de âgua. 
Assim, com orçamentos de 11,2 milhôes 
de euros e de 7,9 milhôes de euros, desti- 
nados a investimentos, a Câmara da 

Madalena projecta para no proximo ano a 
abertura de um furo nas Bandeiras, a cons- 
truçâo de dois reservatôrios de âgua e a 
implantaçào de 16 quilômetros de condu- 
tas. 

mentos no sector das âguas absorverào 1,5 
milhôes de euros. 
Refira-se que de formaçâo geolôgica mais 
recente, o Pico estâ entre as ilhas açorianas 
corn maiores problemas de captaçào de 
âguas, devido ao elevado indice de per- 
meabilidade dos sens solos. Quanto a 
autarquia de Sâo Roque do Pico, apesar da 

limitaçào financeira, pela primeira vez a 
câmara consegue distribuir 50% do orça- 
mento pelas funçôes sociais (ensino, orde- 
namento do territôrio, desporto, cultura e 
ambiente). Um resültado que advém de 
nos ültimos anos se ter investido na gestâo 
do saneamento bâsico e rede viâria, de 
acordo corn o autarca de Sâo Roque. 

Jâ no concelho das Lajes, corn um orça- 
mento de 9,2 milhôes de euros, os investi- 

ERVANÂRIA VITORIA itic. 
PRODUTOS NATURAI5 E MÊDICÏNA HOMtOPATICA 

Aîdiv/iU" unui entrevista corn o Natitrintn Hotucopiitti 
Antânio Meddvoa, jd corn niidtot; (mon de experieda, 
ijiic o poderd ujudiu- mi aoluçm don acua problemas. 

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

Joâo Jardim faz apelo a 
Bagào Félix 
Continuaçào da 1“ pagina 

Parajardim, esta salvaguarda satisfaz uma 
pretensào do Governo Regional e é a 
prova de que «o Estado vem ao encontre 
daquilo que as Autonomias têm de melhor 
no sentido de contribuirem, numa das 
partes do territôrio nacional, para o bem 
comum da missâo portuguesa». Por seu 
turno, Bagâo Félix direccionou o seu dis- 
curso para o facto de Portugal nào poder 
«esperar mais na ilusào de nada fazer. Jâ 

nào é tempo, nem de politica, nem de 
politicos de cosmética, sem convicçôes, 
sem ideias e a pensar apenas no futuro 
imediato». Portugal, sublinhou, tem de 
alcançar os seus objectives. E para que isso 
aconteça «é necessârio vencer «os adver- 
sârios dificeis da sociedade portuguesa. Os 
adversârios de uma visâo administrativista 
do Mundo e da Sociedade onde o princi- 
pal risco é nào mudar quando tudo muda 
à nossa volta». 

AIBX RBî dos Icitocs 
• Leitào à Bairrada • Frango no churrasco • Carneiro assado 

• Cabrito à leitào • Costela no churrasco • Coelho no churrasco 
• Chouriças • Sandes à Alex • Cabidela 

• Pipis • Almoços diârios • Comidas para Testas familiares 

219 Ossington Avenue, Toronto, Ontario M6J 2Z8 

Tel.: 416-537-3175 ' 
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PaOARiA LAZAA SITUADA 
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ICAEJA DE CAISTO PEI 
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SOCIAIIZE COM A FAMillA E OS 

AMIGOS NA PADARIA IAZAR 

SADOREANDO 0 TRAOIGIONAl 

CAFt EKPRESSO, CAPUCCINO, 

CAFÉ Oil OU CANADIANO. 

DITIIIASAa 

iM 

i J T 1 ij il Æ T il 



CIRV-fm e Happy Travellers 
ttAOt.Ut.tS 

UM NOVO y 
DESTINO PARA AS 

SUASFÉR1AS 

pE INVERNO, COM 

,MAIS QUALIDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para: 

David Costa 
& Associates 
LaioyersjAdvogados 

Tony Mart;ins 

Oferece-uie 
bom serviço, 
honestidade e eficiência na 
compra e venda da sua casa. 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A MAIOR FIRMA DE 
ADVOGADOS DE EXERESSÂO 
EORTÜGUESA MO CAMADA 

EDGAR AGUIAR 
llEMl TTQJŒXD 

[PA®A A 

O. AGUIAR RNE JEWELLERY □own'town Lumber 
s Building Supplies co. 

SPtOAk OROIRS * MANt^CTUWN© 

TH/EU: 4IIMi324845 
716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 
WWW.AVARANDA.COM/AGUIAigEWELLERY 

LABATT BREWERS 
FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG, 

A CERVl^A DOS PORTUGUESES. 

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

www.downtownlumber.com 

O MILENIO 

building centre 
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loiige Tâo 
fmor pelas BABY 
Sào quatre "bonecas de carne e osso" -os 
ossos nào se notam muito!- que se juntaram, 
ensaiaram as vozes, e gravaram para a 
Management Liberty. O tema-chave deste 
album das BABY tem por titulo "Tào Longe 
Tào Perto", corn letra do actor Joào Baiâo e 
müsica de Pedro Ferreira. 
A gravaçâo foi feita nos estüdios DB Estüdio- 
Benfica e teve produçâo executiva de 
Antonio de Carvalho e produçâo e mistura 
de Pedro Ferrira. 
Incluindo no album, entre outros, o tema 
"Baby", um trecho jâ batido e que deu o 
"ponta-pé de saida" às quatre esculturais 
jovens. Fiquem corn as BABY... que ficam 
muito bem. 

mmi- Contacte 
KiOGEBSCABIH 
lie epeçaa 9 
^ Caixa Digîtal^H 

Mande activar 
0 novo Canal festival 
PortugnêsTU-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

FPTVSIC, 
24 horas por dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-fm: 

416-53M088 OU 
1-888-784-3771 

DESHüQUES ffiü ]>ROGII£ü'imC£IS m FPfW SlC^ 

03 

De 2” a 6^ Feira 
Às 14D30 e 20h30 

93 

o neu nonc> 
t éCBTO 

De 2^9 6" feira 
AGATA NAS SUAS 

24 NOUAS 
DIARIAS. 

As13H00 E 
16H00 

StM " 
rBOBTClBBS 

2”feiras às 20h00 
Um programa soUre a 

emlgraçâo, apresentado 
por Joel da Nala com a 

participaçâo directa dos 
V tele-espectadores. j 

(iPBPfiO 
a’^^feiras às 20li00 

A anâlise da polîtica 
canadiana. Um programa 

apresentado por 
Armindo Silva. 

fiFIBCftnOO 
4”*feiras às 19H30 
As notfeias, entrevistas, 

Imagens e a voz de Africa 
em sua casa. 

U calor de Africa 
V no Canadà. 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

fat: m-m-im 
tfftjft 
Sftdoc 

4°^feiras às 20h00 
Us diversos aspectos da 

saùde em discusâo 
corn o Ur. César Cordeiro e 

os tele-espectadores. 

fftLB 
DOBSIL 

5"* fDiras às 20h00 
n sabor do Brasil com 

Denise Gnimarâes e sens 
convidados. 

Entrevistas. müsica 
V e muito mais... J 

FPTV I SHà» ISTINI E àDDII ESTI PRDIIDTQ * Emni AS SDAS SDSISTBIS PàDA: FPTv#eiitirfM.coM 
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com a Sandra Helena 
Hâ algum tempo que estâvamos sem nada de novo da bonita Sandra Helena. 
Agora, chegou-nos numa ediçâo da Audiomusic Stars, o ultimo trabalho gravado da 
Sandra Helena, um album recheado de belos temas românticos, intitulado "Amor 
Sem Fim", corn asinatura dd Ricardo, Philippe Guez e Denis Hekimian. 
Outro dos temas fortes do novo album, é a cançâo "Envie", da autoria de Frédéric 
Lomont, Guez e Hekimian. 
Este album de Sandra Helena, foi gravado nos estùdios Versailles Stations, em França. 
Um punhado de boas cançôes na sensual voz de Sandra Helena. Aposto que vào 
gostar. Se quiserem mais informaçôes, entrem em contacte por: audiomusic- 
stars@wanadoo.fr 

CONVENTION CENTER 

Grande Abertura: 

Agosto 2003 

Tel.: 905-494-0444 
- Faça jâ as suas réservas - 

lî'S 

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

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

Agora aberto ao Domingo para as compras «le Natal. 

Visite-nos e verâ que vale a pena! 



Milénio PUBLISIOADE Quinta-feira, 19 de Dezembro, 2002 21 

Œ)eseja a todos 

TeCiz 'Js/ataf e 

(Bom 

%no Q^ovo 

Terortto 
1502 0«pO«t SI, 
T*l3 4t«,5S3,7^ 

îofonto 
SQS Ro$srs ftd. 
T«l; 416,^58.3292 

3843 8d. Sutle 100 
T«l: 905.278.0926 

Sramplon 
mMainSLNi 
tel: 90S.4S7.SQ3Ô 

281 B»rt«W5 St S, 
T«l; 908.521,5838 

FESTIVAL 

Panasonic RX-D13 
fl 00* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

coin Remote Control 

PoRTUGuÊs CANAL 

Panasonic nx-rS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
*50."* 

*125. 00* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

I INFORMAçOES: 
416.537.1088 

*PlusGST&PST 

TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

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

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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r-'7 

CARISICIRO 
21/03 * 20/04 t 

Merclirio em bom aspecto com Marte é um trânsito de autodis- 
ciplina no sen local de trabalho. 
E agora a altura de se concentrar em questoes praticas. 

TOURO 
21/04 « 20/05 

Vénus, em conflito com Neptuno, torna-o susceptivel a partiel- 
par em actividades no emprego, que poderâo nâo ser condu- 
centes ao sucesso. Evite intrigas amorosas no escritorio e con- 
centre-se no seu trabalho. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Mercurio farâ um aspecto harmonioso com Marte proporcio- 
nando-lhe maior poder de aeçâo, maior vontade de combate e de 
conquista, mas também, maior capacidade de comunicaçào, 
ideias novas, rapidas e positivas. 

CARANQLCJO 
21/06 A 20/07 0 

X' 

LcÂo 5 
22/07 A 22/08 

A simpatia que demonstra nutrir quer pelos amigos quer pelos 
familiares é imensa, o que faz com que muitos deles a si recor- 
ram em busca de auxilio. Pode ser muito util a alguém sem 
mesmo se dar conta de tal. 

Nào se prenda com pormenores. Dê maior atençâo àquilo que é 
realmente importante na sua vida. 
Bom momento para saber noticias sobre um elemento feminino 
da sua familia que vive longe de si. 

ViROCH' 
23/08 A^/09 

Estabilizarâ a sua mente, preparando-a para uma maior coorde- 
naçào dos sens objectivos. 
Compreenderâ mesmo a causa de certos momentos menos posi- 
tivos, preparando-se para os ultrapassar. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Poderâ sentir maior necessidade de se relacionar corn os amigos 
e corn os entes queridos. Essa necessidade ligarâ as suas antenas 
emocionais ao mâximo tornando-o mais sensivel em relaçâo às 
energias e aos humores daqueles que o rodeiam. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

AQLIâRIO 
21/01 A 19/02 

pci:^s 
20/02 A'^0/03 

Nâo é uma ocasiâo para se centrar na vida afectiva. 
Tire os projectos pendentes da prateleira. E a melhor altura! 

Poderâ sentir-se um pouco mais pessimista. Porém, a influência 
que tem sobre os outros, a sua capacidade de dedicaçào e a 
importâneia do amor na sua vida poderâo desvanecer as nuvens 
e dar maior sentido a esta altura. 

T 
J— 

Momento propicio a um bom ambiente familiar e a tudo o que 
corn a familia se relacione. A sua imaginaçâo, fantasia e criativi- 
dade entrarào numa altura de desenvolvimento. 

Momento oportuno para novos conhecimentos, e corn tudo o 
que se relacionar corn movimento, nem que seja numa viagem 
limitada, mas que lhe trarâ efeitos benéficos. 

Do ponto de vista afectivo, pode ter alguma dificuldade em se 
exprimir, sentir alguma réserva, timidez ou mesmo algum medo 
em relaçâo a um determinado processo neste dominio. 
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Britney 
Spears 
adobrarnos 
recordes do Guiness 

O nome da cantora Britney 
Spears vai aparecer duas vezes 
no iivro de recordes do Guinness 
de 2003. 
Britney Spears bateu um 
recorde de vendas corn o sen 
album de estreia, de 1999, «Babÿ 
One More Time*, que vendeu 
13 milhôes de copias sô nos 
Estados Unidos em me nos de 
dois anos. 
A cantora pop aparece corn um 
segundo registo de recordes por 
ser a artista adolescente que 
mais discos vendeu. Antes de 
atingir os 20 anos, em 2001, : 
Britney Sjpears vendeu 37 mi- 
lhôes de; discos em todo o 
mundo. 
Jâ na ediçâp de 2002 do Iivro doy 
recordes do Guinness, Britney 
Spears tinha atingido um 
recorde com o single «Oops!... I 
Did It Again», que se tomou na 
cançâo de uma interprète femi- 
nina que vendeu mais rapida- 
mente. 

Compilaçâo reûne melhores 
bandas islandesas 
A editora islandesa 
Smekkleysa vai assinalar 
o seu 15° aniversârio 
corn a ediçào de uma 
compilaçâo dupla, que 
inclui os mais recentes 
talentos da mùsica 
islandesa, bem como 
nomes jâ estabelecidos. 
Entre eles estâo, claro 
estâ, Bjôrk, em mùltiplas 
participaçôes, e os Sigur 
Rôs. 
Segundo confirma o site 
Pitchfork, «Alltaf Sama 
Svinid», que se traduz 
«Mau Gosto», apresenta 
no primeiro disco mùsi- 
cas inéditas ou gravaçôes 
raras dos novos talentos islandeses. O 
segundo disco recorda os nomes mais 
antigos, como os Sugarcubes, recu- 
perando um pouco da histôria da edi- 
tora. 
Os Sigur Rôs sâo incluidos nesta com- 
pilaçâo corn «Hvalir i utrymingarhaet- 
tu» («Baleias em Perigo»), uma con- 
tribuiçâo do grupo para a banda sono- 
re de um filme-documentârio. 
Bjôrk é, no entanto, o nome que 
aparece mais vezes nesta compilaçâo. 
Em nome prôprio apresenta-se corn 
«Verandi», uma cançâo disponivel no 
lado B do single «Hidden Place» e tam- 
bém para dovvnload na Internet. Os 
Sugarcubes aparecem corn uma rari- 
dade, «Ammaeli», e ainda corn 
«Luftgitar». Sob o pseudônimo de 
Betula Jonasson, Bjôrk toca clarinete 
corn os Hljomsveit Konrads Be na 
cançâo «John ails stadar». 
Alinhamento: 

Disco 1 (Novos nomes); 
Minus - «Romantic Exorcism» 
Maus - «Glerhjarta» 
Einar Orn - «Avalur sivalur» 
Kimono - «Between Sets» 
Ske - «Stuff» 
Bjôrk - «Verandi» 
Kritikal Mazz - «Dark Omen» 
Luna - «Andhetjur» 
Desidia - «Afghan Cowboy» 

Atingere - «Transparent Blood» 
Runk - «Innipukinn» 
Sigtryggur Baldursson - «Mysterynod» 
Egill Saebjornsson - «Try to Stay 
Unhooked» 
Stilluppsteypa - «Jetzt ist ailes vorbei» 
Vinyl - «Nobody ' s Fool» 
Dr. Gunni - «Mikilvaegasti madur i 
heimi» 
Sigur Rôs - «Hvalir i utrymingarhaet- 
tu» 
Trabant - «Ecstacy Heart Garden» 

Disco 2 (Velhos nomes): 
The Sugarcubes - «Ammaeli» 
Ham - «Transylvania» 
Curver - «Rautt hus brennur» 
Bubbleflies - «Strawberries» 
Yukatan - «Manson» 
Funkstrasse - «Professorinn radleggur» 
Bootlegs - «Trash Attack» 
Langi Seli & Skuggarnir 
«Breidholtsbugi» 
Bellatrix - «Myrkrid» 
Risaedlan - «Ivar Bongo» 
Sogblettir - «Fimmti gir» 
Bless - «Aleinn i bio» 
Faculty - «True hustler» 
Olympia - «Symphony» 
Johnny Triumph & The Sugarcubes - 
«Luftgitar» 
Unun - «First Aid» 
Hljomsveit Konrads Be - «Jolin alls 
stadar» 

FILME DA SEMANA ; 

MAID IN MANMATTAN 

ACTORES: 

Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha 
Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia 
Posey, Bob Hoskins. 

SiNOPSE; 

Marisa Ventura (Lopez) é filha de mâe 
solteira, nascida e criada na cidade de 
New York, e que trabalha num hotel de 
1“ classe em Manhattan hotel. 
Num acaso do destino, Marisa encontra- 
se com Christopher Marshall (Fiennes), 
um rapaz galâ, com uma carreira politi- 
ca nas veias e que julga que ela também 
é uma hôspede no hotel. 
O destino traça um caminho que leva-os 
a uma noite magica. 
Quando a verdadeira identidade de 
Marisa vem à tona, ambos descobrem 
que sâo de mundos completamente 
opostos, embora a distância entre eles 
seja apenas entre duas estaçôes de 
metro, Manhattan e o Bronx. 

GENERO: 

Romance 

DURACAO: 

110 Minutos 

REALIZACAO : 

John Hughes 

w DISTR [BUTORS OF 
’m PORTUGUESE 
'^MARBLE 

GRANITES 
BS 

& TILES 

15® Aniversarid 
(Mm ikxüd® (E® 

Happy 1 

Fest:as Felizes 
MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

Tel: 416-534-5155 www.marbles-of-portugai.com 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marbels@ïdirect.com 

I ’ læ mam 

FESTEJE A PASSAGEM DO ANO CONNOSCO! 
JantarVBar aberui • Champanhe « Di • SlOO Dor pessoa 
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Escândalo Casa Pia: 
BE recomenda combate à ciberpedofilia 
O BE apresentou esta semana um conjun- 
to de recomendaçôes para que se 
acautelem os direitos das crianças, que pas- 
sam pelo combate à ciberpedofilia, a tipifi- 
caçâo dos crimes sexuais contra menores 
como pùblicos e mexidas na prescriçâo. 
Depois de terminadas as audiçôes aos 11 
secretârios de Estado que tutelaram a Casa 
Pia desde 1980, o Bloco de Esquerda anun- 
ciou que vai pedir ao Procurador Gérai da 
Repùblica uma investigaçâo criminal a 
todos os provedores desde 1980, para se 
apurar se houve ocultaçâo de informaçôes 
à tutela e conséquente cumplicidade. 

As audiçôes que a primeira comissâo levou 
a cabo tinham por fim nào sô apurar even- 
tuais responsabilidades politicas dos ex- 
governantes, como também fornecer mate- 
rial aos deputados para formularem 
recomendaçôes e iniciativas legislativas 
sobre o combate à pedofilia. O BE propôe 
ainda que se aplique a convençâo europeia 
contra o "ciber-crime", a quai obriga à 
preservaçào de provas digitais para investi- 
gaçâo de pedofilia na Internet. Propôem 
ainda que seja dotada a Policia Judiciâria 
dos poderes e das competências técnicas 
para a investigaçâo. 

Salvado abordou crime de prevaricaçào 
da pelicia sobre case Moderna 
o director nacional da Policia 
Judiciâria, Adelino Salvado, disse que 
mandou retirar os seus agentes do julga- 
mento do caso Moderna por acçâo pre- 
ventiva, embora tenha abordado a figu- 
ra do crime de prevaricaçào sobre este 
tema. A posiçâo de Adelino Salvado foi 
assumida na reuniâo da Comissâo 
Parlamentar de Inquérito sobre as 
acçôes do Governo na PJ, âs quais a 
agência Lusa teve acesso parcial. Apôs 
uma questâo formulada pelo deputado 
socialista José Magalhâes, Adelino 
Salvado disse que mandou retirar os 

agentes da PJ do Tribunal de Monsanto 
corn o argumento de "eliminar o risco 
da possibilidade de atentar contra a fia- 
bilidade, ou contra a possibilidade de 
testemunhas deporem corn isençâo, 
rigor e credibilidade". 
Ou seja, o director nacional da PJ nâo 
disse nessa fase do seu depoimento que 
algum dos seus agentes - por ser teste- 
munha e estar a assistir ao Julgamento, 
por ordem da sua ex-directora nacional 
adjunta -, jâ tivesse incorrido em crime 
de prevaricaçào, o que, na prâtica, pode- 
ria conduzir â anulaçâo do julgamento. 

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 

IC 16, IC 30 e IP4 vâo 
ter poitagem 
o ministro das Obras Püblicas, Valente de 
Oliveira, disse esta quarta-feira que o IC 
16, o IC 30 e o IP 4, entre Amarante e Vila 
Real vâo ter portagens quando os troços 
estiverem concluidos. 
«O IC 16 e o IC 30 quando forem abertos 
terâo portagens e a nova auto-estrada 
entre Amarante e Vila Real, quando esti- 
ver construida terâ portagens», afirmou 
Valente de Oliveira, citado 
pela Râdio Renascença. 
Jâ no domingo, o primeiro- 
ministro, Durâo Barroso, 
tinha admitido que o 
Governo estâ a estudar a 
possibilidade de baver a 
cobrança de mais portagens 
noutras vias do Pais. 
A margem de um almoço 
comemorativo da vitôria do 
PSD nas eleiçôes 
autârquicas de 2001, em 

Coimbra, Durâo criticou aqueles que estâo 
a tomar iniciativas contra as portagens na 
CREE, dizendo que o «Pais nâo estâ em 
condiçôes para baver borlas» pelo que 
defendeu o principio do «utilizador- 
pagador» nas auto-estradas portuguesas. 
A reintroduçâo das portagens na CREE, 
aprovada em Conselbo de Ministros, entra 
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2003. 

Natal 2002 A ANUNCIAÇÂO 
I o Natal se avizinba | 
I O que até é natural | 
I Quanto adulto e criandnba | 
i Terâo um triste Natal | 

, I 
O Natal um Undo dia | 
Pena nâo ser para todos I 
Muitos terâo alegria | 

I Outros tristeza a rodos | 

I Haverâ grandes jantares | 
I Iguarias sobre a mesa | 
I Enquanto em outros lares | 
I Sô lâgrimas e tristeza | 

I I 
I Quantos estâo abrangidos | 

Por esse triste cbma I 
P’io semelbante esquecidos | 
No Natal que se aproxima | 

I I 
Quantos sem ter um amigo | 
Ou um parente cbegado | 

I Nem um tecto para abrigo | 
j Neste mundo mal governado | 

I 
Que o Rei Universal | 
Dê a todos se lhe apraz | 

I Um Santo e febz Natal | 
I E um Ano Novo corn paz | 

I I 
j Um abraço corn amor 

Enviâ-lo me atrevo 
I A leitora e ao leitor | 

A quem tantos favores devo | 
I Por fazerem o favor 

De 1er o que eu escrevo 

I Agostinho Resendes 
I London, Ontario 

I 

I Veio um Anjo do Senbor 
I E anunciou a Maria 
I Que um dia ela séria 
I A Mâe do Salvador. 
I Ela, cbeia de pavor, 
I Ao Anjo cjueria dizer: 
I -Isso como pode ser 
I Se nâo conbeço Varâo? 
I O Anjo Ibe disse entâo: 
I -Nâo temas, estâ escrito! 

I Os meses iam passando 
I Os dias passavam também 
I Maria perto de ser Mâe 
I Esse dia estava esperando. 
I E Sâo José murmurando, 
j Que em nada era culpado 
I Vendo-a naquele estado 
I Em verdadeiro ciüme vivia 

Porque ele nâo sabia 
I O que em Maria era passado. 

I Um dia ele pensou 
I Em Maria abandonar. 
I Para nâo dar cjue falar 

Outro conselbo tomou 
E mais uns dias esperou. 
Sossegado permanece 

J Mas ainda nâo se esquece 
I Do seu dever de esposo. 
I Em sonbo maravilboso 
I Um Anjo Ibe aparece. 

I Sâo José dormindo estava 
I Num sonbo consolador 
I Veio o Anjo do Senbor 
I A quem coin ele falava 
I Sâo José o escutava 
I Corn respeito e cuidado. INo sonbo vê-lo a seu lado 

Naquela tâo solene bora 
I O Anjo entâo sem demora 
I Disse o que era anunciado. 

I 
I 
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SAÙDE EM SUA CASA 
À VOITA DO NARIZ 
A rinite é a inflamaçâo da mucosa nasal, ou 
seja: o interior do nariz. A grande maioria 
das rinites infecciosas sào causadas por 
rinovirus que estâo na origem dos resfria- 
dos, as constipaçôes vulgares causadoras de 
corrimento aquoso ou entupimento das fos- 
sas nasais, e que, ao contrario da gripe cau- 
sada pelo virus influenza, nâo causam febre 
nem complicaçôes perigosas; todavia sâo a 
causa mais frequente de ausências ao traba- 
Iho. Nâo existe qualquer vacina para os res- 
friados, enquanto que, para a gripe, a vacina 
é uma opçâo prâtica e ütil capaz de prévenir 
a doença, ou complicaçôes perigosas como a 
pneumonia. As gotas e vaporizadores para 
descongestionar a mucosa, ou secar as 
secreçôes nasais, podem ser üteis no trata- 
mento da rinite, mas sô se forem usados, 
corn cautela e moderaçâo, por apenas 
poucos dias; o seu uso prolongado por mais 
de cinco dias, embora satisfaça o doente 
pelo alivio imediato, pode causar uma con- 
gestâo nasal pior do que a inicial, ou uma 
rinite que pode levar muitas semanas a desa- 
parecer, mesmo depois da paragem do 
medicamento. 

O pôlen das ârvorés e ervas, ou de 
outras substândas inaladas como os pelos de 
animais, ou as fezes dos invisiveis âcaros do 
pô que muitas vezes compartilham connosco 
os colchôes da cama, podem causar rinite 
alérgica. Na mucosa nasal, pâlida e inchada 
pela inflamaçâo alérgica, podem formar-se 
crescimentos carnudos a que chamamos pôli- 

pos. Quando esses pôlipos nasais, por 
obstruirem as narinas, estâo a causar dificul- 
dades à respiraçâo, ou a contribuir para a 
sinusite e perça do olfacto, devem ser removi- 
dos. Embora esta operaçâo seja simples, tem 
algumas vezes de ser repetida, pois os pôlipos 
nasais têm tendência de voltar. 

O septo nasal raramente divide as 
duas narinas em canais iguais; quase sempre 
tem uma curvatura e concavidade que, quan- 
do exageradas, podem obstniir, âs vezes com- 
pletamente, uma das narinas. Os defeitos do 
septo podem contribuir para o aparecimento 
de sinusite e falta de cheiro; problemas que se 
podem corrigir pela operaçâo plâstica do 
septo nasal. As duas fossas nasais têm, em 
ambos os lados, saüências ôsseas chamadas 
cornetos, que servem para aumentar a super- 
ficie da mucosa nasal e, deste modo, con- 
tribuem para modèrar a condiçâo do ar 
atmosférico e protegerem as vias respiratôrias 
de secura ou frio excessivos. 

Os seios da face sâo cavidades no 
interior dos ossos facials. O seio frontal situa- 
se na testa; os dois maxilares na cara; o 
etmôide no tecto do nariz; o esfenôide na 
base do crânio. As cavidades dos seios facials 
vêm drenar, por meio de orificios, às fossas 
nasais. Quando a mucosa que reveste os seios 
fica inflamada e as suas cavidades se enchem 
de mucosidades infectadas aparece a sinusite. 
Os seios maxilares, por serem os maiores e 
corn drenagem mais dificil, sâo os que se 
infectam corn mais facüidade. Os seios 

frontais, por cima das ôrbitas, 
sâo os que mais prôximos ficam 
das meninges e cérebro; se a 
sinusite frontal nâo for tratada 
corn rigor pode dar origem ao 
ajuntamento de mucosidades 
que, embora raramente, 
podem causar infecçôes perigosas dentro do 
crânio. 

A sinusite aparece geralmente 
depois dum resfriado porque uma rinite pode 
causar, nâo sô propagaçâo da infecçâo aos 
tecidos das caxidades dos seios, mas também 
obstruir os sens orificios de drenagem facih- 
tando a infecçâo por bactérias coin a pro- 
duçâo de pus. A doença manifesta-se por dor 
e sensaçâo localizada de pressâo, e uma sen- 
sibüidade dolorosa à pressâo sobre as areas 
afectadas da face, por cima ou ao lado do 
nariz. A sinusite do osso esfenôide, que é rara, 
pode dar dores profundas no meio da cabeça. 
As dores da sinusite aumentam para a tarde 
e diminuem corn o repouso no leito. O seu 
tratamento faz-se corn antibiôticos e descon- 
gestionantes nasais por via oral. Na sinusite 
crônica, a cirurgia endoscôpica dos seios faci- 
als, com restabelecimento da drenagem por 
métodos cirürgicos, é necessâria para a cura. 

Os vasos sanguineos no septo nasal 
sâo muito superficiais e, por isso, um simples 
esfregar do nariz, espirrar, ou assoar corn 
força, podem causai' derrame de sangue. A 
secura do ar pode originar a formaçâo de 
crostas que, ao desprenderem-se, aumentam 

a propensâo para sangrar. Este 
problema é mais frequente nos 
climas secos no inverno, sobre- 
tudo nas casas corn aqueci- 
mento sein humidificaçâo. 
Nestes casos o melhor trata- 
mento é a prevençâo corn o uso 

de humidificador central, ou, se isso nâo for 
possivel, um humidificador no quarto de 
dormii'. Quando o nariz começa a sangrar, o 
doente deve sentar-se corn a cabeça um 
pouco inclinada para a frente e comprimir as 
narinas corn os dedos indicador e polegar 
exercendo pressâo contra a cara, devendo 
manter essa pressâo, sem interrupçâo, por 
dez minutos. A pressâo dos dedos sobre os 
vasos sanguineos quase sempre estaciona a 
hemorragia; mas se o sangue nâo parar, ouf 
correr paia a gaiganta, a ida imediata a um 
serviço médico de mgências é uma necessi- 
dade. Cinco por cento das hemorragias 
nasais acontecem na parte de trâs do nariz, 
onde sâo muito mais dificeis de controlar. Se 
um tampâo de compressâo inserido na ca'vi- 
dade a sangrar nâo conseguii' parar o sangue, 
o doente vai necessitar de tratamento médico 
especiahzado ou cir urgia urgente. 

Em medicina, como em qualquer 
outra situaçâo da vida, as coisas simples e 
vulgares podem-se tornar complicadas. As 
complicaçôes das situaçôes banais podem-se 
evitar pela educaçâo e conhecimento; pai'a 
lidar corn elas, a calma e o bom senso sâo 
fundamentals! 

A M nmoô , 
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Bakery aPasteries Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 

* Grande variedade de pastelaria. 

* Carnes Frias. 

Durante esta quadra Natalicia, e até ao Dia de Reis, adquira o seu ^— 
Bolo Rei na Caldense e poderâ ganhar uma das 12 1/2 libras em 
ouro que temos para lhe oferecer - 3 1/2 libras por cada estabelecimento 
- ou ainda uma viagem a Portugal: Continente, Açores ou Madeira. 

0 miw. cmlma 
mi M Rm C 

(k Boh Rei s 

Cada vez que visitar um dos 
estabelecimentos Caldense e comprar 

um Bolo Rei, estarâ a habilitar-se. 
Com 4 estabelecimentos à escolha, 

encontra sempre uma 
Caldense bem perto de si! ;; ^ 

Temos ^ 
sistema de 

Satélite e licença 
k de bebidas j 

1209 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave 
TORONTO 

416-535-9993 

2406 Eglinton Ave. W. 
(West Side Mall) TORONTO 

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 
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TP 
COMPUTERS 

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

Contacte Nuno ou Patricia 

WWW. viperteam.ca 

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

Aiiihürizcd by ihc Trinily-Spadina PiDvInvial Likral Ass.vialiüii 

A CscoLA. O SisTCMA c 08 Nossos ANSCIOS 

Poder de Decisâo 
Uma decisâo é o processo utilizado 
para seleccionar uma ou mais 
alternativas a partir de uma lista 
de opçôes. 

Embora muitos pais que têm filhos a fre- 
quentar o grau 6 desconheçam o progra- 
ma VIP, este esta cada vez mais a ser uti- 
lizado pelos professores. Cabe, por isso, 
ao encarregado de educaçâo tentar infor- 
mar-se sobre este - e qualquer outro pro- 
grama - que esteja a ser implementado 
para a educaçâo do seu filho. Tal como 
referimos a semana passada, o VIP subdi- 
vide-se em onze categorias. Esta semana, 
abordaremos a segunda dessas categorias, 
pertinente ao Poder de Decisâo. 
Todo o individuo é confrontado diaria- 
mente corn uma multitude de decisôes que 
têm que tomar. Muitas destas decisôes 
nào requerem, no entanto, muita anâlise e 
poderâo até ser consideradas como 
hâbitos e nào propriamente como 
decisôes. Porém, cada individuo terâ tam- 
bém de tomar decisôes importantes que 
afectarào a sua qualidade de vida. Torna- 
se, portanto, importante para o aluno 
poder examinar a maneira como tomarâ 
essas decisôes. 
Os problemas fazem parte da existência 
Humana e o poder de decisâo é a capaci- 
dade que todos têm de os resolver. Sem 
poderem compreender os problemas que 
sâo comuns a cada pessoa, segundo o seu 
grupo etârio e a capacidade de compreen- 

Estâ convidado/a 
a assistir à minha 

Open House de Ano Novo 

Sâbado, 
11 de Janeiro, 

2003 1:00pm às 4:00pm 

Community Office; 
789 Dundas Street West 

Tel: 416-516-8008 
Provincial Liberal Candidate 

Trinity - Spadina 

der os problemas, os jovens encontram-se 
numa zona de perigo que poderâ con- 
tribuir para que desenvolvam problemas 
ainda mais graves, em vez de procurar 
uma soluçào. Na verdade, muitos com- 
portamentos anti-sociais que observâmes 
actualmente nos jovens provêm de uma 
reacçào aos problemas que têm que 
enfrentar. 
Poder estudar as questôes que sâo impor- 
tantes à maioria dos adolescentes e a 
maneira como as pessoas tomam determi- 
nadas decisôes, ajuda o aluno a compreen- 
der-se e a compreender os outres. Ao aju- 
dar o aluno a compreender e a solucionar 
os problemas, o/a professor/a estarâ a 
contribuir para que cresçam como indivi- 
duos confiantes em si prôprios e corn 
capacidade de se tornarem em cidadâos 
responsâveis. 
Numa sociedade democrâtica, o individuo 
tem o direito de tomar decisôes em varies 
aspectos da sua vida que nem sempre sâo 
comuns ao resto da sociedade. O profes- 
sor tem que respeitar este direito de esco- 
Iha e ajudar o aluno a tomar as decisôes 
que possam diferenciar das tomadas pelos 
outres. Para além deste respeito mûtuo 
pelas decisôes de cada um, o professor terâ 
que ensinâ-lo a tomar decisôes eficazes. 
Ao tomar as suas prôprias decisôes, o 
aluno deverâ considerar os sens sentimen- 
tos e os dos outres, as preferências, os 
objectives, os direitos e as responsabili- 
dades de cada um, assim como as possiveis 

St. Christopher House 
précisa voinotarios 
St. Christopher House-Casa Sâo português e inglês e que disponhara 
Cristôvào, em Toronto, précisa volun- de aigumas horas para ajudar o 
târios que possam ajudar nos proximo. 
serviços bâsicos aos sens idosos no A St, Christopher House providencia 
preenchimento dos boletinS:^ de prientaçâo e treino em Fevereiro de 
"income tax". 2003. Seja voluntâno. Contacte 
Preeisam-se pessoas que saibam Mirela: 416 532-4828, ext. 105. 

alternativas. 
Tal como para a primeira ca- 
tegoria, esta secçâo dedicada 
ao poder de decisâo inclui 
uma série de actividades 
baseadas no curriculo do grau 
6 e que consistem em ensinar 
o aluno a; 
* resolver problemas 
* identificar factores que influenciam 
decisôes 
* identificar cada passo do poder de 
decisâo 
* tomar decisôes baseadas num modelo 
criado para esse fim 
* définir as decisôes quanto às alternativas, 
escolhas, decisôes, consequências, compro- 
missos, concenso... 

Um dos modelos mais usados 
é o seguinte; 
1 Identificar o problema ou a 
situaçâo 
2 Fazer uma lista de alternati- 
vas 
3 Analisar as alternativas de 
acordo corn um critério pré- 
determinado e que inclui 

aigumas soluçôes 
4 Escolher e utilizar a melhor alternativa 
5 Avaliar o método escolhido. 

Para a semana continuaremos a analisar 
este documento de acordo corn as catego- 
rias por ele estabelecidas. A prôxima serâ 
sobre a influência dos amigos na vida de 
cada adolescente. 
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I Pessoal para companhia de portas e jaaelas de 
madeira, corn ou sem experiência. 
Contactât Jorge, TeL:4l6-746-6534, 

AJudante de choufer, para companhia de limpeza de 
neve. TeL:905-273-5691. 

Casai para fazer limpeza, na ârea de Etobicoke. 
Tel.:905^744)018. 

Empregada interna, para tomar conta de très crianças, 
diâ e noite. Tel.;416-y84-9785. 

Supervisores corn experiência e carro prôprio, casais 
para fazer limpeza nas âreas de Toronto, Scarborough 
e Orangeville. Tel.:905-494-1088. 

Mecânico para equipamento de construçâo. 
Tel.;y05-7364)655. 

I Homens corn experiência na instalaçâo de foihas de 
I metal. Tel.;416.804-7533. 

Pessoal para a cozinha de uraa padaria em 
Mississauga. Tel.;905-306-8440. 

Senhora para raercean'a, corn experiência, fluente em 
português e inglês. Tel:4164>58-9718. 

Pessoal corn experiência em limpeza, reparaçâo e poli- 
mento de marmore e granito. 
Contactât Esmeralda. Tei.;4l6-654-0168. 

Bricklayers corn alguraa experiência, Contactât 
Sr JüÜo. Tel;647-293-9353. 

Casai para fazer limpeza. Tel.:416-6S2-2220, 

Pessoal para trabalhar no banco, corn vârias posiçôes 
em aberto. Enviar résumé â atençâo de Bento Martins. 
Fax #416-568-5957. 

Mecânico com experiência, para stand de automôveis, 
na ârea da Dufferin e Eglinton, com cxcelentes benefi- 
cios e ordenado. Tel.;416-7894521. 

Comunicado 
Secretârio de Estado das Comunidades PSD?! 

O PS Toronto lamenta que o Secretârio de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesârio, na sua primeira 
visita â ârea metropolitana de Toronto coino membro do actual Governo, tenha agendado no seu programa de très 
dias um jantar convivio corn o PSD, demonstrando uma falta de sentido de estado inconcebivel a um governante 
nacional. 
Nâo compreende o PS Toronto a razào do Sr. Secretârio de Estado nào desenvolver todos os esforços para organizar 
um jantar corn toda a comunidade, visto ser Secretârio de Estado das Comunidades e nào dos militantes do PSD. 
Menos compreendemos que num tempo de contençào financeira em Portugal o Sr. Secretârio de Estado dê prioridade 
nas suas visitas a convivios politico-partidârios em vez de uma aproximaçào, compreençào e governaçâo dos interes- 
ses de TODOS os portugueses espalhados pelo mundo. 
Pensamos ser da maior importância qualquer encontro, convivio ou debate politico de todos os quadrantes partidârios, 
achando, no entanto, que nâo deviam tirar proveito do estado e que deveria haver uma clara distinçào entre actos par- 
tidârios e de governaçâo, uma linha que o Dr. José Cesârio nào sabe delinear, ao contrârio dos seus antecessores. 

Joào Dias 
Coordenador do Nücleo do PS Toronto 

Cheias dividem governo e câmara 
Povoaçâo nunca maia ouviu faiar do 
piano. Governo diz eat:ar a inveatir 
dentro do eapirito do documento 

Em pleno Inverno e volvidos seis anos sobre as cheias que 
deixaram de rastos a Vila da Povoaçâo, ainda nào hâ um 
piano que previna esse tipo de ocorrências corn conse- 
quências imprevisiveis, justamente num dos concelhos 
açorianos mais propensos a catâstrofes naturais. Jâ no 
tempo em que Carlos Avila liderava o executivo 
camarârio, os desaguisados corn o governo vinham ao de 
cima devido aos alegados atrasos técnicos na elaboraçào 

do documento. Agora o episôdio repete-se corn Francisco 
Âlvares, que nunca mais ouviu faiar do piano e muito 
menos se ele estâ num nivel adiantado em termos da sua 
concepçâo. Desde as calamidades, o governo tem feito 
algumas obras de prevençâo, mas na opiniào da Câmara 
da Povoaçâo - e de uma forma gérai dos seus municipes - 
o investimento até agora realizado é insuficiente. Reforçar 
a prevençâo de cheias na Povoaçâo signifiez também, 
para o edil povoacense, construir a chamada «Estrada dos 
Arrastadouros», que liga as lombas por cima, sem a quai 
- sublinha - «é uma ilusâo e demagôgico estarmos a faiar 
num piano de prevençâo de cheias para o concelho». 

Bacalliau coin Presunto 

InCREDItriTES: 
4 POSTAS DE BACALHAU DEMOLHADO 

* 1 DE DE VINHO BRANCO 

1 CALICE DE VINHO DO PORTO 

* 2 CEBOLAS ÀS RODELAS FINAS 

* 7 COLHER DE (SOPA) DE FARINHA DE TRIGO 

* 4 FATIAS DE PRESUNTO 

* 4 COLHERES DE (SOPA) DE MARGARINA 

* 7 TOMATE MADURO 

7 GEMA DE OVO 

* 2 DENTES DE ALHO PICADOS 

PURÉ DE BATATA Q.B. 

7 MOLHINHO DE SALSA PICADA 

* SAL E PIMENTA Q.B. 

(OrifECÇfiO: 
Descongele o bacalhau de preferêneia à temperatura 
ambiente. Corte as postas ao meio, transversalmente. 
Entre cada 2 meias postas de bacalhau, coloque 1 
fatia de presunto (previamente demolhado). Coloque 
as postas de bacalhau assim preparadas num pirex de 
ir à mesa e ao forno, previamente untado. Corte as 
cebolas em rodelas muito finas e leve-as a lume bran- 
do com a margarina numa frigideira tapada. Deixe 
refogar um pouco até a cebola estar macia. Retire-a da 
frigideira e disponha sobre o bacalhau. Junte à gordu- 
ra que serviu para fritar as cebolas os alhos picados, o 
louro, o tomate sem pele nem sementes picado, o 
vinho do Porto e a farinha previamente desfeita no 
vinho branco. Tempere corn sal e pimenta. Deite este 
molho sobre as postas de bacalhau. Cubra corn puré 
de batata passado por um saco de pasteleiro munido 
de um bico canelado. Pincele a superficie corn gema 
de ovo e leve a cozer em forno médio, durante +- 20 
minutos. Sirva bem quente, polvilhado com salsa pica- 
da e decorado com azeitonas. 

Sobremesa : 

Pudîm de Natal 
InCREDItriTES: 
* 500 G DE AÇÛCAR 

^ 100 G DE TOUCINHO GORDO 

* 10 GEMAS E 5 CLARAS DE OVO 

* 1 TIGELA DE DOCE DE CHILA (CERCA DE 600 G) 

* 7 TIGELA DE DOCE DE ABÔBORA-MENINA (CERCA DE 

600 G) 

* 7/2 CHÂVENA DE CHÂ DE AMÈNDOA RALADA 

(CERCA DE 125 G) 

“^80 G DE PRESUNTO ENTREMEADO 

* 1 RODELA DE LIMÀO OU DE LARANJA AMARGA 

(OnPECCftO: 
Retira-se o courato ao toucinho e pôe-se este de 
molho em âgua fria durante pelo menos 6 horas. 
Pelam-se e ralam-se as amêndoas (medem-se nesta 
altura). Passa-se o toucinho pela a mâquina (nâo se 
aproveita o toucinho que ficar agarrado aos crivos da 
mâquina). Leva-se ao lume o açùcar com um copo de 
âgua (cerca de 2 dl), o presunto e a rodela de limào 
ou de laranja amarga e deixa-se ferver até a calda 
ficar em ponto de pérola. Retira-se do lume e espera- 
se que arrefeça um pouco. Juntam-se numa tigela os 
doces de chila e de abôbora amarela, a amêndoa, o 
toucinho ralado, as gemas e a calda do açùcar, à quai 
se retiram o presunto e a casca de limào ou de laran- 
ja. Finalmente, batem-se as claras em castelo, que 
também se juntam ao preparadd, mas lentamente. 
Tem-se uma forma redonda untada e corn o fundo 
forrado corn papel vegetal, onde se deita o preparado. 
Leva-se a cozer em forno brando. Deixa-se arrefecer e 
desenforma-se retirando o papel vegetal, pelo que a 
parte de cima fica corn o aspecto de pudim de ovos. 

TSom 
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Perante a situaçâo de descalabro em que 
os socialistas deixaram Portugal, incluso 
marcada pela «fuga em do menor» do 
Engenheiro Guterres, obviamente que o 
Governo Regional da Madeira nao pode 
deixar de sentir a maior apreensao. 
Apesar de Portugal integrado na Uniao 
Europeia e as regras exigentes para todos 
os cidadaos deste espaço, terem impedido 
uma barracada nacional ainda maior, a 
verdade é que tais normas têm de ser 
repostas e cumpridas, pagando-se assim 
duramente as consequências de o Pais ter 
andado a viver acima das suas possibili- 
dades, as consequências da ma governaçào 
do Estado e as consequências de uma certa 
irresponsabilidade vivida quotidiana e 
generalizadamente. 
Sô que os causadores disto tudo, sem ver- 
gonha, procedem como se nada tivesse 
sido corn eles e agitam as populaçôes para 
exigências inconcebiveis. 
A Regiào Autônoma da Madeira, por fazer 
parte da Repüblica Portuguesa, embora 
nada tivesse a ver corn semelhantes dis- 
parates - pelo contrario, fomos alertando 
ao longo dos anos, como o prôprio Leitor 
pode constatar - acaba por sentir reflecti- 
das no seu territôrio, as consequências do 
tal «socialismo» de que ainda, irrespon- 
savelmente, muita gente gosta. 
Dai as preocupaçôes do Governo 
Regional. 
Mas, porque ao longo dos vinte e seis anos 

de Autonomia Politica, praticamente nunca 
sentimos facilidades, antes passâmos sem- 
pre por uma enorme quantidade de situ- 
açôes muito dificeis e, até agora, soubemo- 
nos desenrascar - nào é no paleio, mas na 
acçào, que se vê a «capacidade de Estado» 
de cada um - eu diria, em torn de humor 
azedo, que as complicaçôes sào a nossa 
«especialidade». 
Mais uma vez, impunha-se uma estratégia 
para reagir eficazmente ao «pântano» dos 
socialistas. 
Assim, foi decidido ultrapassar o discurso 
do pessimisme e avançar corn o reforço da 
CONFIANÇA, neste territôrio, puxando 
pela cabeça de forma a assegurar meios e 
processos de manter o nivel do investimento 
püblico e, assim, continuar paralelamente a 
«segurar» o investimento privado. Mesmo à 
custa de algumas decisôes «antipâticas», 
mas eu nâo estou aqui para ser «simpâtico» 
em termos imediatos, e sim garantir um 
future à Madeira, sabendo aproveitar as 
oportunidades histôricas. 
A estabilidade do territôrio madeirense con- 
tinua a atrair capitais, e jâ se esta a ver aqui 
acorrerem empresas que lhes começa a fal- 
tar mercado noutras paragens. 
Por outro lado, e porque nos intéressa para 
um futuro corn menos sobressaltos, decidi- 
mos dar todo o apoio à Coligaçào PSD/CDS 
para endireitar o Pais - estâmes preocupa- 
dos, sim, porque ainda nào entrou «a matar» 
em vàrios sectores necessaries - o que. 

simultâneamenîe, nos per- 
mitiu negociar as vanta- 
gens possiveis, antes ainda 
nâo obtidas de Lisboa, 
bem como solidariedades 
do Estado central, incluso 
imprescindiveis à manobra 
nas Instituiçôes europeias. 
Este é o caminho certo, no présente e avali- 
ado quadro de situaçâo. 
Claro que a «esquerda» doméstica, socia- 
listas e comunistas, estâ-se «nas tintas» 
para o futuro do Povo Madeirense. Nâo 
tem «perspectiva de Estado», pensa ape- 
nas nos sens clubezinhos partidârios e 
nos «lucros» que pode arrecadar corn a 
criaçào de mais dificuldades econômi- 
cas e sociais à populaçào madeirense, a 
ver se a «terra-queimada» lhes propicia- 
ria um descontentamento para agitaçào. 
Claro que sempre hà uns artolas que vào 
nesta conversa, ou uns ressabiados corn a 
vida, cuja «vingança» séria o caos 
econômico-social. 
Coitados, estâo apenas a alimentar o 
exibicionismo dos do costume. 
Temos de aturâ-los. É a Democracia... 
O ponto vulnerâvel da Madeira, ante toda 
esta boçalidade analfabeta e indecorosa 
da «esquerda», nem é a comunicaçâo 
«sucial», nem os Sindicatos. 
E o que resta do sistema colonial. 
Por um lado, hâ opçôes nossas que passam 
por serviços e apareUios do Estado central. 

Alguns destes estâo infiltrados por 
«sùcias» e «comunas», que tudo 
fazem burocraticamente para nos 
atrapalhar, às vezes corn a fraque- 
za do Governo da Repüblica radi- 
cado no «politicamente correcto» - 
mesmo esta Coligaçào!... 
E, por outro lado, o sistema éduca- 

tive püblico. Em varies cases inepto, e 
sobretudo politicamente subvertido, nes- 
sas situaçôes cria uma sociedade irrespon- 
sâvel e impreparada. Sô que o Governo 
Regional ainda nào conseguiu pôr o sec- 
tor como dévia ser, dadas as imposiçôes 
legais da Repüblica, nestas areas normal- 
mente idiotas. 
Na Educaçâo, a exigêneia e a vigilâneia das 
Famihas pode ajudar muito. 
Mas a estratégia esta definida, as opçôes fir- 
mente tomadas, custem o que custar, doam 
a quem doer. Os «esquerdinhas» câ do sitio 
continuarâo a estrebuchar, a berrar, a defe- 
car insultes e aldrabices, ou a tentar provo- 
car para confrontes que isolariam a 
Madeira e comprometeriam o esforço de 
ajudar a meter Portugal na ordem 
democrâtica. 
Mesmo que tal suba o torn de conflituali- 
dade interna na Regiào, comigo nào hâ 
«pohticamente correcto», nem «consensus» 
para cedências. Hâ o que é precise fazer. 
Gostam, gostam. 
Nâo gostam, mandem-me embora em 
2004. 

2000 hoje 
Descubra as nossas raizes, as 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 

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

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

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

À venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 

OISTRITOS 
DiSPONfvEiS EM CO ROM; 

• BRAXïA • B:^A 

• COIMBRA * PORTO 

• SETûBAL • AçORES 

• ViAJNA • AVEIRO 

DOCASTELO • LISBOA 
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Governo Regional fica corn a RTP-A 
Marais Sarment;a decid- 
iu entregar a RTP-A ao 
Governo Regional e ent:i- 
dades pùblicas e pri- 
vadas 

A RTP-Açores vai passar a ser uma empre- 
sa de televisâo autônoma, financiada pelo 
Governo Regional, pela prôpria RTP 
(numa primeira fase) e por entidades 
pùblicas e privadas. O anüncio foi feito 
pelo ministro da Presidência, Morais 

Sarmento, ao apresentar o novo modelo 
da RTP e do serviço püblico de televisâo 
em Portugal. Numa primeira fase, a nova 
holding do Estado suportarâ 50 por cento 
do funcionamento da RTP-Açores, mas a 
tendência, anunciou Morais Sarmento, é 
para uma autonomizaçào progressiva. 

Depois, terâ de ser o Governo Regional a 
assegurar o financiamento da futura RTP- 
A. O assunto, no entanto, nâo foi discutido 
corn o Governo Regional. Garlos César 

recebeu o documento no mesmo dia em 
que Morais Sarmento o anunciou à comu- 
nicaçâo social e jâ disse que vai pedir 
reuniôes, quer corn o Governo da 
Repüblica, quer corn os partidos da 
oposiçâo nos Açores, para tomar uma 
posiçâo final. 

No entanto, référé uma nota da 
Presidência do Governo, Carlos César 
continua a ser de opiniâo que o Estado nâo 
deve abdicar das suas responsabilidades 

para corn o serviço püblico de televisâo 
nos Açores. A publicidade no novo canal 
regional vai manter-se nos moldes actuais, 
restando saber que entidades pùblicas ou 
privadas vâo agora mostrar interesse em 
ter participaçôes na RTP-A. O canal 
regional mantém-se, para além disso, 
como um canal generalista. Ao contrario 
do que foi anunciado para o continente, 
nos Açores os Centros da RTP e da RDP 
nâo devem fundir-se. Pelo menos tal nâo 
foi anunciado por Morais Sarmento. 

Praia da Vitôria corn orçamento 
de 16 milhôes de eures em 2003 
o orçamento para 2003 da Câmara 
Municipal da Praia da Vitôria atinge cerca 
de 16 milhôes de euros (3,2 milhôes de 
contos), corn os investimentos concentra- 
dos na habitaçâo social e serviços colec- 
tivos. 

Segundo uma fonte do municipio, o docu- 
mento destina 3,7 milhôes de euros à recu- 
peraçâo de habitaçôes degradadas, à con- 
struçâo de novas habitaçôes sociais e a 
obras em equipamentos serviços colec- 
tivos. A cultura e acçôes recreativas 

absorvem 1,9 milhôes de euros (380 mil 
contos) enquanto os transportes e comuni- 
caçôes estâo dotados de uma verba de 1,3 
milhôes de euros (260 mil contos). As très 
areas consideradas prioritârias vâo absorv- 
er 85 por cento do total do piano do 
municipio para o prôximo ano, corn um 
dotaçâo global de 8,3 milhôes de euros, 
adiantou a fonte autârquica. Em 2003 a 
Câmara da Praia vai distribuir pelas jun- 
tas de freguesia 37,5 mil euros (75 mil con- 
tos), visando a descentralizaçâo de 
serviços. 

Qualidade do ar começa 
a ser medida ORI JaReiro 
Primeira de cinco estaçôes (fixas e môveis) 
serâ instalada no Funchal, em zona de 
trâfego automôvel e peôes 

A primeira estaçâo de monitorizaçâo da 
qualidade do ar vai ser instalada no 
Funchal, em Janeiro, pela Secretaria 
Regional do Ambiente e dos Recursos 
Naturals. Trata-se de um investimento ini- 
cial de 250 mil euros, englobado na "Rede 
de Estaçôes de Controlo da Qualidade do 
Ar", que contempla mais très estaçôes 
fixas e uma môvel. Um projecto orçado em 
630 mil euros. Esta primeira estaçâo serâ 
instalada «predominantemente numa 
zona de forte intensidade de trâfego 
automôvel e simultaneamente de muita 
movimentaçâo pedonal, correspondendo 
aos requisitos técnicos e legais exigidos». 

révéla, ao Diârio, o secretârio regional 
Manuel Antônio Correia. O governante 
acrescenta que as estaçôes fixas cobrirâo 
as âreas de maior densidade populacional 
da Madeira (eixo Estreito de Câmara de 
Lobos-Funchal-Caniço), bem como o 
Porto Santo. «Futuramente, as âreas 
cobertas serâo expandidas, corn a interli- 
gaçâo desta rede às redes afectas às 
grandes infra-estruturas, nomeadamente a 
Meia Serra e o Aeroporto da Madeira», 
salienta o responsâvel pela pasta do 
Ambiente. De referir que, no âmbito da 
Unidade de Valorizaçâo de Residuos 
Sôlidos da Madeira, jâ se encontram em 
funcionamento très estaçôes de monitor- 
izaçâo dâ qualidade do ar, localizadas pre- 
cisamente no Poiso, Ribeiro Serrâo e Pico 
do Silva. 

0 combate à ilegalidade e a revisâo do contrato 
de trabalho foram medidas acordadas 
4.25 é o valor do aumento acordado entre 
a Associaçâo da Indùstria e da Construçâo 
da Madeira e o Sindicato para o sector da 
construçâo civil na Madeira. Os aumen- 
tos, em vigor jâ em Janeiro, situam-se 
acima da taxa de inflaçâo prevista para o 
prôximo ano. Diamantino Alturas, prési- 
dente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Construçâo Civil, considerou o valor 
«justo», tendo em conta que o sector 
encontra-se de «boa saùde». Durante a 
reuniâo, as duas partes acordaram rever o 
contrato de trabalho no prôximo ano, uma 
vez que o documento conta jâ corn 22 anos 

e o côdigo de trabalho proposto pelo 
Governo estâ em discussâo. E acertaram 
uma estratégia de combate ao trabalho ile- 
gal na construçâo civil para 2003. Os sub- 
empreiteiros que se encontrem em situ- 
açâo irregular vâo ser os principals visa- 
dos, pois, de acordo corn o présidente do 
sindicato, «sô existem trabalhadores ile- 
gais quando existem patrôes ilegais». 
Questionado sobre a medida sô chegar 
agora, Diamantino Alturas référé que «hâ 
uma ilegalidade reconhecida pelas enti- 
dades competentes» e que nâo cabia ao 
sindicato fazer as denüncias. 

SÔ um "mllagre dus euros" 
justifica receltas do Goveroo 
Oposiçâo acusou Ventura Garces de 
exagerar as previsôes do volume de impos- 
tos a cobrar. Governo garante que o seu 
programa é para cumprir 

O Secretârio Regional das Finanças, 
Ventura Garcês, foi bombardeado, por 
todos os partidos da oposiçâo, corn 
acusaçôes sobre o empolamento das 
receitas fiscais previstas para o prôximo 
ano. Marco Gonçalves, da CDU, foi mais 
longe e quantificou em 14,7% o aumento 
da colecta de impostos prevista. O PP 
apresentou os valores absolutos do aumen- 
to previsto; 88 milhôes de euros a mais. 
Um crescimento considerado irrealista, 
uma vez que, no ano em curso, a colecta 
de impostos realizada na Regiâo estâ cerca 
de 40% (!) abaixo do previsto no ültimo 
Orçamento. Também o PS, através de 
Bernardo Trindade, estranhou as pre- 
visôes de Ventura Garcês para 2003, em 
que espera um aumento da receita fiscal, 
quando o «ambiente econômico da 
Regiâo» é de quebra. «O comércio cai 

cerca de 20% em relaçâo ao ano anterior, a 
hotelaria e os similares têm quebras de 
15%, as licenças para construçâo têm que- 
bras de 30%», quantificou ao deputado 
que, tal como todos os outros treze que 
apresentaram pedidos de esclarecimentos, 
pretendeu saber como seriam garantidas 
as receitas. Ventura Garcês voltou a justi- 
ficar estas receitas corn a entrada do 1RS 
dos funcionârios da administraçâo pùblica 
central, na Regiâo, e corn o aumento das 
verbas provenientes do IRC. O que nâo 
convenceu a oposiçâo, que continuou a 
acusar o Governo de elaborar um 
Orçamento «de trâs para a frente». Ou 
seja, définir as despesas e realizar 
manobras de «engenharia financeira», 
como classificou Guida Vieira, para inven- 
tar receitas. Tudo porque, ao contrârio dos 
anos anteriores, desta vez o endividamen- 
to é nulo e nâo pode garantir os financia- 
mentos que as receitas reals nâo cobrem. 
José Manuel Rodrigues, lider do CDS-PP, 
foi mais longe e considerou que este é um 
verdadeiro «pino orçamental». 

Duplo homici'dio na Terceira 
Os corpos de um homem e de uma mul- 
her, mortos a tiro, foram encontrados 
terça-feira à noite nas imediaçôes do cen- 
tro de inspecçâo de veiculos na Praia da 
Vitôria, ilha Terceira. 
Os corpos de um homem e de uma mul- 
her, mortos a tiro, foram encontrados 
terça-feira à noite nas imediaçôes do cen- 
tro de inspecçâo de veiculos na Praia da 

Vitôria, ilha Terceira, disse à Agência Lusa 
fonte policial. A mesma fonte acrescentou 
suspeitar-se de "crime passional", presu- 
mindo-se que o duplo homicidio tenha 
ocorrido entre as 20:00 e as 21:00 horas. A 
mulher morta a tiro garantia serviços de 
limpeza no centro de inspecçâo de veicu- 
los do Praia, tendo ambas as vitimas cerca 
de 30 anos, acrescentou. 

Feliz Natal e Prôspero Ano Novô^ 
a todos os clientes e amigos j 
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Estimativas gràtis T6l7FaX: 410-533-2439 
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Hélder Postîga: 
melhor aos 20 
anos so Fernando 
Gomes 

Pimenta Machade 
cenfirma inter- 
mediàrie na trans- 
ferencia de Meira 

Frechaut: 
«Para o Boavista era 
melhor jogar com o 
Benfica de Jesualdo» 

Olhando para lista dos grandes goleadores que o futebol 
português produziu nos ûltimos 30 anos - aqueles que o 
pùblico se habituou 
a désignai como 
pontas-de-lança 
genuinos ou, em 
alternativa, que 
pela sua consistên- 
cia no jogo ofensivo 
se aproximaram da 
marca dos 100 
golos na I divisào - 
é dificil nào alimen- 
tai grandes expec- 
tativas em relaçâo 
ao futuro de Hélder 
Postiga. 
O avançado do F.C. 
Porto soma 17 golos 
em 40 presenças no 
escalâo principal. 
Antes de complétai 
20 anos, em Agosto deste ano, somava 9 golos e 27 pre- 
senças. Um numéro apreciâvel, que ganha ainda mais sig- 
nificado se considerarmos que essas 40 presenças se 
traduzem em 1895 minutos de utilizaçào, o équivalente a 
21 jogos complétas. 
Se considerarmos a linhagem de avançados portugueses 
que, desde o inicio da década de 70, começaram a ocupar 
o eixo de ataque da selecçâo e os lugares cimeiros da 
tabela de goleadores do campeonato português, refira-se 
que apenas Fernando Gomes registava valores mais 
impressionantes aos 20 anos de idade. Confira uma lista 
organizada por ordem cronolôgica onde, obviamente nào 
se inclui o fenômeno-Pauleta, ünico grande goleador por- 
tuguês a conseguir firmar um estatuto de primeira figura 
sem alguma vez ter jogado no campeonato principal de 
Portugal: 

Martial Arts Stfstem' 

I PassagemJ 
de Ano 

corn jantar de gala 
e Karaoke. 

Para mais Info 
e bilhetes 

Pimenta Machado, que assistiu ao jogo da Taça de 
Portugal entre o V. Guimarâes e o Paredes, fez pequenos 
comentârios sobre o que tem passado nos ùltimos dias, 
sem se alongar no assunto. O présidente deixou trans- 
parecer que se sente injustiçado corn a forma como a 
matéria tem sido abordada: «Nào leio jornais hâ très dias. 
Considero que a comunicaçâo social teve uma atitude 
pérfida e vou agir em conformidade. Preciso de resistên- 
cia animica.» Para além disso, o diligente confirmou a 
intervençâo de um elemento no negôcio. Um nome que 
foi negado por Vale e Azevedo. 
Sobre o processo, poucos detalhes. «A Bola» revelou esta 
quarta-feira uma factura da empresa Sportmedia e um 
novo nome: Marcelo Santos Oliveira. Questionado no 
final do jogo. Pimenta Machado esclareceu que esse 
nome teve de facto intervençâo na transferência de Meira. 
Quando lhe pediram que comentasse palavras de Vale e 
Azevedo esta tarde («O negôcio foi feito entre diligentes 
dos dois clubes»). Pimenta Machado foi irônico: «É por 
ter credibilidade que ele nào estâ câ fora», disse. 
Pimenta Machado referiu que o Tribunal tem todas as 
informaçôes necessârias e lamentou que a Policia o tenha 
detido sem nunca o ter ouvido, abordando também a 
pressào sentida pelos responsâveis judiciais para que con- 
tinuasse retido. 
O diligente esteve a assistir à vitôria do V. Guimarâes 
frente ao Paredes (3-0), partida da quinta eliminatôria da 
Taça de Portugal. O présidente vimaranense falou sobre 
a sua actual situaçào e deixou antever uma recandidatura 
ao cargo: «Pensava que era possivel fechar um ciclo, mas 
alguns condicionalismos fizeram-me repensai.» 
O présidente do V. Guimarâes ouviu a claque vimara- 
nense a cantar «Jamor, Jamor», depois da équipa ter pas- 
sado à prôxima fase ao vencer frente ao Paredes (3-0). 
Apesar de se manter optimista, nào quer entrai em eufo- 
rias: «Foi mais uma eliminatôria. Vamôs ver o que nos 
calha no sorteio.» 
Romeu abraçou Pimenta Machado. Um gesto que sensi- 
bilizou o présidente dos vimaranenses: «Teve um signifi- 
cado especial. As atitudes de solidariedade, neste momen- 
to, têm uma relevância superior.» 
Estâ prevista uma manifestaçào de apoio a Pimenta 
Machado, mas o dirigente nâo sabe se estarâ présente jâ 
que apresenta problemas clinicos e sera assistido por um 
médico: «Espero muita gente. Hâ um aspecto positivo 
neste processo que é a solidariedade. Outros houve que se 
afastaram.» 

Frechaut assumiu esta quarta-feira a tarefa de perspecti- 
var o jogo grande do prôximo sâbado à noite, corn o 
Benfica, frontalidade que até parece merecer um aplau- 
so, ou nâo se seguisse a uma série de récusas de outros 
jogadores em comparecer na sala de imprensa. Sem 
receio das palavras, o internacional português sentou-se 
em frente dos jornalistas e de pronto sublinhou que «o 
Boavista é o principal favorito». «Jogamos em casa, con- 
fiâmes em nôs, sabemos do nosso valor, por isso temos 
de dizer que somos favorites», explicou. 
Apesar disso, Frechaut sabe que vai ser «um encontre difi- 
cil». Tanto mais, quanto os encarnados têm mostrado 
estar uma outra équipa desde que Camacho assumiu o 
leme do grupo. «Para o Boavista era melhor jogar corn o 
Benfica antigo, o Benfica de Jesualdo Ferreira», consider- 
ou. «Os ultimes jogos, pelo menos, mostram isso», con- 
cluiu, logo justificando que «a diferença estâ na moti- 
vaçâo extra que existe no adversârio corn a chegada do 
novo treinador». «Os jogadores sâo os mesmos, o grupo é 
o mesmo, mas a vontade que José Antônio Camacho 
trouxe torna-a muito mais perigosa», compléta. 
Na constelaçâo de estrelas dirigida pelo espanhol, uma 
tem brilhado mais alto, Simâo, o pequeno extreme 
esquerdo que provavelmente, se Frechaut, como espera, 
jogar, vestirâ a pele de adversârio directe do lateral boav- 
isteiro. Um problema? «Nâo, vai ser bom encontrar 
Simâo, um amigo da selecçâo. Espero, claro, que ele nâo 
esteja inspirado e que eu esteja», referiu. E jâ que se fala 
de reencontros, também Petit merece uma palavra espe- 
cial, neste praticamente confirmado regresso ao Bessa. 
«Para nôs era bom que ele nâo récupérasse da lesào», 
atira de pronto Frechaut, ainda sem saber que o trinco jâ 
estava disponivel fisicamente. «Mas vai ser bom reencon- 
trâ-lo, é um grande amigo de vârios anos e vârios suces- 
sos», adiantou. 
Os nomes do adversârio, de resto, nâo preocupam sobre- 
maneira Frechaut. O lateral reconhece que o Benfica tem 
vârios jogadores corn talento suficiente para decidir uma 
partida, mas centra-se sobretudo na prôpria équipa e no 
que vale. Fala, por isso, numa «semana normal», e diz que 
«o Boavista trabalha sempre da mesma maneira, inde- 
pendentemente do adversârio». «É normal as équipas 
motivarem-se mais por defrontarem o Benfica, mas nôs 
estamos sobretudo concentrados em nôs prôprios e no 
que podemos fazer. Estamos confiantes e queremos con- 
tinuai a trabalhar tranquilamente para no sâbado 
alcançarmos um bom resultado». 

Ronaldo eleito pela FIFA o melhor jogador de 2002 
o avançado brasileiro Ronaldo, actualmente ao serviço 
do Real Madrid, foi eleito pela FIFA o melhor futebolista 
de 2002, um dia depois de ter recebido a Bola de Ouro da 
France Football. 
Apenas 24 horas depois de ter sido considerado pela 
revista francesa o melhor jogador a actuar na Europa, 
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Ronaldo recebeu o galardâo da FIFA para o melhor 
jogador mundial do ano, sucedendo no prérnio ao por- 
tuguês Luis Figo, companheiro do brasileiro no clube 
"merengue". 
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Mantorras deverà sair do 
hospital esta quinta- 
feira 
Mantorras vai permanecer na unidade hospitalar eni que esta internado até, 
pelo menos, esta quinta-feira. O jogador do Benfica, que foi submetido a uma 
intervençâo cirürgica para corrigir uma deficiência na cartilagem do joelho direito, 
esta internado desde segunda-feira e tinha sido agendada para hoje a sua saida. 
No entanto, tal como transmitido pelo médico encarnado Bernardo Vasconcelos, o 
angolano nécessita de maior repouso por isso vai permanecer pelo menos até amanhà 
no hospital. Mantorras teve esta quarta-feira a visita do colega Tomislav Sokota, que 
também se encontra a recuperar de uma cirurgia, mas ao tendào de Aquiles. 

Pimenta Machado 
denuncia campanha de "linchamento" 
e admite recandidatar-se 
O présidente do Vitôria de Guimaràes, Pimenta 
Machado, considerou hoje que a sua detençào resultou de 
uma campanha de "linchamento" püblico e admitiu a pos- 
sibilidade de se recandidatar à presidência do clube. 
Detido no domingo, por suspeita dos crimes de peculato 
e falsificaçâo, e libertado na noite de segunda-feira sob 
uma cauçâo de um milhào de euros, Pimenta Machado 
declarou no Telejornal da RTPl ter a certeza de que, 
neste caso, foi vitima de uma "tentativa de linchamento 
püblico" por parte de alguns ôrgàos de comunicaçào 
social. 
"Houve uma tentativa de linchamento püblico da minha 
imagem por parte de alguma imprensa", garantiu, acres- 
centando que, na primeira vez que foi ouvido por um juiz. 

O Elvas Clube Alentejano de Desportos (CAD), actual- 
mente a militar no campeonato de futebol da III Divisào 
- Série E, lançou hoje uma campanha de angariaçào de 
fundos para saldar uma divida fiscal de 75 mil euros. 
De acordo corn o présidente da direcçào do clube. 
Antonio Massano Simôes, as contas foram apresentadas 
em Assembleia Ceral e a divida terâ de ser saldada até 
final do ano. 
Denominada "Salvaçào do Elvas", a campanha é especial- 
mente dirigida a empresas, instituiçôes e também a par- 
ticulares. 
O associado Rondào Almeida, présidente da Câmara 
Municipal de Elvas, garantiu que tenciona agendar em 

"apresentou provas" e saiu em liberdade. 
Pimenta Machado garantiu que nào é alvo de qualquer 
acusaçào e vai aguardar "serenamente", pois jâ prestou 
todos os esclarecimentos sobre a comissâo na transferên- 
cia de Fernando Meira para o Benfica e apresentou provas 
sobre o paradeiro dos 90.000 contos que supostamente 
desapareceram da contabilidade do clube e a eventual fal- 
sificaçào de actas. 

Face ao apoio demonstrado pelos sôdos vimarenses. 
Pimenta Machado garantiu ainda que ira repensar a sua 
posiçào quanto à entrada na corrida eleitoral para a 
direcçào do clube minhoto, a realizar no primeiro 
trimestre de 2003. 

prôxima reuniào do executivo camaràrio uma proposta 
para um apoio extraordinârio no valor de 50 mil euros. 
"O Elvas", fundado em 1947, tem grandes tradiçôes no 
futebol português e sete presenças no Campeonato 
Nacional da I Divisào. 

Belenenses sugere 
que arbitres têm 
problemas 
oftalmologicos 
Problemas do foro oftalmolôgico estarào na base de erros 
grosseiros cometidos por alguns ârbitros nos jogos de 
futebol do Belenenses - esta é a hipôtese hoje levantada 
pelos responsâveis do clube lisboeta em conferência de 
Imprensa. 
O présidente do Belenenses, Sequeira Nunes, considerou 
que "sào vârios e muito graves" os prejuizos "intencionais" 
causados por erros das équipas de arbitragem que actu- 
aram em, pelo menos, cinco dos jogos do clube. 
"Estâvamos em terceiro lugar quando descobrimos que jâ 
eram coincidências a mais, mas, apesar dos nosso^ 
protestos, nada foi feito visando alterar essa tendéncia", 
disse o lider do clube do Restelo. 
Face ao que consideram um ciclo inaceitâvel de erros 
"bem visiveis e que provocam indignaçâo" - cujo "melhor 
exemplo" é a actuaçào do auxiliar Domingos Miranda no 
jogo corn o Benfica na Luz -, a Direcçào e a SAD do clube 
vào "solicitar audiências urgentes às direcçôes da FPF 
(Federaçào Portuguesa de Futebol) e da Liga e ao consel- 
ho de arbitragem da FPF". 
Os dirigentes "azuis" decidiram ainda apresentar à 
Secretaria de Estado do Desporto e ao Instituto Nacional 
do Desporto uma "exposiçào fundamentada" sobre a 
questào, alertando "para o carâcter contraproducente da 
arbitragem no esforço desenvolvido corn vista ao sucesso 
do Euro2004", a realizar em Portugal. 
Solicitar informaçào sobre os curriculos desportivos e 
habilitaçoes dos observadores dos ârbitros e dos auxil- 
iares, e preparar a convocatôria de uma reuniào magna 
dos associados do clube, a fim de avaliar e decidir sobre a 
matéria, foram igualmente medidas deliberadas na 
mesma reuniào. 

Taça de Portugal 
Belenenses (I) - Varzim (I), 3-4 
Paredes (Il B) - Vit, Guimaràes (I), 0-3 
Uniâo Leiria (I) - Louletano (II B), 4-1 
Chaves (II) - Nacional (I), 24) 
Académica (I) - Micaelense (Il B), 4-1 
Rio Ave (II) - Freamunde (II B), 0-2 
Naval (II) - Sp.Braga (I), 04) ap (8-7 gp) 
Marco (II) - Sp. Covilhâ (II), 0-0 ap (1-4 gp) 
Santa Clara (1) - Sp. Espinho (II B), 04) ap (2-4 gp) 
Sporting (I) - Ol. Hospital (II B), 8-1 

Elvas lança campanha de angariaçào de fundos para sal- 
dar divida fiscal 

resta do Desporto 
Escolar'2003. 
na Madeira 

A Secretaria Regional de Educaçâo, através do Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar da Madeira, realiza de 6 a 10 de Maio de 2003, a tradicional 
“Festa do Desporto Escolar ' 2003”, no Funchal. 
Milhares de alunos, oriundos de todas as escolas da Regiâo Autdnoma da Madeira, 
onde se incluem estudantes madeirenses da diaspora, juntam-se numa grande 
manifestaçâo desportiva, enchendo o Funchal de alegria c juvcntude. 
As inscriçôés estâo abertas até 31 de Janeiro de 2003. 
Tal como nos ânos anteriores, assume a responsabilidade de escolher em Toronto 
os 3 atietas perraitidos, o treinador Jülio Gouveia. 
A abertura dos jogos terâ lugar no Estâdio dos Baireiros, dia 6 de Maio de 2(K)3, 
às 20h00. 

G/\RD 
JOHN CUSTôDIO E MANNY RODRIGUES 

DESiyAM A TODOS OS SEUS CLIENTES 

E AMIGOS UM 

^ Feliz Natal 
SGO oakwood Ave. | 3S4 Harbord St. 

Toronto, On IS/IBE SV5 ( Toronto, On M5Q 1H7 

Tel: 416-658-0108 | Tel: 416-532-4971 
Fax:416-568-8495 I Fax: 416-532-9984 
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2002 - Prisâo para Vale e Azevedo, 
cauçâo para Pimenta Machade 
Quatro anos e meio de prisâo para o ex- présidente do 
Benfica Vale e Azevedo e a liberdade por um milhào de 
euros para Pimenta Machado, présidente do Vitôria de 
Guimarâes, colocaram o futebol sob a alçada da justiça 
em 2002, um ano fértil em casos no desporto português. 
A 17 de Abril o ex-presidente do Benfica ouviu a sentença: 
condenado a quatro anos e meio de prisâo por ter agido 
em proveito prôprio e em prejuizo do clube, aproveitando- 
se do facto de ser présidente da instituiçâo. 
O antigo présidente "encarnado" foi condenado por pecu- 
lato relacionado corn o desvio de verbas da transferência 
do guarda-redes russo Serguei Ovchinnikov, no total de 
193 mil contos (quase um milhâo de euros), mas foi 
absolvido dos restantes 13 crimes de peculato e um de 
branqueamento de capitais. 
Empresas "offshores" sediadas em paraisos fiscais, uma 
embarcaçâo de luxo baptizada de "Lucky Me", cheques 
pré-datados, falta de registos contabilisticos, conta-cor- 
rente entre o seu escritôrio e o clube, foram alguns dos 
temas abordados ao longo de muitas sessôes de julga- 
mento num processo que durou quase dois anos. 
Para breve estâ o inicio do julgamento do "caso Euroârea", 
onde Vale e Azevedo é acusado de um crime de peculato, 
très de branqueamento de capitais e très de falsificaçâo de 
documentos, e é também arguido Antonio Leitâo, antigo 
director financeiro do clube da Luz. 
Em causa estâ a simulaçâo dos contratos-promessa de 
compra e venda de terrenos no Seixal, os quais terâo ale- 
gadamente permitido a Vale e Azevedo apropriar-se inde- 
vidamente de cinco milhôes de euros (um milhâo de con- 
tos). 
Precisamente oito meses depois da condenaçâo do ex- 
lider do Benfica, foi a vez de Pimenta Machado ser inter- 
rogado, a 17 de Dezembro, no Tribunal Central de 
Instruçâo Criminal, que o deixou sair em liberdade medi- 

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

Especializados em Salgadinhos LCBO 

No DiA DE NATAL à OFERTA DE BOLO REI E ESPUMANTE A QVEM NOS VISITAR. 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 
Faça a sua encomenda com antecedência 

ante o pagamento de uma elevada cauçâo de um milhâo 
de euros. 
O présidente do Vitôria de Guimarâes foi detido na 
véspera por suspeita de peculato e falsificaçâo e a juiza 
Fâtima Mata-Mouros decidiu ainda apreender o pass- 
aporte do arguido, proibi-lo de se ausentar do espaço 
Schengen sem prévia autorizaçâo do tribunal e sujeitâ-lo 
ao termo de identidade e residência (TIR). 
Em causa estâo alegados crimes de peculato (apropriaçâo 
indevida de verbas pùblicas) e de falsificaçâo de docu- 
mentos relacionados corn a transferência de Fernando 
Meira para o Benfica. 
Outro dos dirigentes desportivos envolvido nas malhas da 
justiça foi David Godinho Lopes, vice-presidente do 
Sporting e présidente da Sociedade EJA (Estâdio José 
Alvalade), responsâvel pela construçâo do novo estâdio 
leônino, que a 18 de Março foi detido pela Policia 
Judiciâria por suspeita de corrupçâo, participaçâo 
econômica em negôcio e administraçâo danosa dos aloja- 
mentos em navios-hotel durante a Expo98. 
Mas nem sô os dirigentes estiveram na ribalta por 
questôes extra-desportivas. Os futebolistas Joâo Vieira 
Pinto, Daniel Kenedy e o brasileiro Mârio Jardel, entre 
outros, também se viram envolvidos em casos polémicos. 
No jogo do Mundial Portugal-Coreia do Sul (0-1), dis- 
putado a 14 de Julho, Joâo Vieira Pinto foi a grande figu- 
ra, pela negativa. Um murro no estômago do ârbitro 
argentino Angel Sanchez depois de este o expulsar valeu- 
Ihe uma suspensâo de toda a actividade desportiva por 
quatro meses. O avançado do Sporting regressou aos rel- 
vados a 17 de Outubro. 
Mas O futebol português também ficou "manchado" por 
casos de doping que envolveram o guarda-redes Quim, do 
Sporting de Braga, o médio brasileiro Glauber, do 
Boavista, e o médio Kenedy, do Maritimo. 

Daniel Kenedy foi "apan- 
hado nas malhas do dop- 
ing" no estâgio da selecçâo 
para Oo mundial, por ter 
acusado positivo antes da 
partida da équipa das 
"quinas" para Macau. 
Dezoito meses de suspen- 
sâo foi O castigo aplicado. 
Quim foi punido corn seis 
meses de suspensâo por 
acusar nandrolona e 
Glâuber ficou fora dos rel- 
vados durante cinco meses, 
mas ambas as suspensôes 
foram cumpridas preventi- 
vamente. 
Porém, O caso de doping de 
Kenedy teve. contornos 
bem mais profundos e 
provocou uma "guerra 
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Venha ver a diferença • 

IZ’’Jornada 
III Divisâo 

Resultados Prôxima jornada 

Madalena - Ideal 
Angûstlas - Pralense 

Ideal - Angûstlas, 2-1 
Pralense - velense, 1-1 
Sf Antûnie - Santiago, 2-1 Velense - St° Antûnio 
Angrense - Rlbelrlnha, 0-0 Sanüago - Angrense 
Flamengos - Madalena, 1-0 Rmelrinlia - Flamengos 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
PPAIENSE 

ANGRENSE 

ST.ANTONIO 

VELENSE 

IDEAL 

SANTIAGO 

MADALENA 

8 FLAMENGOS 

g RIBEIRINHA 

10 ANGUSTIAS 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

JGS. 
12 

12 

12 

12 
13 

12 

13 

12 

12 

12 

PTS. 
24 

22 
21 

20 
20 

18 

18 

14 

10 

1 

aberta" entre a Federaçâo Portuguesa de Futebol e o prés- 
idente do Instituto Nacional de Desporto (IND), inclusi- 
vamente corn ameaças de processos judiciais. 
A aprovaçâo de um novo decreto-lei alterou entretanto 
alguns procedimentos relacionados corn doping, 
nomeadamente o papel dos ôrgâos da Liga de futebol, da 
FPF e a sua interligaçâo com a Comissâo Nacional anti- 
dopagem (CNAD). 
Num outro piano, mais pessoal, também o avançado 
brasileiro do Sporting Mârio Jardel foi alvo preferencial 
da comunicaçâo social. 
Problemas pessoais que o afectaram psicologicamente, ao 
ponto de consultar um psiquiatra, fizeram corn que o mel- 
hor marcador europeu na época 2001/2002 estivesse afas- 
tado dos relvados e do Sporting durante quatro meses. 
O seu regresso definitivo ocorreu apenas em finais de 
Setembro, apôs uma sequência de baixa médicas, viagens 
ao Brasil e muitas peripécias, incluindo a sua hipotética 
transferência para vârios clubes europeus. 
Contudo, os "casos" nâo sâo exclusivos do futebol. Na 
nataçâo portuguesa, très nadadores "meteram âgua" e 
foram expulsos do Europeu de piscina curta. 
José Couto, Hélder Lopes e Egas Bastos regressaram pre- 
maturamente a Portugal depois de terem saido do hotel 
da selecçâo sem autorizaçâo dos responsâveis da 
Federaçâo Portuguesa de Nataçâo. 

O trio de atletas foi suspenso preventivamente a 19 de 
Agosto pela direcçâo da FPN, tendo Lopes e Bastos sido 
castigados corn dois meses de suspensâo, quando jâ tin- 
ham estado très meses suspensos â espera da decisâo. José 
Couto foi condenado este mês a oito meses de suspensâo, 
mas vai recorrer para o Conselho Jurisdicional. 

Naval 1” de Male élimina 
Sporting de Braga da Taça de 
Portngal 
A Naval 1° de Maio (II Liga) eliminou o Sporting de Braga (I Liga) por 8-7 no desem- 
pate por grandes penalidades, em jogo da quinta eliminatôria da Taça de Portugal de 
futebol, disputado na Figueira da Foz. 
Apôs O prolongamento, o encontro continuava 0-0. 
No desempate por grandes penalidades, Barroso, Zé Roberto, Bordi, Zé Nuno, Wender, 
Telmo e Bodunha marcaram para os bracarenses. 
Auri, Nuno Batista, Sérgio Gameiro, Leandro, Baha, Oliveira, Wesnalton e Mesquita 
pontuaram para a Naval. 
Falharam pela équipa de Braga Nené e Quim, e pela équipa da Figueira da Foz José 
Carlos. 
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SyPEKLIGA 
X. mw 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 BENFICA 

3 GUIMARAES 

4 VARZIM 

5 SPORTIlUG 

E BELENENSES 

7 GIL VICENTE 

8 MARITIMO 

9 U.LEIRIA 

10 NACIONAL 

11 VIT.SETUBAL 

12 SP.BRAGA 

13 P.FERREIRA 

14 BOAVISTA 

15 BEIRA-MAR 

IB MOREIRENSE 

17 ACADEMICA 

18 SANTA CLARA 

RESULTADOS 

J V 

14 11 

15 10 

14 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

8 

8 

8 

7 

B 

B 

5 

5 

3 

4 

5 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

2 
2 

1 

1 
2 

2 

1 

3 

3 

8 

4 

1 
4 

5 

3 

5 

2 

0 
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4 

5 

5 

5 

7 

7 

M S 

30 12 

33 12 

29 20 

24 18 

23 20 

18 17 

20 23 

IB 23 
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3B 

32 

2B 

25 

25 

23 

20 

19 

SW 
_____ 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

HELDER POSTIGA 
ADRIANO Louzada 

B 19 20 18 

B 

3 

B 

18 18 

18 15 

13 22 

18 

17 

IB 

8 IB 24 1E 

B 

B 

8 

7 

9 

14 

15 21 

13 19 

IB 25 

18 28 

IB IB 

14 

12 

11 

11 

Vitofia de Setübai - varzim, 2-4 
Académlca - Santa Clara, 3-2 

U. leiria ■ Snorting, 3-2 
V. Gulmarâes - Moreirense, 1-1 

Benfica - Belenenses, 1-0 
Maritime - Gll Vicente, 3-1 
Naclonal - Sp. Braga, 0-0 
Beira-Mar - Boavista, 3-3 

FC Porto - Pages de Ferreira, 2-1 

PRôXIMA JORIMADA 

Belenenses - V.Leirla 
Boavista ■ Benfica 
Moreirense - Santa Clara 
Gll Vicente - Beira-Mar 
Sp. Braga - V. Setùbal 
P. Ferreira - Académlca 
Varzim - FC Porto 
Sporting - Nac. Madeira 
Vit. Gulmarâes - Maritime 

RICARDO SOUSA 
TIAGO Mendes 
ROMEU Almeida 
"GAÛCHO" 
"CEARÀ" 

(FC Porto) 
(Nadonal) 

(Beira-Mar) 
(Benfica) 
(Guimarâes) 
(Maritimo) 
(Santa Clara) 

BARROSO (Braga) 
"DECO" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO (Santa Clara 

J) 

i 
V 

M LIGA 
w PORTUCUCSfl DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 PORTIMOIMENSE 

3 EST.AMADORA 

4 SP.COVILHÀ 
5 SALGUEIROS 

6 MARCO 

7 MAIA 

8 OVARENSE 

9 DESP.AVES 

10 NAVAL 
11 FARENSE 

12 RIO AVE 

13 PENAFIEL 
14 OESP.CHAVES 

15 FELGUEIRAS 

16 LECA 

17 U.MADEIRA 

18 U.LAMAS 

RESULTADOS 

RIO AVE - SALGUEIROS, 2-2 

ALVERCA - U. MADEIRA, 2-0 

D. AVES - NAVAL 1® MAIO, 0-0 

SP. COVILHà - D. CHAVES, 1-1 

OVARENSE - FARENSE, 3-1 

MARCO - EST. AMADORA, 0-0 

LEçA - UNIàO LAMAS, 2-0 

PENAFIEL - MAIA, 3-0 

PORTIMON. - FELGUEIRAS, 3-0 

16 

15 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

30 

26 

25 

23 

23 

22 
21 
20 
20 
18 
18 

18 

17 

16 

15 

15 

12 
9 

PRôXIMA JORIMADA 

SALGUEIROS - MARCO 

ALVERCA - D. AVES 

D. CHAVES - OVARENSE 

FARENSE - RIO AVE 

U. LAMAS - PENAFIEL 

U. MADEIRA - FELGUEIRAS 

N. 1® DE MAIO - SP. COVILHà 

EST. AMADORA - LEçA 

MAIA - PORTIMONENSE 

CAMPEüNATü NACIONAL DE FUTEBüL - Il Dîvisâo B «SV 

I LEIXÔES 13 33 
Z FC PORTO B U 30 
3 LOUSADA 13 2'J 
4 VIZELA 13 24 
5 ESPINHO 13 22 
Ci BRAGA B 13 22 
7 DRAGÔES SAND 13 20 
S INFE.STA 13 PJ 
y GONDOMAR 13 IS 
10 PAREDES 13 17 
II VILANOVENSE 13 15 
12 FAFE 13 14 
13 FREAMUNDE 13 14 
14 VILA REAL 13 14 
15 P.RUBRAS 13 14 
ici CAC.TAIPAS 13 13 
17 ESPOSENDE 13 13 
IS ERMESINDE 13 13 
ly CANELAS 13 11 
20 VIANENSE 13 10 

14) 

Resultados 
Ermesinde - Infesta. 1-2 

Br^a B - FC Porto B, 1-0 
Fafe - Gondomar. 0-1 
Espinho - Dr. Sandinenses, l-l 
Freamunde - Leixôes, 1-2 
Lousada - Cacadores Taipas, 
Esposende - Vilanovense, 4-3 
Canelas Gala - Vizela, 0-1 
Paredes • Pedras Rubras, 4-1 
Vila Real - Vianense. 0-0 

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

1 FEIRENSE 14 28 
2 OLIVEIRENSE 12 2Ü 
3 ESTRELA PORT 12 25 
4 SP.POMBAL 13 24 
5 ACAD.VISEU 12 20 
ti SANJOANENSE 13 19 
7 TORREENSE 12 19 
8 CALDAS 13 17 
9 ESMORIZ 14 17 
10 SERTANENSE 13 17 
11 DESP.FÂTIMA 12 17 
12 ÀGIJEDA 12 15 
13 ÜL.BAIRRO 12 14 
14 OL.HOSPITAL 12 13 
15 VILAFRANQUEN 12 13 
1(> SÀO JOÀO VER 12 12 
17 ACADEMICA B 12 12 
18 BENFICA CB 12 8 
19 MARINHENSE 12 0 

Resultados 
Sanjoanense - Feirense. 1-2 
Sertanense - Esmoriz, 2-1 
Caldas - Sp. Pombal. 4-1 
Vilafranquense - D. Fâtima, 2-3 
Âgueda - Oliveira Bairro, 0-3 
Est. Portalegre • Marinhense, l-l 
O. Hospital - B. C. Branco, G-1 
Torreense - Sào Joào Ver, 2-1 
Ac. Viseu - Oliveirense, 1-Ü 
Folgou; Académica Coimbra B 

14" Jornada 
Feirense - Ac. Viseu 
Esmoriz - Sanjoanense 
Sp. Pombal - Sertanense 
Desp. Fàtima - Ac. Coimbra B 
Oliveira Bairro - Vilafranquense 
Marinhense - Âgueda 
Benf. C. Branco - Est. Portalegre 
Sào Joào Ver - Oliveira Hospital 
Oliveirense • Torreense 
Folga: Caldas 

EQUIPA 

1 ESTORIL 
2 AMORA 
3 LOULETANO 
4 ODIVELAS 
5 OLHANENSE 
6 OL.MOSCAVIDE 
7 PONTASSOLENS 
8 CAMACHA 
9 MAFRA 
10 OPERÂRIO 
11 MICAELENSE 
12 ORIENTAL 
13 BARREIRENSE 
14 CASA PIA 
15 LUSITANIA 
16 IMORTAL 
17 SPORTING B 
18 MARITIMO B 
19 LUSITANO VRS 
20 SEIXAL 

13 
14 
13 
13 
14 
13 
12 

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

28 
27 
23 
21 
21 
21 

20 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
12 
12 
12 
10 

Resultados 
Olhanense • Odivelas, 1-1 
Lusitania Açores - Camacha, 3-0 
Casa Pia - Barreirense, 0-0 
Micaelense - Amora, 3-1 
Oriental - Louietano, 2-2 
Lus. VRSA - Ol. Moscavide, 0-1 
Pontassolense • Operârio, adiado 
Estorii-Praia - Maritimo B, 4-1 
Imortal - Mafra, l-I 
Seixal - Sporting B, 1-1 

14* Jornada 
Odivelas - Seixal 
Camacha - Olhanense 
Barreirense - L. Açores 
Amora - Casa Pia 
Louietano - Micaelense 
Moscavide - Oriental 
Operârio - Lusitano VRSA 
Maritimo B - Pontassolense 
Mafra • Estoril-Praia 
Sporting B - Imortal 

•î *î’ CAMPEüNATO NACIONAL DE FUTEBOL «> « ■ %. '*8. % 

SëIIIK \ StiiiE B SéIUE e SEIUE B SERIE I! SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 14 31 
2 VALDEVEZ 13 27 
3 JOANE 13 2ü 
4 MONÇÀO 13 25 
5 VALENCIANO 13 22 
Ü VILAVERDENSE 13 22 
7 SANDINENSES 13 19 
8 MARIA FONTE 13 18 
9 T.BOURO 13 lü 

10 CERVEIRA 13 16 
11 VILA POUCA 13 15 
12 M0NTALE(;RE 13 14 
13 VALPAÇOS 13 14 
14 AMARES 14 13 
15 RONFE 13 13 
16 MIRANDELA 13 13 
17 AG.GRAÇA 13 10 
18 MARINHAS 13 9 

CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 13 27 
2 LI.XA 13 26 
3 TIRSENSE 13 24 
4 TROFENSE 13 23 
5 RIO TINTO 13 22 
6 TORRE MONC. 13 22 
7 FAMALICÀO 13 20 
8 FIÀES 13 19 
9 LUS.LOUROSA 13 19 

10 RIBEIRÀO 13 1!> 
11 S.P.COVA 13 19 
12 PEDROUÇOS 13 18 
13 REBORDOSA 13 18 
14 CINFÀES 13 13 
15 LAMEGO 13 13 
16 CAMBRES 13 6 
17 PEVIDÉM 13 6 
18 SERZEDELO 13 5 

CL EQUIPA J P 

1 TOCHA 13 25 
2 PCASTELO 14 24 
3 VALECAMBRENSE 13 24 
4 PAMPILHOSA 13 23 
5 ESTARREJA 13 23 
6 F.ALGODRES 13 22 
7 GAFANHA 13 21 
8 CESARENSE 13 21 
9 MILHEIROENSE 13 18 
10 ANADIA 13 17 
11 U.COIMBRA 13 16 
12 SATÀO 13 16 
13 MILEU 13 14 
14 MAN(;UALDE 13 14 
15 (lOrVEIA 13 13 
16 ARRIFANENSE 13 12 
17 ESTAÇÀO 14 10 
18 AVANÇA 13 6 

CL EQUIPA J P 

1 SOURENSE 13 25 
2 RIACHENSE 13 24 
3 ALCAINS 12 23 
4 RIO MAIOR 12 23 
5 PORTOMOSENSE 12 23 
6 LOURINHANENS 12 23 
7 BIDOEIRENSE 12 19 
8 BENEDITENSE 12 19 
9 ALMEIRIM 12 17 

10 FAZENDENSE 13 16 
11 MIRENSE 12 15 
12 CARANGUEJEIRA 12 13 
13 PENICHE 13 12 
14 SERNACHE 12 9 
15 NAZARENOS - 12 8 
16 MIRANDENSE 12 7 
17 T(.)RRES NOVAS 12 3 

CL EQUIPA J P 

1 SINTRENSE 13 27 
2 C.LOBOS 14 26 
3 RIBEIRA BR. 14 25 
4 LOURES 13 23 
5 BENFICA B 14 22 
6 ATLETICO MAL 13 20 
7 PORTOSANTENS 13 19 
8 !'■ MAIO 13 18 
9 CARREGADO 12 18 

10 S. \'ICENTE 13 17 
11 ELVAS 14 16 
12 ALCOCHETENSE 13 16 
13 REAL 13 l(i 
14 SACAVENENSE 13 15 
15 MACHICO 14 15 
16 CALIPOLENSE 13 14 
17 SANTACRUZENSE 14 12 
18 À, CAMARATE 12 8 

CL EQUIPA J P 

1 BEJA 13 29 
2 VASCO GAMA 13 29 
3 ESTRELA VN 13 27 
4 SILVES 13 25 
5 PINHALNOVENSE 13 24 
6 ATLETICO 13 22 
7 ALMANSILENSE 13 21 
H UNIÀO SC 13 20 
9 .MONTIJO 13 19 

10 MESSINENSE 13 18 
11 QUARTEIRENSE 13 18 
12 JUVÉVORA 13 16 
13 LUS.ÉVORA 13 12 
14 FUT.BENFICA 13 11 
15 SESIMBRA 13 11- 
16 ESP.LAGOS 13 10 
17 PADERNENSE 13 6 
18 FERREiRENSE 13 5 

VALOEVEZ - MARIA FONTE, l-O 

TERRAS BOURO - VALENCIANO, 3-1 

VILA POUCA AGUIAR • MARINHAS, 2*1 

Os SANDINENSES - VALPAçOS, 1-0 

JoANE - RONFE, 4-2 

BRAGANÇA - MIRA.NDELA, 44) 

VILAVERDENSE - ÀGUIAS GRAÇA, 1-0 

MONçAû - AMARES, 20 

CERVEIRA - MONTALEGRE, 0-1 

RIBEIRAO - LUSITANIA LOUROSA, 1-0 

OLIVEIRENSE • TIRSENSE, 03 

PEVIDEM - STEDRO COVA, 1-0 

LDCA - PEDROUçOS, 40 

GUORES - LAMEGO, 0-1 

RIO Torro - FIàES, 22 

TMONCORVO • SERZEDELO, 3-1 

REBORDOSA • FAMALICAO, 2-1 

TROFENSE • DNTAES, 21 

ESTAçAO - U. COIMBRA, 21 

GOUVEIA - PDI.CASTELO, 00 

MILEU - PAMPILHOSA, lO 

CESARENSE - AVANçA, 21 

TOCHA • ARRIFANENSE, 00 

ESTARREJA - MILKEIROENSE, 00 

GAFANHA - VALECAMBRENSE, 0-1 

SATAO - FORNO ALGODRES, 23 

MANGUALDE - ANAOIA, 22 

RUchcote - Fazendeofe, 21 

Peclcbe - Soureiue, 0-2 

Portomotenae - Bldoelrenae, 21 

Benediteiue - Rio Maior, 21 

Caranguejclra - Nazareno*, 1-1 

Mlrandetue - VttSeniache. 10 

Almeirim Louiinbaneiue, 20 

Mlrenae • Tomi Novaa, 20 

Folgou: Akain*. 

j PORTOSANTENSE - CAUPOLENSE, 22 

: R. BRAVA - ALCOCHETENSE, 1-2 

1* MAIO - CARREGADO, lO iKm») 
T REAL - *0 ELVAS", 24 

] À CAMARATE - A MALVEIRA, 00 invMo) 

J SlFTTRENSE - LoURES, 20 

i CAMARA LC«0S - S.ViCENTE, 4-1 

•- BENFICA *B* • SACAVENENSE, 20 

- SANTACRUZENSE - MACHICO, 0-2 

VASCO GAMA - FUTEBOL BENHCA, 20 

E5T. V. NOVAS - PINHALNOVENSE, 10 

BEJA - MESSINENSE, lO 

JUVENTUDE • QUARTEIRENSE, 1-1 

PADERNENSE - SESIMBRA, 24 

ALMANSOXNSE - LUSITANO ÉVORA, 10 

SO.VES - FERREIRENSE, 00 

ATLëTICO - ESPERANçA LAGOS, 1-1 

MONTUO - U. SPORT CLUBE, 0-2 
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Selecçâo decepcionou em ano pintado a verde e branco 
A decepcionante prestaçâo da selecçâo portuguesa no 
Mundial, disputado na Coreia do Sul e no Japâo, marcou 
negativamente o futebol nacional em 2002, "pintado", 
internamente, a verde-e-branco pelo arrasador dominio 
do Sporting. 
Quando o ano começou, todos os sonhos eram permiti- 
dos, incluindo o titulo mundial, mas, no Oriente, a "ger- 
açào de ouro" do futebol luso, que tinha encantado no 
Euro+2000, veio para casa apôs très jogos, sem gloria, por 
entre indisciplina, conflitos e casos. 
De alhos a saidas nocturnas à praia, de murros em ârbi- 
tros a jogos encarados ao de leve, de tudo um pouco se 
falou para justificar o insucesso do "onze" das "quinas", 
que falhou, sobretudo, devido a uma inoportuna lesào 
sofrida por Luis Figo. 
No ano em que ostentou a "coroa" de melhor jogador do 
Mundo, a maior das "estrelas" lusas conquistou inümeros 
titulos ao serviço do Real Madrid (Liga dos Campeôes, 
Taça Intercontinental e Supertaça Europeia), mas nâo 
pôde corresponder no Mundial, onde actuou visivelmente 
em precârias condiçôes fisicas. 
Sem Figo e sem Rui Costa, também vltima de problemas 
fisicos, ao seu nivel, Portugal fracassou no Mundial, onde 
apenas venceu a Polonia (4-0), depois de uma derrota tâo 
impensâvel como comprometedora face aos Estados 
Unidos (2-3) e antes da anunciada queda, corn nove 
jogadores, perante a anfitrià Coreia do Sul (0-1). 
A desilusào vitimou Antonio Oliveira, substituido por 
Agostinho Oliveira, que renovou e nâo perdeu na tran- 

siçâo para o brasileiro Luiz Felipe Scolari, o técnico escol- 
hido, depois de muita polémica, pelo reeleito Gilberto 
Madail para levar Portugal ao titulo no Euro+2004, apôs 
ter guiado o Brasil ao "penta". 
Além da selecçâo principal, também as restantes tiveram 
um ano para esquecer. Os "sub+21" ficaram igualmente 
pela primeira fase do europeu, tal como os "sub+17", 
enquanto os "sub+lü" nem à fase final chegaram, isto num 
ano em que o Alverca surpreendeu, ao conquistar o seu 
primeiro titulo nacional de juniores. 
Se as selecçôes falharam, na Europa, os clubes também 
escreveram um marco negativo: Boavista e Sporting 
cairam na terceira pré-eliminatôria e, assim, pela primeira 
vez, Portugal ficou sem représentantes na fase regular da 
Liga dos Campeôes. 

Na Taça UEFA, e depois dos prematuros afastamentos do 
Sporting e do sensacional Leixôes, o Boavista e o FC 
Porto estâo, porém, a dar boa imagem do futebol luso: 
ambos estâo nos oitavos-de-final da Taça UEFA e, face aos 
adversârios présentes, prometem ir mais longe. 
A nivel interno, 2002 foi o ano do Sporting: venceu a I 
Liga, corn cinco pontos de avanço sobre um Boavista mais 
uma vez em grande, e ainda a Taça e a Supertaça, nestas 
duas provas à custa do Leixôes, o primeiro "terciârio" (II 
divisâo "B") a chegar à final da Taça. 
O brasileiro Mario Jardel, de regresso ao futebol luso apôs 
quatro anos de "ouro" nas Antas e uma passagem breve 
pela Turquia (Galatasaray), foi o grande responsâvel pela 

excelente época dos "leôes", ao conseguir 55 golos, 42 dos 
quais no campeonato. 
Jardel, também autor do golo da sofrida vitôria "leonina" 
na final da Taça (1-0) - perante um Leixôes que merecia 
bem mais -, nâo esteve, no entanto, sozinho, nomeada- 
mente porque, a seu lado, contou sempre corn a preciosa 
colaboraçâo do "pai" Joâo Pinto. 
No conjunto comandado pelo romeno Laszlo BJ^ni, 
destaque ainda para o aparecimento dos jovens Hugo 
Viana - rumou ao Newcastle no ultimo defeso - e Ricardo 
Quaresma, e a excelente prestaçâo de uma dupla de cen- 
trais que também jâ partiu (André Cruz e Phil Babb). 
Em relaçâo à prova "rainha", o Sporting sô teve um adver- 
sârio, o Boavista, que, depois de um histôrico titulo, 
voltou a conseguir intrometer-se entre os grandes, isto a 
par de uma excelente campanha na Liga dos Campeôes 
iniciada o ano passado. 

Por seu lado, o FC Porto ficou-se pelo terceiro lugar, 
somou o terceiro ano sem vencer o campeonato e, pela 
primeira vez desde 1988/89, nâo venceu Nacional ou 
Taça, enquanto o Benfica aumentou a "seca" para oito 
anos e voltou a ficar fora da Europa. 
Rumo a 2003, os "dragôes", liderados por José Mourinho, 
parecem, no entanto, bem lançados para um titulo que 
lhes foge desde o "penta" (1994/95 a 98/99), embora o 
Benfica, jâ corn um novo treinador (o espanhol José 
Antônio Camacho) e o Sporting, com mais um "menino 
de ouro" (Cristiano Ronaldo), ainda estejam na "corrida". 

Futebol internacional - 0 Brasil, o Real Madrid... e Ronaldo 
o Brasil, ao nivel de selecçôes, e o centenârio Real 
Madrid, no que respeita a clubes, foram os grandes vence- 
dores futebolisticos de 2002, corn um ponto em comum, o 
"ressuscitado" Ronaldo, a grande figura em termos indi- 
viduais. 
O avançado "canarinho" foi o maior responsâvel pelo 
"penta" conquistado no Oriente pelo "escrete" e, em 
poucos meses, empurrou os espanhôis do Real Madrid, jâ 
vencedor da Liga dos Campeôes e da Supertaça Europeia, 
para o sucesso na Taça Intercontinental. 
A fechar o ano foi-lhe reiterado o reconhecimento. A 
FIFA, apôs votaçâo de 148 seleccionadores, atribuiu a 
Ronaldo o prémio de melhor futebolista do ano, distinçào 
que o brasileiro jâ recebera em 1996 e 1997 e que bafejou 
Luis Figo em 2001, e o prestigiado France Football con- 
siderou o brasileiro o melhor jogador a actuar na Europa. 
No Mundial, o Brasil, liderado por Luiz Felipe Scolari - 
agora seleccionador português -, foi o indiscutivel vence- 
dor (sete vitôrias em outros tantos jogos), corn Ronaldo 
como referência: melhor marcador, corn seis tentos, um 
deles nas meias-finais ( 1-0 à Turquia) e dois na final (2-0 à 

Alemanha). 
O Brasil contou ainda corn mais dois "artistas" a desequi- 
librar (Ronaldinho Gaucho e Rivaldo), dois "trincos" de 
grande qualidade (Gilberto Silva e Kleberson), dois dos 
melhores laterais do Mundo (Cafu e Roberto Carlos) e um 
trio de centrais (Lùcio, Edmilson e Roque Junior) que deu 
grande descanso ao guarda-redes Marcos. 
Depois de uma fase de qualificaçâo desastrada - seis 
desaires, quando, desde 1930, sô contavam um em jogos 
de apuramento -, os brasileiros acabaram por ser os mais 
regulares de uma prova que decepcionou em termos de 

qualidade futebolistica 
e ficou marcada pelo 
prematuro desapareci- 
mento dos grandes can- 
didates. 
A campeâ França ficou- 
se pela primeira fase, 
sem um ünico golo 
marcado, a Argentina 
foi vitima do "grupo da 
morte" (corn Inglaterra, 
Suécia e Nigéria), 
enquanto outros aspi- 
rantes tombaram per- 
ante a surpreendente 
anfitrià Coreia do Sul (Itâlia nos "oitavos" e a Espanha nos 
"quartos"), jâ responsâvel pelo afastamento de Portugal. 
Além da Coreia do Sul - quebrou nas meias-finais, perante 
uma Alemanha muito pouco convincente -, destaque para 
as prestaçôes da Turquia, sensacional terceira colocada, 
Estados Unidos, que chegou aos "oitavos", e Senegal, afas- 
tado por um "golo de ouro" nos "quartos". 
O Mundial nâo foi, no entanto, a ùnica competiçâo impor- 
tante ao nivel de selecçôes, pois 2002 também viu os 
Camarôes vencerem de forma sensacional o campeonato 
africano das naçôes (CAN): cinco vitôrias, um empâte... e 
nem um golo sofrido. 
No que respeita a clubes... sô deu Real Madrid: no ano do 
centenârio, os "merengues" falharam internamente - o 
Valência ganhou a Liga espanhola e o Deportivo a Taça 
do Rei -, mas nâo deram hipôteses fora, ao arrebatarem 
mais très prestigiados troféus. 

A nona Taça dos 
Campeôes foi selada 
corn um golo monumen- 
tal de Zidane na final 
corn os alemàes do 
Bayer Leverkusen (2-1), 
a primeira Supertaça 
Europeia ganha perante 
os holandeses do 
Feyenoord (3-1) e a ter- 
ceira Taça 
Intercontinental, con- 
quistada perante os 
paraguaios do Olimpia 
(2-0), o campeào da Taça 
dos Libertadores. 
Apesar de ter perdido a Supertaça Europeia, o Feyenoord, 
corn o ex-benfiquista Pierre Van Hooijdonk em grande, 
arrebatou a Taça UEFA, dando, assim, algum alento ao 
futebol holandês, que ficou fora do Mundial+2002 e jâ 
nâo ganhava nada na Europa desde 1994/95, época em 
que o Ajax conquistou a Taça dos Campeôes Europeus. 
Em termos de golos, o "maior" da Europa veio de 
Portugal: o avançado "leonino" Mârio Jardel marcou 42 
golos na I Liga portuguesa de futebol e conquistou a sua 
segunda "Bota de Ouro", insuficiente para convencer 
"Felipào" a levâ-lo à fase final do Mundial+2002. 
No que respeita aos principais campeonatos, o Ar senal 
"bisou" em Inglaterra (campeonato e Taça), a Juventus foi 
campeâ de Itâlia, o Borüssia de Dormund da Alemanha e 
o Lyon de França, numa prova que teve como melhor 
marcador e jogador o português Pauleta. 

Rosa e Tibério 
Branco desejam 
a todos os sens 
clientes um 
Natal muito 
Feliz e que o 
Ano Novo traga 
a todos aquilo 
que mereçem. 

1171DundasSt.W. 
TORONTO 

416-534-7515 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tal: 905-820-6551 • fu:905-82iMiiao 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

%; A. Poitela 
^1^ Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORTELfl OftRECt-LHt fiBSOLUTflOEIITE CRflTIS 

O "PEUniT" PORfl 0 COnSTRUÇÔO DO novo COROGEM 

M33 

Tel.: 416-535-7252 / 
Cell: 416-622-0474 
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"Là em cima" tudo na mesma! 
É verdade, "là em cima" esta tudo na mesma: a Norte e no topo da 
tabeia! A Norte, os ventos sopram favorâveis ao FC Porto e, na 
tabela classificativa, nem sequer o FC Porto é "beliscado" pelos 
habituais candidatos ao tftulo. 

Com os tradicionais e sucessivos erros das équipas de 
arbitragem -e as polémicas inerentes-, o FC Porto e o 
Benfica, superaram o Paços de Ferreira e Os Belenenses, 
respectivamente, pela diferença minima. Assim, mantêm- 
se no topo da tabela classificativa, corn grande vantagem 
pontual para os "portistas". 
O Sporting nâo conseguiu ultrapassar a Uniào, na sua 
viagem a Leiria, ficando cada vez mais atrasado dos 
lugares da frente, tal como Os Belenenses, derrotados na 
Luz. 

O Boavista começou a dar um "arzinho de graça" nas ulti- 
mas jornadas, tendo empatado 3-3, no estâdio do Beira 
Mar, em Aveiro. O Maritimo também esta a encontrar o 
caminho das vitôrias. O Guimaràes, corn o Présidente 
Pimenta Machado sob a alçada da Justiça, deixou-se 
"embalar" em casa, frente ao Moreirense. Os outros 
andam a fazer pela vida... mas nâo muito, diga-se de pas- 
sagem. 

Este fim-de-semana teremos a 5* Eliminatôria da Taça de 
Portugal (16 avos-de-final) e, depots, com inicio a 21 de 
Dezembro, o começo da 15“ Jornada da SuperLiga, corn 
dois jogos: 
As 13h00, o Belenenses-U. Leiria, corn transmissâo na 
SporTV e, às 16h00, Boavista-Benfica, corn trasmissào na 
FPtv-SIC. 

Domingo, dia 22, às lOhOO, Moreirense-Santa Clara. As 
llhOO, Sp. Braga-V. Setübal, Gil Vicente-Beira Mar e 
Paços de Ferreira-Académica. As 14h00, Varzim-FC 
Porto, corn trasmissào na RTPi. As 16h00, Sportlng- 
Nacional da Madeira, com imagens na SporTV. 
Segunda-feira, o ultimo jogo da Jornada 15, às 13h00, 
entre o V. Guimaràes e o Maritimo, em Felgueiras, corn 
transmissâo na SporTV. Joguinhos giros, nào acham? A 
"ber bamos", como diz o céguinho là do Norte... 

JMC 

Canpeonalo Nactonal de Fulebol -1 lida -15° Jornada > 21 a 23 Dezembro 
Belenenses - U. Leiria 

Boavista - Benfica 

Varzim - FC Porto 

Sporting - Nacional 

Guimaràes - Maritime 

Sâbado Si, 

Sâbado Si, 

Domingo SS, 

Domingo SS, 

Segunda-feira 

iShOO 

iShOO 

iShOO 

iShOO 

iShOO 

frïansmïssôës 
via satélite em estabeleci- 

mentos comerciais 

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

•TM/MC Labatt Brewing Company 

Esta oferta é quase como uma gravata. 
A diferença e que bebe-se e nâo aperta o pescoço. 

Nesta quadra festiva, a Labatt oferece-lhe $2.00 de descente ne seu preço 

normal da Big Blue 5L kegs, no John Labatt Pack e no Labatt Holiday Pack. 

Apenas por prazo limitado. 

OFF 

(tJOGO 
^^OFF 


