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Tradiçâo portuguesa: 

Cantares aos Reis, 
uma tradiçâo que nâo morre 

Os grupos de 
Cantares aos Reis 
sào, felizmente, uma 
tradiçâo corn raizes 
entre nos. 
Todos os anos e, 
cada vez mais, gru- 
pos de Cantares aos 
Reis visitam a CIRV- 
fm e a FPtv para, 
corn toda a simpatia, 
saudarem a 
Comunidade 
Portuguesa corn os 
seus cantares e a sua 
müsica. 
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A Grupo de Cantares aos Reis da Casa dos Poveiros, com elementos do Searas de Portugal e do acordionista Casimiro Pinheiro. 

Ano Novo. 

Fim de Ano - Novo Ano, a testa de sempre 
A nossa Comunidade viveu 
uma grande noite de passagem 
de ano, a de 2002 para 2003. 
Tal como tantas outras comu- 
nidades e por todos os paises 
do mundo, mesmo nos locais 
de guerra, houve uma pausa 
para dar vasâo à alegria de 
entrar no ano novo, o eterno 
ano da esperança. 
O que vem a seguir, por ser 
futuro, é sempre encarado corn 
esperança, corn muitos sonhos 
de paz e amor. Mas, infeliz- 
mente, quase sempre acontece 
de maneira diferente. 
Enquanto houver dois homens 
(ou mulheres)... haverâ duas 
ideias! 

► Pagina 14 

A alegria de entrada no 2003 estampada no rosto do José Mârio, Jorge Ferreira, 
Manny Sileeira e Frank Alvarez. 

Comunidade em festæ 

Dia 13 de Janeiro, 
im'oio das 
Gomemoraçëes 
dos 50 anosi 

O Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. José 
Cesârio, é o convidado de honra para a 
abertura na Câmara Municipal de 
Toronto. ^ ^ Pàgina 11 

Desporto-Atletismo: 

Grande Prémio Reis 
Dominie de nuenianos 
e Fernanda Ribeiro 

O atleta queniano Wilson Kenei e a 
portuguesa Fernanda Ribeiro, campeâ 
olimpica dos 10.000 metros em 
Atlanta96, venceram no sâbado a 33“ 
ediçâo do Grande Prémio dos Reis, em 
atletismo, disputado nas artérias de Faro. 

^ Pàgina 30 
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Acabou um ano e logo outro começou, como é natural, 
vulgar e sem dùvidas! 
E uma rotina tao banal, como a do ser humano que 
nasce, vive e morre. 
O "ABC" da (vida) natureza. 
Portanto, saùdo o nascimento do novo ano, rotulado de 
2003, assim como dou as boas vindas aos primeiros 
bébés que viram a luz do dia nos primeiros segundos do 
novo ano, em Portugal e no Brasil. 
Isto, porque choram e mamam em português! 
O primeiro dos ditos, tal como informou a imprensa, 
nasceu poucos segundos depois das 00:00, de parto nor- 
mal, com 3, 300 kg, no Hospital Garcia da Orta, em 
Almada, sob a bençào do Cristo-Rei. É uma menina, de 
seu nome proprio, Barbara. 
As 00:41, na cidade invicta-a do Porto, no Hospital de 
Sâo Joâo, nasceu o Pedro, também de parto normal, 
corn 3, 440 kg e 51 centimetres de altura. Vai ser defesa 
central ou ponta-de-lança! Na Capital-a cidade de 
Lisboa, na Maternidade Alfredo da Costa, 56 segundos 
depois das 00:00, nasceu a Daniela Duarte, com 2,985 

kg. Peso-leve, deverâ ser bailarina. 
Na Ilha da Madeira, jâ sem o ruido do fogo de artificio, 
pelas 03:40, nasceu no Centro Hospitalar do Funchal, 
de cesariana, uma menina corn 3,2 kg, filha de màe aço- 
riana, a Ana Paula Teixeira Ramos, que é casada corn o 
madeirense Ramos de Freitas. 
Nos Açores, nasceu às 08:40 -a mais mandrià!-, no 
Hospital Divine Espirito Santo, em Ponta Delgada, a 
Ana Sofia, corn 3,640 kg. Peso-pesado, vai dar uma boa 
desportista. 
No Rio de Janeiro-Brasil, nasceu a bébé Luiza, assim 
chamada, em homenagem ao Présidente Lula, que 
tomou posse no dia do seu nascimento. Vai ser eozi- 
nheira? 
E quantos mais bébés nasceram por esse mundo fora? 
Quantas mortes tiveram lugar? 
Nesta roda-viva, de nascer, viver, morrer e transformar, 
câ vamos andando "cantando e rindo", na expectativa 
de "bom ano"... e melhor vivência. 
A aldeia global é uma realidade, por isso, as nossas boas 
vindas também aos bébés de outras linguas que, tal 

como os nossos, gritam e mamam (por enquanto) na 
mesma linguagem. 
Que velhos, médios e novos vivam em beleza o ano que 
agora começou! 

JMC 

Tu Cfi 
Olâ, olâ, foliôes! 

Cansadinhos, hem! 
Pois é, nos gostamos de folguedos, comes-e- 
bebes e, em quadras especiais, exageramosi 
É a nossa maneira de ser e estar. Nada a 
recriminar, todos fazemos o mesmo. £, 
também todos, aguentamos com as crises 
de figado, azedumes da bilis, colesterol em 
subida vertiginosa, diabetes aos saltos, etc., 
etc • • • • 

Sem esquecer os maltidos "peneus" à volta 
da cintura! 
Como consolo, apenas a certeza que todos 
irâo deixar este mundo, exagerem ou nâo. 
Portanto, desenrasquem-se sempre que 
puderem. 

Para nâo perderem a embalagem, prossigam em grande 
nas festas dos Reis e outras. 
No Canadian Madeira Club-Madeira House Community 
Centre, sâbado, dia 11, podem divertir-se na festa regional 
dos Reis, corn jantar às 20h00 e muita müsica corn a pre- 

■* sença do conjunto Os Vadios. Se quiser Bolo Rei faça a sua 
réserva até dia 10. Telefone: 416 656-5959, ou 416 533-2401. 

E, por falar em Reis, recorde-se de novo o "II Encontro 
Cantares aos Reis", numa realizaçào conjunta do Rancho 
Folclôrico e Etnogrâfico de Portugal, Peniche C. Club e 
Associaçâo Migrante de Barcelos, que terâ lugar dia 11 de 
Janeiro, às 18h30, no Néw Pipas Catering. Ranchos, 
Clubes e Associaçôes, Parôquias e familias, podem inscre- 
ver-se e divulgar na festa as tradiçôes de Cantares aos Reis 

da sua terra. Informaçôes e réservas, corn Tony Pereira: 
416 780-1258, ou Graça Sousa: 416 530-1662, ou Valter 
Ferreira: 416 772-0741. 

No domingo, dia 12, um grande convivio na Casa das 
Beiras, em Toronto. 
As 12h30, um almoço de confraternizaçâo e homenagem a 
um beirào ilustre, o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. José de Almeida Cesârio 
que, na altura, encontra-se entre nos para presidir à aber- 
tura dos festejos dos 50 anos oficiais dos poctugueses no 
Canada, na Câmara Municipal de Toronto. 
Informaçôes pelo telefone: 416 604-1125. De novo, as nos- 
sas boas vindas ao SECP, Dr. José de Almeida Cesârio. 

Segunda-feira, dia 13, é 
dia de sorte para os Por- 

tuguese s! 
E verdade, tem inicio a 
festa, a nossa festa!, real- 
izaçào da Comissâo "50 
Anos - Uma Celebraçào 
Luso-Canadiana". 
Segunda-feira, dia 13, às 
18h00, digam. Présente !, ^ 953 - 2003 
na Câmara Municipal de 
Toronto, no "ponta-pé de 
saida" das festas comemorativas da chegada oficial dos 
primeiros portugueses ao Canada (13 de Maio de 1953). 
Depois da recepçào às 18h00, seguern-se vârios aconteci- 
mentos: exposiçào de fotografias sobre os PIONEIROS, de 
Domingos Marques, Manuela Marujo e Gilberto Prioste; 
discursos do Mayor, Mel Eastman, do Ministro de 

Cidadania, Cari de Faria e do SECP, Dr. José de Almeida 
Cesârio; apresentaçâo do video "Pier 21-Halifax": palestra 
do Dr. José Carlos Teixeira sobre os Pioneiros portugueses 
e a nossa caminhada nestes ultimo 50 anos e, para fechar, 
uma mesa redonda corn PIONEIROS. 
A entrada é gratis. Nâo faltem. 

O "Project Diploma", que visa identificar as causas que 
têm vindo a afectar o acesso ao ensino post-secundârio no 
seio da Comunidade Portuguesa, tendo em vista a su- 
gestào de medidas a tomar de forma a garantir melhores 
indices de acesso naquel âmbito, serâ lançado quinta-feira, 
dia 16, na Galeria d’Arte Almada Negreiros, no Consulado 
Gérai de Portugal de Toronto. O "Project Diploma", de 
Frank Alvarez Jr. e équipa de colaboradores, serâ apresen- 
tado pelas 18h30. Haverâ na ocasiâo um "Porto de 
Honra", oferecido pelo Dr. Joào Perestrello, Cônsul-Geral 
de Portugal. 

Sâbado, dia 18 de Janeiro de 2003, o Amor da Pâtria C. 
Centre realiza no salâo da Igreja de Santa Helena, um jan- 
tar de apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes 2003. 
Haverâ baile corn o DJ-Mai tins Sound Mix. 
Informaçôes por intermédio de Regina Terra: 416 789- 
9013, ou Aida Azevedo: 416 532-2190, ou 416 53.5-2695. 
Desejamos um ano cheio de sucessos aos novos Cotpos 
Gerentes do Amor da Pâtria C. Centre. 

Ufa, o melhor é tomar um cafézinho corn uma fatia de 
Bolo Rei. 
Continuaçào de boas festas e Bom Ano. 

JMC 
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Vitima de acidente de viaçâo: 

José Viana 
mtiTeaosSOanos 
José Viana morreu esta quarta-feira no 
Hospital Sâo Francisco Xavier em 
Lisboa, vitima de acidente de viaçâo. O 
actor, de 80 anos, participou em filmes 
como O Recado, de José Fonseca e 
Costa, A Fuga, de Luis Filipe Rocha, A 
llha, de Joaquim Leitâo, ou O Fim do 

Mundo, de Joâo Mârio Grilo. 
Pintor e cenôgrafo, séria, no entanto, 
como actor, que José Viana acabaria 
por ficar conhecido. Estreia-se em 1951 
na revista « Lisboa é Coisa Boa!», de 
Ricardo Covôes e numa digressào pelas 
entâo Provincias do Ultramar levam-no 
a fixar residência em Angola durante 
alguns anos. 
Em Angola, régressa à pintura e chega 
mesmo a expor em Benguela, Lobito e 
Luanda. 
Régressa a Lisboa em 1957 e é atraido 
pela RTP que iniciava as suas emissôes 
expérimentais junto à Feira Popular. 
Participa num programa infantil - 
Riscos e Gatafunhos - e ainda em 
varias peças de teatro. 
No final da década de 60 volta ao 
teatro, ingressando no ABC participan- 
do em varias revistas como «Zé 
Cacilheiro», ou «Zéro, Zero, Zero - 
Ordem para Matar». 
Nos anos 80, régressa à pintura e par- 
ticipa esporadicamente em programas 
de televisâo, nomeadamente no 
«Grande Noite», de Filipe La Féria. DI 

Foto da semana 

Portugal: 

Jùlio Faria foi obrigado a pagar cauçâo 
Aguaxda julgamento em liberdade 
O ex-presidente da Câmara Municipal de 
Felgueiras, Jùlio Faria, saiu em liberdade 
apôs mais de seis horas de interrogatôrio 
judicial, ficando a aguardar julgamento em 
liberdade, mas ficou obrigado a termo de 
identidade e residência e ao pagamento de 
uma cauçâo de 20 mil euros (cerca de 4 mil 
contos), a quai tem de ser liquidada no prazo 
de 15 dias. 
JüUo Faria, que é suspeito de crimes de cor- 
rupçâo passiva, abuso de poder e partici- 
paçâo econômica em negôcio ilicito, foi deti- 
do na manhâ de terça-feira, no Hospital de 
Felgueiras, onde exerce funçôes de admi- 
nistrador. O ex-edil, actual présidente da 
Assembleia Municipal de Felgueiras, foi le- 

vado para o tribunal do municipio, afim de 
ser interrogado, um dia depois de a actual 
présidente da Câmara, Fâtima Felgueiras, 
ter sido sujeita a idêntica audiência. 
Ao contrario do seu antecessor, Fâtima 
Felgueiras saiu em liberdade, cerca das 4 
horas de terça-feira, sem pagar cauçâo, 
sendo-üie também imposto termo de identi- 
dade e residência, condicionalismo 
automâtico neste tipo de processo. Presume- 
se que ambos os interrogados sejam sus- 
peitos de envolvimento nos mesmos casos 
de que saem acusados de corrupçâo passiva, 
participaçâo em negôcio üicito e abuso de 
poder. 
A saida do Tribunal de Felgueiras, cerca da 

meia-noite, Jùlio Faria afirmou; “Como 
felgueirense, sinto mâgoa (...) Como 
cidadâo, confio na justiça”. Pressionado 
pelos jornalistas que o aguardavam, o ex- 
presidente de câmara nada quis comentar 
sobre o processo, alegando que salvaguarda 
de segredo de justiça. d 

Pedido de fiscalizaçâo segue para Tribunal 
Censtitucienal 
Jorge Sampaio pediu, conforme anuncia- 
do em Dezembro, ao Tribunal 
Constitucional a fiscalizaçâo sucessiva das 
normas do Orçamento para 2003 que 
modificam o câlculo das pensôes e o 
regime de aposentaçâo antecipada da 
Funçâo Pùblica. 
Jorge Sampaio é da opiniâo que as normas 
do Orçamento de Estado para 2003 que 
alteram o câlculo das pensôes e o regime 
de aposentaçâo antecipada da Funçâo 
Pùblica foram elaborados sem observân- 
cia dos processos de negociaçâo colectiva e 
de participaçâo das associaçôes sindicais. 
O Présidente da Repùblica promulgou a 
Lei do Orçamento para 2003 a 20 de 
Dezembro de 2002, mas anunciou desde 
logo a intençâo de submeter ao Tribunal 
Constitucional por ter dùvidas quanto à 
«constitucionalidade e/ou legalidade» de 
algumas normas. 
Num comunicado divulgado, Sampaio 
considéra que o regime de aposentaçâo «é, 
obviamente, matéria de maior sensibili- 
dade para todos os trabalhadores da 
Administraçâo Pùblica», mas sublinha que 

; 

AGUEDA; 
As ruas da baixa de Agueda foram inundadas pela subida das àg^uas do Rio 
Agueda, que nâo suportaram a chuva que caiu na zona centre. 

o pedido de fiscalizaçâo 
sucessiva da constitucionali- 
dade nâo impede a entrada 
em vigor do Orçamento em 
toda a sua extensâo. Este foi 
o motivo pelo quai Sampaio promulgou 
em Dezembro, o Orçamento sem solicitar 
a fiscalizaçâo preventiva, que implicaria a 
suspensâo da entrada em vigor do diplo- 
ma, o que «poderia causar perturbaçôes 
indesejâveis ao normal funcionamento da 

vida econômica do pais», 
em especial numa conjuntu- 
ra dificil. Esta é a primeira 
vez que Jorge Sampaio pede 
ao Tribunal Constitucional 

a fiscalizaçâo sucessiva desde que assumiu 
o cargo de Présidente da Repùblica. 
O pedido de fiscalizaçâo sucessiva sô pode 
ser apresentado apôs a publicaçâo em 
Diârio da Repùbhca do diploma a que se 
référé. CS 

fïMTMl 
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SâO SIMPLESMENTE OS MAJORES SALDOS 

DO ANO EM ARTNOVA FURNITURE PLUSÎ 

DURANTE OS ANOS OS NOSSOS CLIENTES POUPARAM 

MILHARES DE DÔLARES COM ESTE SALDO... 

TODA A NOSSA VIDA PAGAMOS 

IMPOSTOS, AGORA, 
É A ALTURA DE NÀO OS PAGAR... 

DURANTE OS SALDOS DE BOXING 

WEEK os NOSSOS CLIENTES NÀO 
PAGAM GST E PST 
EM TODAS AS MOBÎLIAS... 

VISITE Iâ A ARTMOVA FURNITURE PIUS 
üJ IJUJ' iji 
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Marc Dennis 
entre a musica e a Escola 
O conhecido Marc Dennis, autor, compositor e 
intérprete de musica popular e romântica, esteve 
no ültimo domingo em Mississauga, participando 
na festa dos funcionarios do Oasis Convention 
Centre. Uma boa surpresa para todos. 

Aproveitâmos o ensejo para conversar tinha informado da possibilidade de 
sobre a sua carreira musical e de profes- deixar de dar aulas na Escola e dedicar-se 
sor, uma vez que, anteriormente, jâ nos exclusivamente à miisica. Mas, quando 

vivemos "entre dois amores", sair de um -Quando voltas ao Canada? 
deles é sempre dificil... -Bom, em Agosto nao falto.-Salientou, 
-Jâ sou hâ muitos anos professor de entusiasmado, Marc Dennis. - Hoje, estou 
Matematica. Ensino dos graus 6 ao 8, na aqui porque o Joe e o Humberto, tal como 
Escola Secundaria Talbot Midale. Todos todo o pessoal do Oasis, me merecem o 
os anos penso abandonar a Escola para maior respeito. Dei aqui um pulo, cantei a 
dedicar-me à aventura da miisica. Gosto correr, vou jâ embora, sào 10 boras de 
de aventura, percebes? Mas, quando conduçào, e amanhà vou dar aulas, 
chega a bora, nunca sou capaz de aban- Mas em Agosto, nào falto as Testas do 
donar a Escola...-Confessou, Marc Dennis. Senbor da Pedra, da Igreja de Santa Inès, 
-Os jovens sào meus amigos, gostam de e nas Festas de Nossa Senbora do Monte, 
mim e eu deles, é um problema. Assim, no Madeira Park. O convite foi feito pelo 
continuo a sair de Massacbusets, apenas festeiro, o Sr. Carlos Alves, portanto, até 
nas férias escolares, como no Natal, em Agosto! 
Março, na Pâscoa, e no Verâo... Marc Dennis veio acompanbado do 
-Os alunos sâo portugueses? amigo Mârio Cardoso que, por sua vez, 
-Jâ foram quase todos mas agora tenbo nâo largou a companbia amiga da sim- 
muitos brasileiros. Actualmente, em Fall pâtica Gloria Acbadinba, elemento do 
River, a maioria dos estudantes sào sul- Rancho Folclorico da Casa das Beiras de 
americanos. Toronto. 
-Quando estâs na Escola 
a dar aulas, aproveitas 
para compor novas 
cançôes? 
-Sim, sim. Especialmente 
para outros artistas. 
Acabei em Maio dois 
âlbuns: um para o Duo de 
jovens Chris & Shawn e o 
outro com o Peter 
Michaels, um pequeno 
micaelense cheio de jeito. 
Comecei agora um com o 
Ricky Moniz, um garoto 
de 10 anos, que também 

tern muita habilidade para as cantigas. 
Logo a seguir vou trabalhar um âlbum 
especial com a Catarina Avelar, um 
âlbum de fados, ela também canta, e bem, 
o fado. 
-Entào, ë para ti? 
-Vou equilibrando as coisas... Também jâ 
tenho uns tôpicos para mim, para gravar 
lâ para Abril e lançar no principio do 
Verâo. 

-Entâo deixa a tua 
saudaçâo à 
Comunidade... 
-Claro, nem poderia 
deixar de desejar as 
maiores felicidades a 
todos. Começamos agora 
o ano de 2003 e faço 
votos de que seja bom 
para toda a gente. Desejo 
a todos o que desejo para 
mim e para os meus. E, 
também, bbrigado, por 
continuarem a dar-me 
apoio. 

E pronto, com um adeus breve, Marco 
Dennis arrancou no seu carro para dos 
Estados Unidos. Aqui, teve um gesto de 
simpatia e amizade. Lâ, esperam-no 
jovens alunos de Matemâtica que o admi- 
ram e estimam. Pelo meio, sempre, a 

■ miisica. 
Boa viagem. Bom Ano Novo, Marc 
Dennis. 

JMC 
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Oasis C. Centre em testa 
Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo, pro- 
prietârios do Oasis 
Convention Centre, em 
Mississauga, 
realizaram no passado 
domingo, dia 5, a festa 
de convivio dos fun- 
cionârios da casa que, 
com esforço e dedi- 
caçâo, cumprem a sua 
missâo de bem servir os 
muitos clientes da com- 
panhia luso-canadiana 
de serviços de ban- 
quetes e festas especiais. 

Foi uma tarde bem passada. Primeiro, um 
almoço "à Joe Pimentel" e sens colabo- 
radores, farto, saboroso e à nossa moda. 
Depois, a agradâvel surpresa da presença 
do compositor e intérprete, Marc Dennis, 
que nâo quis deixar de estar présente 
dizendo, assim, obrigado a todos pela sim- 
patia corn que o recebem todos os anos. 
Corn Marc Dennis, todos cantaram e 
dançaram. A seguir, a "malta da casa" 
apresentou um "sketch" cômico, um casa- 
mento à moda deles, felizmente, nâo à 
moda do Oasis, claro! Tiveram a ajuda dos 
"panteras" Tony Silveira e Joe Morgado. 
Para fechar as cerimônias, Joe e 

Humberto apresentaram os vârios 
prémios do ano ao pessoal que mais se dis- 
tinguiu. Sob os "aplausos e apupos", foram 
reconhecidos; na cozinha, a D. Conceiçâo; 
na manutençâo, o Sr. Fernando; o "rookie" 
do ano, o David; o bartender, a Janette e, 
o empregado do ano, o Léo. Parabéns a 
todos. 
Uma palavra de apreço para o DJ- 
Eloquent/Ricardo Rodrigues, que propor- 
cionou bom som ambiente e mùsica para 
dançar. 
Uma festa em familia que agradou a todos 
os présentés. 
A prôxima festa tem lugar dia 25, sâbado, 
corn Cantigas ao Desafio. Vamos a elas! 

JMC 

lYu-kish Airlines: 

Queda de auiâo na Turquia 
fez 75 mertos 

I o aviâo da Turkish Airlines que se 
I despenhou, quarta-feira, quando se 
I preparava para aterrar no aeroporto de 
I Diyarbakir, fez 75 mortos. Hâ cinco sobre- 
I viventes, segùndo o ultimo balanço oficial. 
I O aviâo da Tlirkish Airlines que se 
j despenhou, quarta-feira, quando se 
I preparava para aterrar no aeroporto de I Diyarbakir, fez 75 mortos. Hâ cinco sobre- 

viventes, segundo o governador local, 
Cemil Serhadli, citado pelo canal de tele- 

I visâo NTV. 
I Um balanço anterior, avançado pelo min- 
I ■’istro turco do Interior, Abdulkadir Aksu, 
I apontava 72 mortos. Um bébé de 18 
I meses é uma das vitimas mortais, depois 
I de nâo ter resistido aos ferimentos sofri- 
I dos. O ministro turco dos Transportes, 
J Binali Yildirim, indicou que mna criança 
I de dois anos é uma das feridas e encontra- 
I se em estado grave. O governante confir- 
I mou ainda a existência de estrangeiros 

entre os passageiros do aparelho. O presi- | 
dente turco, Ahmet Necdet Sezer, jâ âpre- | 
sentou condolêneias às familias das viti- | 
mas e o primeiro-ministro, Abdullah Gui, I 
anunciou que se deslocaria a Diyarbakir. | 
As autoridades, que aguardam para ana- | 
lisar as caixas negras do aparelho, defen- | 
dem a tese de addente. Na altura em que | 
o aviâo se despenhou havia um denso | 
nevoeiro, s^undo testemunhas presence | 
ais. «O aviâo depenhou-se na altura em | 
que se preparava para aterrar, O barulho | 
era insmdecedor e incendiou-se antes de | 
embater no solo», descreveu Ahye Ilgin, | 
um dos cinco sobreviventes, dtada pela i 
agenda Anatolia. Aliye Ilgin acrescentou | 
que foi projectada do aviâo e ainda viu o | 
aparelho partir-se em dois. «O aviâo flcou | 
completamente em chamas. Foi horrivel», | 
descreveu. O voo TK 634 das linhas inter- | 
nas turcas fazia a ligaçâo Istambul- | 
Diyarbakir | 

! 
I 
I 

Os foliôes funcionârios do Oasis em festa. 

Os funcionârios - adores do Oasis, napeça do casamento. 

Especiais do Ano Novo! 

7.50% de Juros em depôsitos 
garantidos pelo Governol 

Mortgages: 4.95% por 5 anosi 

PARA MAIS INFORMACôES: 

BANCO COMUNITARIO LUSO-CANADIANO 
1199 Dundas St. West Toronto, ON 1X3 
Tel.: 416-533-9245 1-877-266-5876 Fax: 416-533-2578 



6 Quinta-feira, 9 de Janeiro, 2003 COIViyiyiDAOE O Milénio 

Gapitâo Emanuel Duarte de uisHa a Torente 
O especialista e apaixonado das coisas do 
mar, Capitao Emanuel G. da Costa 
Duarte, filho da pintora-artista terceirense 
Liliana Duarte e do madeirense Manuel 
Duarte (Agência de Viagens Universal), de 
hâ muito afastado de Toronto devido à sua 
aventurosa vida pelo mares "jà antes nave- 
gados" mas sens desconhecidos, agora 
sediado em Vancouver, visitou Toronto. 

Um periodo proprio para visitar os pais e 
os amigos. 
Claro que o Emanuel, que comigo traba- 
Ihou hâ 31 anos na CHIN, nao deixou de 
me visitar, bem acompanhado pelo amigo 
José Henrique Brum, um homem que tam- 
bém "respira" mar e barcos. 
Das muitas aventuras e muitos mares, o 
Capitao Costa Duarte "aportou" a 

r 
j 

José Henrique Btum e Emanuel Duarte na CIRV fm. 

V| 

Vancouver, onde vive a sonhar novas aven- 
turas e a visionar novos barcos. Emanuel 
Duarte -como prefiro chamar-, formado 
em Arquitectura Naval, esta continua- 
mente a estudar, desenhar e a procurar 
financiadores para os seus projectos o que, 
segundo nos afirmou, tern tido muito 
êxito. Neste momento esta a planear um 
passeio ao Alasca no seu barco "Açor", 
barco que construiu e mantém hâ alguns 
anos. 
Em adiantado estado de estudo e financia- 
mento, tern o projecto de um barco muito 
especial em conjunto com um grupo 
chinés mas que gostaria de nâo desvendar 
por enquanto. Pretende que no projecto 
especial -o seu sonho maior!- estejam 
envolvidos mais portugueses, particular- 
mente, ligados à marinha e ao mar. 
Também tern em maos, a convite de um 
escritor canadiano, a possibilidade do 
lançamento em livro das suas aventuras 
nos mares, seus estudos e experiências, 
sem deixar ficar no "bad do esquecimento" 
as descobertas dos portugueses, aqueles 
que deram novos mundos ao mundo. 
Agradecemos ao Emanuel Duarte, a visita. 
Deixou, por intermédio do nosso 
semanârio, o desejo de Bom Ano para 

todos os portugueses espalhados pelo 
mundo. 
Foi um prazer ver o Emanuel. Desejamos- 
Ihe as maiores felicidades e muitas viagens 
por esses mares além. E, se possivel, uns 
passeios no "Açor"... 

JMC 

Estati'sticas 2002/03 
As estatisticas estao na moda, nada a 
fazer. 
E, segundo os entendidos, fazem muita 
falta e apontam muitos caminhos novos 
a seguir. 
Por exemple, no caso dos divbrcios em 
Portugal, a crise é notôria. Entre Janeiro 
e Setembro de 2002 quase duplicaram 
em relaçào a 2001. Foram 13.122 em 
2001 e, no passado 2002 (até Setembro!), 
20.450 divôrcios, dados do Instituto 
Nacional de Estatistica. 
No que respeita aos casamentos, houve 
uma ligëira descida, na casa dos 3,5 por 
cento. 
Nos primeiros 9 meses de 2002 cele- 
braram-se em Portugal 45.005 casamen- 
tos, contra 46.621 no periodo homôlogo 
de 2001. No total -entre Janeiro e 
Dezembro- celebraram-se 58.390 casa- 
mentos e concretizaram-se 18.851 divôr- 

cios ao longo de 2001. 
No que respeita à natalidade, entre 
Janeiro e Setembro de 2002 nasceram 
84.400 crianças de màes residentes em 
Portugal, menos 1,5 por cento do que 
em idêntico periodo de 2001, e mor- 
reram 79.548 pessoas, mais 3,2 por 
cento do que no ano anterior. Estes indi- 
cadores demogrâficos relativos aos très 
trimestres do ano que terminou foram 
divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estatisticas. 
Quanto aos ôbitos de residentes, em 
2001 verificaram-se 105.092. Embora 
ainda nâo sejam conhecidos os dados 
relativos ao ultimo trimestre de 2002, os 
numéros até agora disponiveis apontam 
para uma ligeira descida de natalidade. 
Ao invés, o numéro global de ôbitos 
poderâ subir. 
"Isto é que vai uma crise!". 

Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People „ , ^ 
with your choice of ^ ^ ^ 
Dipping Sauce 

16’’ 
315 square inches of pizza 
(21”X 15”) 

We Deliver Quality 

A, * 

5' ' ‘««a 

Call (416) 439-0000 
Limited time offer. Taxes extra. Not valid with any other combination or special. Valid at participating stores only. Delivery charge applies. 

I Comunidade 2003: 
I ■ I 
I Comunicados | 
I -O Centro Cultural Portugues Vasco da Gama de Brampton informa que estâo | 
j abertas inscriçôes para as Aulas de Cidadania Canadiana com inicio a 14 de | 
I Janeiro de 2003. Informaçôes e inscriçôes no Vasco da Gama de Brampton, ou pelo | 
I telefone: 905 459-2184, ou 905 586-9954. | 
I I 
I -O Rancho Folclbrico e Etnogrâfico de Portugal, a Associaçâo Migrante de Barcelos | 
I e o Peniche Community Club de Toronto, organizam o 'TI Encontre Cantares dos | 
I Reis", sâbado, dia 11 de Janeiro, no New Pipas Catering, com inicio às 18h30, | 
i Podem inscrever-se Ranchos, Clubes e Associaçôes, Parôquias e familias, da | 
I Madeira, Açores e Continente, para que a tradiçâo de cada terra seja divulgada e | 
I mantida. Informaçôes e réservas; 416 780-1258, ou 416 530-1662, ou 416 772-0741. | 

Sàbado, dia 11 | 
I -Festa Regional dos Reis no Canadian Madeira Club-MHCC, com Jantar. Baile com | 
I Os \^dios. Bolo Rei e surpresas. | 
I -Festa dos Reis na Igreja de Sâo Sebastiâo. Aniraaçâo com o conjunto "Ecos de | 
I Portugal". Champanhe e Bolo Rei. I 
I -Festa do l.“ Aniversârio da Diaspora no Lusitânia de Toronto. | 
I -Baile no Graciosa C. Centre, corn o conjunto Pai e Filhas. | 
I -Baile do Tango no PCCM. Animaçâo pelo conjunto Mexe-Mexe. | 
I -Baile da matança dp porco à Açoriana no Angrense de Toronto. | 

Domingo, dia 12 
I Almoço na Casa das Beiras, pelas 12h30, corn a presença do Dr. José de Almeida | 
I Cesârio, Secretârio de Estado das Comunidades. | 
I -Encerramento do lo. Aniversârio da Diâspora no Lusitânia de Toronto. | 
I -Assembleia Gérai Ordinâria no Portuguese Canadian Democratic C. Centre. I 

I QmntaHfeira, dia 16 I 
I -Apresentaçào do Project Diploma, de Frank Alvarez Jr. e équipa de colaboradores | 

na Galeria dArte Almada Negreiros, às 18h30. O CônsuLGeral, Dr. Joâo I 
I Bettencourt oferece na ocasiâo um Porto de Honra. j 

Sâbado, dia 18 I 
I -Baile de abertura e apresentaçào dos Corpos Administrativos do Amor da Pâtria, | 
I no salâo da Igreja de Santa Helena. Jantar e baile. | 
I Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de Câmara de Lobos em Toronto, rear | 

liza a festa do Padroeiro, S. Sebastiâo, no salâo do Canadian Madeira Club, cujos | 
I fundos reverterâo em favor da Aldeia da Paz, Madeira. | 
I I 

I Domingo, dia 19 | 
I Assembleia do Angrense de Toronto, às 13h30. i 
I Eleiçâo dos Corpos Gerentes para 2003. | 
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Shegundo Galarza 
Um basco 
que divulgou 
a musica 
popular 
portuguesa 
O maestro Shegundo 

Ramôn Galarza Araco, 

falecido sâbado passa- 

do em Lisboa, naciona- 

lista basco, nasceu em 

Segura, na provincia de 

Guipûzoa, a cerca de 40 

quilômetros de S^Ln 

Sebastian, hâ 78 anos. 

Ficou conhecido em 
Portugal como Shegundo 
Galarza por influência dos 
jornalistas portugueses. 
Tornou-se, ao longo de 
décadas, um divulgador da 
müsica popular portuguesa. 
Filho ùnico de um comerciante, foi cria- 
do por très senhoras, a mâe e duas tias. 
Jogou "pelota basca" e quando lhe per- 
guntavam que modalidade, respondia "à 
mâo, que é a mais bonita". 
Fez O Conservatôrio de Bilbau - piano, 
harmonia e composiçào - e dizia que a 
agilidade que tinha ficou a dever-se a 
duas coisas; 
andar milhar de quilômetros e ter jogado 
muita pelota basca. 
Tinha 11 anos quando começou a guerra 
civil espanhola e mais tarde, em 1942, foi 
apanhado pela Segunda Guerra Mundial 
em Berlim. 
Classificava o pùblico português de timi- 
do e reservado e contava que quando se 
estreou em Portugal, no Natal de 1948 no 
Casino Estoril, a sua luta era saber a 
reacçào do pùblico: estava a gostar ou nào 
estava gostar? Tocou Charlie Kunz e Cole 
Porter para os "senhores da noite" na 
Costa do Sol daquele tempo: o rei depos- 

to Umberto de Itàlia, o ex-rei Carol da 
Roménia, o conde de Barcelona, o conde 
de Paris e o arquiduque da Austria, entre 
outros. 
Durante algum tempo foi professor da 
Infanta Margarida de Espanha, irmâ do 
rei Juan Carlos, de Espanha. 
Segundo Galarza foi solista, maestro, 
arranjador, compositor, gravou mais de 
200 programas para a RTP, criou a banda 
musical de algumas longas-metragens e 
de centenas de documentârios. 
Trabalhou corn Max, Tony de Matos, 
Lara Li, José Cid, Paulo de Carvalho, 
Tozé Brito, Marco Paulo e Carlos Paiào, 
entre outros. 
Actuou durante anos em Angola e 
Moçambique. 
Um seu filho Ramôn seguiu nas lides da 
müsica. Dele dizia ser o protôtipo do 
autodidacta. 
Morreu corn 78 anos devido a doença 
prolongada. El 

Falecimento de sua Excelência 
Ramon J. Hnatyshyn 
(Antigo Governador Gérai do Canada) 

Congresso Nacional Luso-Canadiano, em representaçào 
de toda a comunidade envia corn pesar profundas con- 
dolências e simpatia à familia e amigos do entào 
Governador Gérai do Canada, Sua Excelência Ramon J. 
Hnatyshyn. Quer ainda o Congresso expressar admiraçâo 
e gratidào que este exemplar Canadiano deu a este pais 
que sempre serviu corn orgulho e dignidade. 
Ao falar sobre a CEC (Canadian Ethnocultural Council), 
o Senhor Hnatyshyn fez lembrar que é muito importante 
reflectir no facto que as pessoas que vieram de muitos paises e que ajudaram a cons- 
truir esta grande naçào, trouxeram também as suas culturas as quais contribuiram 
para o engrandecimento dos nossos valores e para uma fundaçâo que alicerça o futuro. 
A sua dedicaçào pelo Multiculturalismo jamais sera esquecida. 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.coni 

ÆnÊÊjm iS45 Dupont St. 
IH M6H SA6 

Dufferin/Dupont 
TONE MARTINS cGaiieria Mam 
Sales Representative 

Se esta a pensar em vender nào se atrase ' 
o mercado da Primavera esta à porta. 

Si Cl A.IB/I.AM100WNE DUFFERIN/Bî 

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

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

A Primavera é a altura para vender com o 
preço mais alto e em menos tempo. 

ST. CLAIB/KEEIJE 

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

Prédio corn 30 anos, 2 apartann n 
tps de 2 quartos, 2 salas e cozinlia 
Area comercial de 2500 sq. feet lu» 
rés do chào. Todo alugado. 

*329,900°' 

Se vender ou comprar val beneHciar dos excelentes 
juros de hoje, 5.45% por 5 anos. 

S'^NGTON/DUPQNT 

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

Casa em tijolo despegada. 
2“ andar corn apartamento de 3 
quartos de cama e cozinha. 1“ ani 
corn 3 quartos e cozinha. Cave 
acabada corn entrada separada. 
Driveway privado e laneway. 

Para uma avaliaçâo e maxiual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me Peter Ferreira 

Présidente Nacional 
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Tradiçâo portug^esa: 

Oantares aos Reis, uma tradiçâo que nâo marre 
Os grupos de Cantares aos Reis sâo, feliz- 
mente, uma tradiçâo corn raizes entre nos. 
Todos os anos e, cada vez mais, grupos de 
Cantares aos Reis visitam a CIRV-fm e a 
FPtv para, corn toda a simpatia, saudarem 
a Comunidade Portuguesa corn os seus 
cantares e a sua mùsica. 
Este anos, duas visitas. A primeira, a do 
Grupo de Cantares aos Reis da 
Associaçào Cultural do Minho de 
Toronto, liderado pelo entusiasta Octâvio 
Barros, e pelo présidente da Associaçào, 
Alexandre Barbosa. A segunda, do 
Grupo de Cantares aos Reis da Casa da 
Poveiros de Toronto, sob a batuta do 
Laurentino Esteves, na companhia de 
alguns elementos do "Searas de Portugal" 
e do acordeonista Casimiro Pinheiro. 

Quadras simples, bonitas e de cariz reli- 
gioso, que todos conhecemos mas que 
nunca cansa ouvir. Bern pelo contrario, 
ouvi-las de novo dâ-nos um certo alento, 
recorda-nos infâncias felizes, momentos 
de gratos ensinamento para a vida. 
Isto, para além do convivio, da dis- 
tribuiçào do Bolo Rei e do çopinho de 
vinho do Porto que, nestas coisas de gar- 
gantas afinadas, faz sempre um jeitâo. 
Os ouvintes e os tele-espectadores de 
CIRV-fm e FPtv, respectivamente, tam- 
bém jâ nâo dispensam os Cantares aos 
Reis que, ano-apôs-ano, "enviamos" a 
todas as casas portuguesas. E, cantamos 
também, de homenagem à gente amiga 
que nos vem cantar os Reis. Aos minho- 
tos, dissemos: 

^ Continua na pàgina seguinte 

AIDS Commiiteie of Toronto 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

399 CNurcb St.,4tb 
Toronto, ON MSB 2JB 

Fernanda da Silva 

Rui Pires 

- Servlço de aconselhamento gretulto para famîlias e iiulividoos 
irtfec^ados ou afectados pelo virus da AIDS/SIOA. 

» Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé). 

- Preencbimento de Declaraçâo de împostos 
(Income Tax return). 

- Auias de computadores para pessoas HIV positivas. 

• Programas de educaçao e prevençâo para jovens e aduitos. 

» Oportunidades de voiuntarîado e respectivo treino. 

» Acompanhamento ao médfco e ao hospital* 

- Assistência para profissionats gue trabalham na ârea de 
HIV/AIDS (medicos, asséstentes soclats, etc), 

TEL: 416»340*8484, ext.29ô (Fernanda) ou ext. 242 (Rui) 

E~MiAIt; fdaslhra#actoronto.org ou rpircs#adoronto,org 

WÊBSÏTEî www.actoronto.org/portuguese/lndex.html 
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Ô minhotos, ô minhotos 
Do norte do meu pats 
Continuem alegres e marotos 
E tenham um Ano Novo feliz! 

Aos poveiros, dedicamos esta: 

Obrigado poveiros por virent 
A esta casa de todos vos 
Obrigado por unirem 
Vossa voz à nossa vozl 

Assim, ficamos de contas saldadas. E, para 
O ano que vem, contamos de novo con- 
vosco e os mais que possam aparecer. As 
nossas portas sào largas e altas, têm espaço 
mais do que suficiente para que todos pos- 
sam entrar. E todos sào bem vindos! 

JMC 

Bom Ano para a economia, opiniâo do Delegado do ICEP 
Na sequência de opiniôes que pedimos a 
varias entidades portuguesas sobre o ano 
2002 e perspectivas para 2003, recebemos do 
Delegado do ICEP, no Canada, JA. Nolasco 
Damas, uma respectiva resposta cheia de con- 
fiança no futuro e na continuidade de boas 
relaçôes econômicas com o Canada. 

1. 2002 foi um ano que, apesar das condicio- 
nantes conhecidas de todos, acabou por ser 
um ano positivo para Portugal e para a sua 
economia e particularmente nas relaçôes 
econômicas corn o Canada, no seguimento do 
acréscimo de notoriedade de Portugal neste 
pais résultante da visita em 2001 do Senhor 

Présidente da Repùblica, Dr. Jorge Sampaio. 

2. Espero que em 2003 nâo se concretize a 
ameaça de guerra que paira sobre o mundo, a 
quai viria a prejudicar a economia interna- 
cional. 
Do ponto de vista de Portugal, confio que 
2003 sera um ano de viragem do ponto de 
vista econômico, através do empenhamento 
de todos os portugueses, estejam eles em 
Portugal ou espalhados pelo Mundo. 
Corn os melhores cumprimentos, 

]. A. Nolasco Lamas 

Delegado mummà 

Acidente aéreo: 
confirmados 
21 mortos 
Os 21 ocupantes do aviâo que se 
despenhou no aeroporto de Charlotte, 

I na Carolina do Norte, morreram no 
acidente, anunciaram as autoridades 
locals. Dois trabalhadores que estavam 
perto da zona onde o aviâo caiu estâo 
desaparecidos 
«O aviâo transportava 19 passageiros e 
dois tripulantes. Nâo houve sobre- 
viventes», disse Jerry Orr, director de 
operaçôes do aeroporto, em conferên- 
cia de imprensa. O aparelho «levantou 
voo e foi incapaz de manter a altitude. 
Voltou a descer e colidiu com um 
hangar», acrescentou. 
O aviâo despenhou-se contra um 
hangar de manutençâo da companhia 
US Airways. O aparelho incendiou-se 
logo apôs ter levantado voo. 
Desconhecem-se ainda as causas do aci- 
dente, mas sabe-se que se registavam 
fortes ventes no momento em que o 
Beech 1900 D bimotor turbo-hélice da 
companhia Air Midwest se despenhou. 
Na altura do sinistre, uma centena de 
operârios trabalhava numas obras 
junto ao hangar. Dois trabalhadores da 
terra encontram-se desaparecidos, 
segundo uma porta-voz da Agência 
Federal de Aviaçâo dos Estados Unidos, 
Laura Brown. «E possivel que se regis- 
tem mais vitimas», acrescentou. El 

DISMUSICA Canada 
Orgulhosamente apresenta 

a grande noite açoriana 

Nû 

CANTIQÀ8 AO DESAnO 
^ Sàbado, dia S5 de Janeiro, com infeio peiaa i8h30, 

j no Oasis Convention Centre, em Mississauga. 

Festa e Jantar, apenas: $40 dôlares. 1* 
P Corn apresentaçâo de Jorge Machado, irào desHlar os repentistas José Eliseu, vindo da Ilha Terceira; | 
I José Placido e José Barbosa, vindos dos Estados Unidos e, do Canada, José Fernandes. *| ^ 

Estes artistas serâo acompanhados pelo guitarrista Antonio Amaro, viola de acompanhamento ^ * R 

P 
.1 

Leonardo Medéiros e pelo viola baixo Hernani Raposo. 

Oasis Cat:ering and Convention Centre 
^036 Lakeshore Road East, Mississauga 

Informaçôes e réservas: 
005 001-7777. ou 41B 534-7143 

r. 

Esta sessâo de Cantigas ao Desafio tem o apoio da Ervanâria Victoria. Info: 416 603-7978 â Oasis Convention Centre tem para os sens amigos e clientes 

a tradicional festa de SÂO VALENTIM no dia 15 de Fevereiro, 

corn a presença inconfundivel do romântico NILTON CÉSAR e, 

da voz local, MARIA DOS AJ>UOS. 

Reservem jà os vossos lugares! 
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Açores; 
Mais de 50 crianças sâo registadas sem pai. Em 80% dos casos confirma-se quem é o pai 

Filhos de pais desconhecidos 
Nos Açores, muitas crianças estâo registadas 
nas Conservatôrias do Registo Civil apenas 
corn O nome da mâe ou corn pai desconhecido. 

Anualmente, entram no Tribunal de F£unilia e 
Menores de Ponta Delgada mais de 50 proces- 
sus para investigaçâo de paternidade. 

A maioria dos processos é instaurada apôs o envio dos 
assentos de nascimento pelas Conservatôrias do Registo 
Civil, onde a criança é registada apenas corn o nome da 
mâe. O Procurador da Repùblica do Tribunal de 
Familia e Menores de Ponta Delgada, Paulo Sousa, 
avança que este numéro résulta numa média de très cri- 
anças por mês, em que tem de ser realizada 
Averiguaçâo Oficiosa de Paternidade (AOP) no 
Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra. 
É O Ministério Püblico, como représentante do Estado, 
que avança corn o processo de averiguaçâo da pater- 
nidade biolôgica. Um processo corn a duraçâo judicial 
de cerca de dois anos e que custa ao Estado largos mi- 
Ihares de euros. Ou seja, cada exame por pessoa custa 
ao Estado entre os 119 euros e os 675 euros. Contudo, 
nos Açores, desde as colheitas de sangue nas unidades 
hospitalares, o seu encaminhamento para o Instituto de 
Medicina Legal em Coimbra e posterior envio dos 
resultados da AOP demoram entre um ano a um ano 
meio. 
Os processos demoram por vezes mais do que dois 
anos, quando sâo instauradas acçôes ordinârias de 
averiguaçâo de paternidade, porque o pretenso pai 
récusa fazer a AOP ou este morre quando o processo 
ainda decorre. É o caso de Maria. Hoje o seu filho tem 
onze anos, e o pai nunca quiz reconhecê-lo como tal. 
Entretanto morreu e a sua familia recusou submeter-se 

a testes de ADN e nâo reconhece o menor como mem- 
bro da familia. 
Por ordem do tribunal o corpo foi exumado e realizados 
testes de ADN pelo Instituto de Medicina Legal de 
Coimbra. Jâ se passaram mais de très anos sem que 
Maria tenha obtido qualquer resposta, continuando 
estes anos todos a sustentar sozinha o seu filho. 
Quando chega ao Tribunal de Menores os assentos de 
nascimento das crianças sem pai, o processo avança 
primeiro corn a realizaçâo de uma simples conta para se 
descobrir em que altura a criança foi concebida. O 
periodo legal da concepçâo aponta que uma criança sô 
pode ser concebida nos primeiros 120 dias dos 300 que 
precederam ao nascimento. A exemplo, uma criança 
que nasceu a 22 de Março de 2001, o periodo legal de 
concepçâo foi entre 27 de Maio a 23 de Setembro de 
2000. Feitas as contas, o tribunal investiga quem man- 
teve relaçôes sexuais corn a mâe do menor naquele 
periodo legal. 
Estes casos reportam-se ao mundo das mâes solteiras 
(entendidas legalmente como aquelas que nâo estâo 
casadas ou em uniâo de facto), que independentemente 
do estrato social, engravidaram no decurso de um 
namoro ou de um relacionamento fugaz e sem compro- 
missos e que na hora da verdade, o parceiro recusou 
assumir a paternidade. 
As AOP pedidas pelo Tribunal de Eamilia e Menores 
envolvem maioritariamente mâes solteiras corn idades 
entre os 18 e os 23 anos. Mas cada vez mais surgem casos 
de mâes menores. Anteontem, por exemplo, no Hospital 
de Ponta Delgada, uma jovem de 13 anos deu à luz o seu 
primeiro filho. Muitas destas mâes estâo referenciadas 
em processos de promoçâo e protecçâo de menores em 
risco, do Tribunal de Familia e Menores. IZI 

Açores/Sâo Miguel: 

Culturado 
Ananas na Casa { 
dos Açores do 
Norte 
A cultura do ananâs, uma das mais tradicionais 
produçôes da ilha de Sâo Miguel, é o tema da | 
exposiçâo de fotografia que foi inaugurada na j 
Casa dos Açores do Norte, no Porto, prolongando- 
se até 4 de Fevereiro. 
O fotôgrafo Joâo de Freitas, autor dos vinte e oito 
trabalhos a preto e branco, disse que a exposiçâo 
pretende retratar todas as fases da produçâo do 
ananâs em estufas de vidro, da plantaçâo à comer- 
cializaçâo do fruto. 
As fotografias foram efectuadas de Abril a Maio de 
2002, em exploraçôes na Fajâ de Baixo, a freguesia 
micaelense que apresenta maiores tradiçôes neste 
tipo de actividade. 
Apesar da primeira estufa de dimensâo industrial 
sô ter sido construida em mil oitocentos e sessenta 
e quatro, a introduçâo da cultura do ananâs na ilha 
de Sâo Miguel data de mil oitocentos e quarenta e 
oito. 
A produçâo do ananâs açoriano passa actualmente 
dificuldades, devido à çoncorrência do abacaxi de 
paises como a Costa do Marfim e Quénia. No 
entantOj os produtores de ananâs apostam, quer na 
certificaçâo do produto, quer na vertente da cul- 
tura biolôgica como formas de garantirem uma 
presença mais efectiva no mercado.O 

Hivtôciot DotmiHg&d lUkoCedote 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 
=== 

Sàbado, 
11 de Janeiro 

Balle do Tango 
- conlunto 

mexe-mexe 

INFO; 905-286-1311 

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 mâo! 

^^^^oniingos 

Tel: 905-602-7746 OU 1-000-935-4441 
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Aceitamos encomendaa, 
corn eapeciais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coat:ele^aa, 
galinha grelhada na 
brasa e no eape^o, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunîdade 905-829-8395 
2828 Kingsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da ^EW • „ 

evento alusivo ao 50 anos da chegada ofi- 
cial da imigraçâo portuguesa ao Canada. 
Consequentemente, jâ temos agendados 
vârios eventos, mas dos sub-comités que 
fazem parte des comité, jâ temos confir- 
mado um espositôrio que vai ser inaugura- 
do no dia 10 de Maio no Pier 21 que vai 
constar de artifactos portugueses e de 
temas educativos e que estarâ em 
exposiçào no museu durante seis semanas. 
No dia 13 de Maio haverâ um jantar em 
que convidâmos individualidades de 
Portugal e do Canada e vamos ter um 
congresso para a juventude, uma 
exposiçào de pintura organizada pelo 
grupo “Sem Saudade” e se calhar, ainda 
nâo esta decidido, mas encerraremos as 
celebraçôes no dia 13 de Dezembro de 2003. 
JMC - Resta dar os parabéns pelo esforço 
que têm feito em prol dos 50 anos oficiais e 
esperamos que tudo corra da melhor forma. 
Contem corn o Milénio, Cirv e FPtv para o 
que for necessârio. 
Clara Santos - Muito obrigada. Sô espero 
que as celebraçôes dos 50 anos corram tâo 
bem como as dos 25 anos, das quais fiz 
parte. 

Pronto. Assim, convite aos disponiveis 
para segunda-feira, dia 13, estarem pré- 
sentes na Câmara Municipal de Toronto, 
a partir das IBhOO. É o começo de um 
grande ANO de festas da Comunidade 
Portuguesa, para a comemoraçâo da 
chegada oficial dos primeiros portugueses 
ao Canada. 50 anos nào sâo 50 dias, 
vamos à festa! 

JMC/Ana Fernandes 

6 DIAS POB StMANA DAS 10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ mRA 10AM-9PM 

IINICi' 

dia 13 vai ser o moto destas celebraçôes de 
2003. A razào é muito simples: começou 
por ser, inicialmente, o dia 13 de Maio, o 
dia em que os primeiros portugueses de 
imigraçâo oficial chegaram ao Pier 21, em 
Halifax. Como o barco atracou muito 
tarde, nào era possivel desembarcar 
porque os empregados da alfândega jâ ti- 
nham ido para casa. Entâo, tiveram que 
dormir mais uma noite no barco e, conse- 
quentemente, sô no dia seguinte poderam 
desembarcar. Contudo, o dia 13 é de 
facto o dia de chegada a Halifax. A esco- 
Iha do 13 dejaneiro para iniciarmos as ce- 
lebraçôes, deve-se a varias razôes: 
primeiro porque, de facto, nâo somos 
supersticiosos; segundo, era necessârio 
eicolher uma data para Janeiro simples- 
mente porque uma das intençôes do 
comité era levar a cabo pelo menos um 
evento cada mês do ano de 2003. 
Consequentemente, era necessârio esco- 
Iher uma data e logo se constactou que a 
primeira semana nào séria a mais pru- 
dente devido à ausência de algumas pes- 
soas por altura das festas natalicias e tam- 
bém nâo queriamos estender muito até ao 
fim do mês. Verificâmos, entâo, que o dia 
13 iniciava uma semana e a partir dai uti- 
lizâmos essa data, juntamente corn outros 
comités organizados pelo pais e corn ou- 
tras secçôes consulares que também vâo 
levar a cabo eventos nos dias 13. 
JMC - A inauguraçâo das celebraçôes 
serâ, entâo, no proximo dia 13 na Câmara 
Municipal de Toronto. Quai é o progra- 
ma para esse evento? 
Clara Santos - Como inicio das cele- 

pela Dr“ Manuela Marujo e pelo 
Domingos Marques, publicadas no livro 
deles “With Hardned Hands” e fotografias 
da comunidade um pouco mais recentes e 
um painel que estâ a ser pintado a proposi- 
to pelo pintor Paiva de Carvalho que célé- 
bra a chegada dos portugueses a esta terra 
e a sua presença nos ültimos cinco ou seis 
séculos. Por outro lado, teremos também 
uma mesa redonda com pioneiros que sera 
dirigida pelo Prof. Carlos Teixeira, mas 
antes disso farâ uma pequena alocuçào re- 
lativamente à estada dos portugueses no 
Canadâ nos ültimos 50 anos. Depois 
haverâ o contar de histôrias desses mes- 
mos pioneiros, como chegaram a esta 
terra, como a “desbravaram” e como nos 
abriram as portas. Nào sei até que ponto 
isto deverâ ser mencionado, mas tivemos o 
cuidado de ter pioneiros das très regiôes 

A simpâtica Clara Santos, funcionaria do 
Consulado Geral de Portugal em 
Toronto, e présidente da Comissào “50 
Anos - Uma Celebraçâo Luso- 
Canadiana”, esteve na FPtv para falar 
sobre o inicio dos festejos e “destapar o 
véu” dentro do possivel - sobre indativas 
futuras. 
Aproveitâmos a entrevista da Clara Santos 
à FPTV para também a transcrever 
nas pâginas do semanârio O Milénio. 

JMC - Clara Santos, afinal começar no dia 
13 dâ sorte... 
Clara Santos - Sim. Conforme jâ 
expliquei a algumas pessoas, creio que o 

braçôes, pretendemos sair um pouco da 
comunidade, ou seja, levar estas cele- 
braçôes à comunidade canadiana em 
geral. Porque nâo ir à Câmara Municipal 
onde, nèsta cidade, somos um grande 
numéro? Contactâmes o escritôrio do 
nosso vereador Mârio Silva que nos per- 
mitiu infiltrar o circulo e conseguimos 
autorizaçâo para que o inicio das cele- 
braçôes fosse na Câmara. O programa 
consiste de um pequeno beberete porque 
as verbas também nào sâo muitas, por isso 
trate-se de algo simbôlico corn inicio às 
18h00. Cerca das 18h45, haverâ o inicio 
corn os discursos inerentes a estas ocasiôes 
e jâ temos assegurada a presença do prési- 
dente da câmara, do ministre provincial 

Cari de Faria e do 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portu- 
guesas, Dr. José Cesârio. 
Continuâmes a aguardar 
confirmaçào do governo 
federal. Depois disso, 
teremos a exibiçào de um 
video produzido aquando 
da deslocaçào dos pio- 
neiros madeirenses ao 
Pier 21, em Halifax, em 
1999 corn cerca de 10 
minutes. Temos tam- 
bém exposiçôes de 
fotografias antigas dos 
pioneiros que foram 
amavelmente cedidas 

do.pais; haverâ pelo menos um pioneiro do 
continente, um da Madeira e um dos 
Açores. Encerraremos entre as 20h30 e 
21h00. 
JMC - O inverno tem dias mais curtos, 
por isso nâo convem prolongar a cele- 
braçào. 
Clara Santos - Exacto. Desde jâ faço um 
apelo a toda a comunidade para estar pré- 
sente porque o comité decidiu nào convi- 
dar ninguém em particular. Este é um 
convite aberto à comunidade, as portas 
estâo abertas a quem quiser aparecer e par- 
ticipar nesta celebraçâo. Nào queremos 
excluir ninguém e se tivessemos envereda- 
do pelos convites individuais poderiamos 
esquecer alguém e ofender essas mesmas 
pessoas. 
JMC - Apôs esta inauguraçâo, quai serâ a 
festa que se segue? 
Qara Santos - O comité em si nâo tem 
capacidade para celebrar muitos eventos 
porque é composto por pessoas das mais 
diversas actividades da comunidade e era 
um bocado complicado nos podermos 
levar a cabo muitos eventos organizados 
pelo prôprio comité. Como da nossa 
organizaçâo fazem parte a ACAPO, a 
Federaçào dos Empresârios e Profissionais 
e o Congresso Luso-Canadiano, enten- 
demos que sendo estas organizaçôes de 
cüpula da comunidade, os prôprios se 
fazem representar. A ideia é a seguinte: 
cada organizaçâo deverâ ter, pelo menos, o 
cuidado de durante o ano organizar um 

OSECP,Dr. 
ijosé Cesârio 
\ cumprimen- 

i tando senhoras 

Dia 13 de Janeiro, inicio das 
Comemoraçfies dos 50 anos! 
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SonoBank Canadâ - Expansâo a futuro 

Grâfico histôrico do SottoBank - Volume de Négociés 

Total de depôsitos 

Total de empréstimos 

1 90 

CAD million 113 

88 
72 „ 73 „ 75 

1 36 

1991 1992 1993 1994 1995 199(i 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
unaudited 

0 Branches 

Os respondâveis do SottoBank 
Canada realizaram um encontre 
no Restaurante Chiado, para apre- 
sentaçâo do "Projecto ao Mercado 
Canadiano", uma reuniâo que teve 
a presença de membres dos Ôrgâo 
de Informaçâo de Lingua 
Portug^esa de Toronto e, de vârios 
jornalistas convidados, vindos de 
Portugal. 

Para além dos locals, estiveram présentes, 
Ana Maria Gonçalves (Diârio 
Econômico), Francisco Azevedo e Silva 
(Diârio de Noticias), Victor Manuel 
Norinha Fernandes (Euronoticias), Joâo 
Filipe Ratinho Palma Ferreira (Expresse), 
André Verissimo (Focus), Patricia Susana 

Dr. Alexandre Beirâo. 

Correia Henriques Costa (Jornal de 
Noticias), Maria Cristina Dias dos Santos 
Ferreira da Costa Cabral (Publico), Ligia 
Simôes (Semanârio Econômico), Paulo 
Jorge Lopes Fidalgo (Direcçào de 
Comunicaçào de Relaçôes Intitucionais do 
BCP), tal como Conçalo Miguel Camejo 
Boavida Moreira. 
A sessâo foi dirigida pelo Présidente do 
SottoBank Canada, Dr. Alexandre Beirâo, 
que esteve acompanhado por Brito Fialho, 
Vice-Presidente para o Desenvolvimento 
de Negôcios, e Nuno Salgado, Cerente da 
Contabilidade Comercial. 
Antes do période de perguntas e respostas, 
foi apresentado um CD corn as vârias ,fa- 
cetas histôricas do SottoMayor Bank 
Canadâ, em todas as suas vertentes, até ao 
momento actual. Um estudo bem traba- 
Ihado e apresentado. De seguida, envolvi- 
do no mesmo estudo, o projecto virado ao 
futuro, cheio das melhores perspectivas e 
fundamentado na nossa realidade de por- 

tugueses residentes na rica provincia do 
Ontârio. Sô em 2001, "enviâmes" para 
Portugal cento e quarenta (140) milhôes de 
dôlares! É pretensào do SottoBank passai- 
dos actuals 16 mil clientes para 60 mil em 
2005. Nessa altura, deverâo ter em serviço 
8 sucursais. O futuro dirâ... 
Para resumir os acontecimentos, registâ- 
mos as palavras do Présidente do 
SottoBank, Dr. Alexandre Beirâo. 
JMC - Quai foi o objectivo de reunir corn 
Jornalistas para debater economia e 
finanças. 
Dr. Alexandre Beirâo - Nos tivemos a visi- 
ta de 8 jornalistas portugueses, portante 
vindos de Portugal, que têm vindo a acom- 
panhar o grupo e as pessoas responsâveis 
no grupo da comunicaçào na expansâo 
internacional do grupo BCP. Dai que o 
objectivo foi apresentar em primeira mào 
e no local estes jornalistas, quais as ope- 
raçôes que o grupo BCP tem fora de 
Portugal e de que forma pretende servir as 
comunidades portuguesas. Também é 
importante que possam conhecer as pes- 
soas que estâo envolvidas nas operaçôes e 
conhecer elementos dessas comunidades. 
Abordâmes o que pretendemos fazer, o 
que jâ foi feito e, principalmente, dar-lhes 
oportunidade de estar corn pessoas da 
comunidade portuguesa aqui em Toronto. 
JMC - Como présidente do SottoBank no 
Canadâ, poderâ dizer o que jâ foi feito e o 
que se pretende fazer no futuro? 
Dr. Alexandre Beirâo - O grupo BCP 
comprou o SottoBank hâ dois anos. 

Nestes dois anos jâ algu- 
mas coisas foram feitas, 
nomeadamente a reno- 
vaçâo das quatre surcussais 
que existiam do 
SottoBank, foram abertas 
mais duas em Agosto e pre- 
tendemos servir cada vez 
melhor os nossos clientes e 
a comunidade portuguesa 
em especial. Para isso, 
estâmes a mudar os nossos 
sistemas informâticos, a 
formar as pessoas que tra- 
balham connosco no senti- 
do de terem cada vez mais 
o objectivo de servir e bem 
a nossa clientela e vamos 

continuar a fazer o melhor que podermos 
para atingirmos esse objectivo. ' 
JMC - O grupo pretende conquistar 60 
mil clientes até 2005. Como o farào? 
Dr. Alexandre Beirâo - Um dos nossos 
objectives é atingirmos uma percentagem 
bastante maior da comunidade por-^ 

i*aoe.LUŸS 
Fernanda e Cristina 

convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

WIKTfUFEST 
S003 — 

Partidas de Toronto a 17,18,19 e 20 de 

Janeiro/03, por uma semana, com tudo incliu- 

do, desde $1.335.00, mais taxas; nas mesmas 

dajtas e por duas semanas, tudo incluido desde 

$2.125.00, mais as taxas. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Du£ferin e Dupont em Toronto 

m 
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► tuguesa em relaçào à 
que temos neste momento. 
Nos pretendemos ter cerca 
de 60 mil clientes na nossa 
operaçào porque é a forma 
de a justificarmos e de a 
dirigir à comunidade que 
queremos servir. Tudo 
isso exige alguma dimen- 
sâo, algum volume e o 
banco, como qualquer 
empresa, précisa atingir 
esses volumes para ter a 
dimensào necessâria para 
os investimentos que estào 
a ser feitos. 
JMC - O SottoBank, para os portugueses 
em gérai, é um banco português, uma afir- 
maçâo que nào esta muito correcta porque 
se trata de um banco canadiano que esta 
em condiçôes excelentes para servir os 
portugueses. 
Dr. Alexandre Beirâo - Somos um banco 
de direito canadiano que é detido pelo 
maior grupo bancârio português. Aqui, 
no Canada, prestamos todos os serviços 
bancârios para além daqueles que estâo 
relacionados corn a nossa ligaçào a 
Portugal. Portanto, prestamos serviços 
para Portugal, mas prestamos serviços 
canadianos, nomeadamente hipotecas, 
RRSPs, cartôes de crédita... É essencial- 
mente esse serviço que temos que comu- 
nicar e informât ainda mais a comunidade 

portuguesa. 
JMC - Continuaçào de muito sucesso na 
expansào do SottoBank. 
Dr. Alexandre Beirâo - Obrigado. Eu 
agradeço esta oportunidade e aproveito 
para desejar um excelente 2003 para toda 
a comunidade portuguesa corn prosperi- 
dade em todos os aspectos. 

Adivinhar o futuro é proibido, mas, 
visionâ-lo e preparâ-lo... é possivel e 
necessârio. Razâo deste trabalho exaustivo 
dos responsàveis do BCP, aqui espelhados 
pelo SottoBank Canada. 
Gostâmos do que vimos e' ouvimos. 
Desejâmos um Bom Ano (e vindouros) ao 
SottoBank e aos sens clientes. 

JMC/Ana Fernandes 

Madeira: 
Assembleia de Freguesia decidiu também aumentar algumas taxas 

Camacha aprova orçamento 
de 113.000 euros 
Corn os ^otos favorâveis dos vogais afectos 
ao Partido Social Democrata e a abstençào 
dos elementos eleitos nas listas do Partido 
Socialista, a Assembleia de Freguesia da 
Camacha aprovou recentemente o 
Orçamento e Piano de Actividades para 
2003. 
Na discussàô do Orçamento, realce para 
os reparos da oposiçào socialista, que con- 
sideram existir «empolamento» nas 
receitas previstas para o ano em curso. 
Além da aprovaçào do Piano e Orçamento 

da Jnnta de Freguesia, esta reuniâo serviu 
também para a rectificaçào das taxas pra- 
ticadas pelos serviços prestados por esta 
autarquia. Assim, de acordo corn as novas 
tabelas aprovadas por este ôrgào de poder 
local, documentes como os atestados, que 
custavam 2 euros, passam para o mon- 
tante de 2,5 euros. As, até entâo gratuitas, 
confirmaçôes de residência ou de numéro 
do agregado familiar custam agora 0,5 
euros. Outro preço alterado foi o dos 
Termos, que de 2,5 passou para 5 euros, d 

Madeira: 
Jovem madeirense Ccistigado corn quatre anos e meio 

Condenado por tràfico 
de droga 
o Tribunal da Boa Hora, em 
Lisboa, condenou um jovem 
madeirense, actualmente com 22 
anos, a 4 anos e meio de prisâo por 
trâfico de estupefacientes, haxixe. 

O julgamento teve lugar em Outubro e a 
sentença foi conhecida a 6 de Novembre 
ultimo. O caso remonta a meados de Junho 
de 2002 quando o jovem estudante, natural 
de Santana, foi detido pela policia, em 
Lisboa. Segundo conseguimos apurar, o 
processo jâ nâo se encontra na 2.“ Vara 
Criminal, 3.“ Secçâo, do Tribunal da Boa 
Hora, onde deu entrada a 16 de Agosto de 
2002, depois do inquérito, corn o n.“ 
104/02.5pq Isb, passar pela 1.“ secçâo do 

Departamento de Investigaçào e Aeçâo 
Penal (DIAP), orgào do Ministério Pùblico 
(MP) junto do Tribunal de Instruçâo 
Criminal (TIC) de Lisboa, onde o jovem 
madeirense foi présente logo apôs a 
detençâo. 
No primeiro interrogatôrio judicial foi orde- 
nada a prisâo preventiva do suspeito mas, 
numa reapreciaçâo judicial da medida de 
coaeçâo, foi-lhe determinado aguardar o jul- 
gamento em liberdade, embora "vigiado" 
pelo sistema de pulseira electrônica. 
O arguido, fiUio de conhecidas personali- 
dades da cidade de Santana, foi julgado jun- 
tamente corn outro jovem continental, igual- 
mente condenado a uma pena efectiva de 4 
anos e meio de prisâo. ca 

on 

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

èfi'WSèl Iid DDt 
AEDi ITI CJidIi ITüSl 

A “GM” VAI OFERECER $B.600 EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA FESTIVA! 

Prossegue o Grande Saido 
“Boxing Week” na Addison on Bav 

Preste atençâe: 
“Ao LIGAR VOCE JÀ ESTA A GANnAR!” 
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 f^arro que comprou. 

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

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

832 BAY STBEET, EM TOBONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 41G 
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Os grupos de Cantares aos Reis é, feliz- 
mente, uma tradiçâo com raizes entre nos. 
Todos os anos e, cada vez mais, grupos de 
Cantares aos Reis visitam a CIRV-fm e a 
FPtv para, com toda a simpatia, saudarem 
a Comunidade Portuguesa com os sens 
cantares e a sua rnusica. 
Mas é precise esquecer o que de mau acon- 
tece para avivar o que de bom poderemos 
dar e construir. A melhor forma é "desopi- 
lar o figado" por umas horas, descontrair, 
para para pensar um pouco e... evitar voltar 
ao mesmo rame-rame do ano anterior. Se 
todos quiséssemos... 
Bom, vamos à festa. 
Na impossibilidade de estar em todas as 
festas, optamos por uma, sem esquecer as 
outras. 
Estivémos no Mississauga Convention 
Centre onde, cerca de 1.400 pessoas se 

divertiram em paz e alegria, num ambiente 
de requinte, com tudo a condizer com aqui- 
lo que se pretendia de ambas as partes: os 
realizadores da festa e aqueles que se diri- 
giram ao salao de convivio. Manny Silveira 
e Luis Pimentel têm motivos para festejar 
duplamente, a realizaçào do acontecimen- 
to e o êxito do mesmo, e o grande publico 
presente, a felicidade da diversao numa 
festa tao bem conseguida. 
Começamos por salientar o bom som e luz 
de TNT Productions. O Tony Silva esteve 
sempre atento e deixou que a rnusica 
ambiente permitisse o dialogo e, depots, 
quando foi necessârio, "meteu a 5a. veloci- 
dade", com miisica trépidante para "enlo- 
quecer" quern gosta de dançar, saltar e dar 
aso as suas fantasias. E ninguém abusou! 
O jantar, para além de muito bem servido, 
foi delicioso. Confesso que hà muito nâo 

Fim de Ano - Novo Ano, a festa do sempre 

saboreava um jantar tao bem confecciona- 
do. Uma selecçào de pratos bem apresenta- 
dos, saborosos e... gulosos! Falhei o ültimo 
prato, por impossibilidade natural. 
No palco, Jorge Ferreira e seus miisicos. 
Para quê mais adjectivos. Na contagem dos 
segundos que nos aproximavam da meia- 
noite, Jorge Ferreira, Manny Silveira, 
Frank Alvarez e eu prôprio, nâo fugimos ao 
sortilégio do momento, tal como toda a 
gente na sala. Cantâmos até à roquidào, 
dançamos, abraçamos familiares e amigos, 
beijamos os entes mais queridos, desdo- 
bramo-nos em desejos e felicitaçôes. 
Ficâmos todos em braza! 
Bom, e dali para a frente, quer o Jorge 
Ferreira, quer o Tony Silva, deram o ba- 
lanço da noite de esperança. A que horas 
acabou? Nem demos por isso... 
Aproveitâmos o nosso reencontro no 

como jâ era esperado. 
JMC - Este salâo é um dos orgulhos da 
comunidade portuguesa. No inicio de 
mais ano, como analisa o que terminou e 
que perspectivas tem para o que acaba de 
entrar? 
Manny Silveira - Foi um excelente ano. O 
ano que passou estivemos corn a sala sem- 
pre esgotada e o mesmo acontecerâ este 
ano. Hâ 25 anos que ajudamos a organizar 
festas de casamento e temos vindo a rece- 
ber esse reconhecimento por parte dos por- 
tugueses que em nos apostam. 
JMC - Por isso, continua a servir como 
sempre fez... 
Manny Silveira - Sem dùvida. Nâo é s6 o 
dinheiro que conta neste negôcio. A ale- 
gria e a satisfaçâo na cara das pessoas tam- 
bém sâo razôes muito importantes. Por 
isso, fica o meu agradecimento, votos de 

Precisamos de Dessoal experiente 
para trabalhar aos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estâuel. 
Contactïe jà: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

Mississauga Convention Centre para regis- 
tar as palavras de Manny Silveira e de 
Jorge Ferreira. Começamos pelo dono da 
casa: 

JMC- Parabéns, Manny Silveira, uma 
grande noite. Como se sente? 
Manny Silveira- Sinto-me feliz. 
JMC - Como proprietârio deste centre, jâ 
pelo segundo ano consecutive consegue 
celebrar a passagem de ano corn muita feli- 
cidade. 
Manny Silveira - Este ano, ainda estou 
mais feliz do que no ano passade, nâo pelos 
amigos que se juntaram a nos, mas pelo 
ambiente em gérai. Gostaria imenso de 
agradecer, em particular, à Cirv e FPtv o 
facto de optarem por celebrar connosco a 
passagem de ano. Para finalizar, o espec- 
tâculo de Jorge Ferreira foi um sucesso. 

um feliz ano novo para todos e sempre que 
precisem de alguma coisa é sô entrar em 
contacte connosco. 

JMC - Jorge Ferreira, sâo intimeras as 
vezes que actuou para a comunidade por- 
tuguesa do Canadâ. Talvez por isso é que 
esta comunidade représente para si algo de 
muito especial. 
Jorge Ferreira - Eu acho que o meu 
primeiro amor foi o Canadâ. Este pais tem 
representado uma porta sempre aberta 
para o Jorge Ferreira, durante estes anos 
criâmos muitos amigos, contâmos sempre 
corn o apoio da comunicaçâo social, sobre- 
tudo da Cirv Radio para que o nome Jorge 
Ferreira fosse conhecido. Eu continuo a 
defender que o n" 1 nâo é o Jorge Ferreira, 
mas o püblico porque é dai que parte o 
Jorge Ferreira, a banda e todos os suces-^ 
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^ SOS musicais. 
JMC - Esse püblico, que meciona corn 
tanto carinho, tem vindo a escutar jà hâ 
alguns anos que o Jorge Ferreira vai aban- 
donar a carreira. Felizmente, ainda nâo 
aconteceu. Em que ponto estamos? 
Jorge Ferreira - Eu tive anos de percorrer 
cerca de 20 paises. Quer isto dizer que 
durante uns seis a sete meses, eu estive afas- 
tado de casa. Eu recordo-me uma altura 
em que fui a Portugal 14 vezes num perio- 
do de très meses e meio. Dai que fiquei 
cansado fisicamente. Da müsica, jamais 
me poderia cansar e continuo a adorar a 
müsica, mas estou cansado de tantas via- 
gens, gostava de estar mais perto da 
familia. 

JMC - A tua mulher esta cada vez mais 
jovem... Quai é o seu segredo? 
Jorge Ferreira - Bom, ela nâo sai de dia 
para nâo queimar a pele... Sai à noite para 
observar as estrelas. Voltando à müsica, eu 
nâo consegui parar definitivamente. 
Continuo a gravar, mas mais lentamente; 
continuo a actuar, mas faço menos espec- 
tâculos. 
JMC - Toronto nâo falha? 
Jorge Ferreira - Nâo. Como jâ disse, esta 
cidade foi uma espécie de primeiro amor e 
é uma cidade que tem muita gente da 
minha terra, o que cria um laço especial 
entre mim e este püblico. 
JMC - Mesmo gravando mais lentamente, 
existe algum trabalho novo para breve? 

Jorge Ferreira - Hâ um disco que estâ 
prestes a sair pela Espacial em Portugal e 
sera lançado aqui pela Portuguese Music 
do José Arruda. 
JMC - Resumidamente, como correu 2002 
para ti? 
Jorge Ferreira - Foi um ano muito bom. É 
certo que trabalhei muito, mas espero que 
todos os anos sejam como este que acabou. 
JMC - Ainda em “câmara lenta”, que 
perspectivas existem para 2003? 
Jorge Ferreira - Espero que tenha um 
nümero mais reduzido de espectâculos, 
mas que todos possam manter a qualidade 
que têm tido até ao momento. Por isso, 
vou apostar na qualidade e nâo na 

quantidade. 
JMC - Felicidades, bom ano e volta sen 
pre. 
Jorge Ferreira - Obrigado. Eu gostaria d 
aproveitar a oportunidade para desejar ui 
feliz ano de 2003 a toda a comunidade po 
tuguesa, corn muita saüde e paz que é 
mais principal. Um grande abraço a todc 

A noite de esperança jâ passou. Mas 
esperança continua dentro de nos. E, diz 
povo, a esperança é a ültima coisa a me 
rer! Acreditamos. Obrigado a todos. 
Até jâ estamos a préparât a festa de 200 
imaginem! 

Caso Moderna arrasta-se sem grande progresse 
O julgamento do "caso" Moderna cumpriu a centésima 
sessâo. Cem dias de julgamento que deixam adivinhar 
que outros cem virào. 
Das cerca de 300 testemunhas arroladas, apenas foram 
ouvidas 25. Até agora, nâo pode dizer-se que muita coisa 
esteja jâ esclarecida. Os depoimentos de dez dos 13 argui- 
dos que acederam prestar declaraçôes foram pouco elu- 
cidativos. Ninguém sabia de nada. José Braga Gonçalves, 

sobre o irmâo, desabafou: "Manda quem pode; obedece 
quem quer". 
O ex-vice-reitor Esmeraldo Azevedo, que espoletou a 
investigaçâo ao fazer queixa à Policia Judiciâria (PJ), tam- 
bém ainda nâo falou. Diz que o farâ "oportunamente". E 
José Cagido, o empreiteiro e sôcio-gerente de um dos 
stands de automôveis que vendeu a frota autornôvel à 
Dinensino, também nâo. 

À PJ, o construtor civil confessou ter acertado corn Jo 
Braga Gonçalves o pagamento de uma comissào de L‘ 
sobre o custo das obras. E declarou ter entregue a Jo 
Braga Gonçalves, pelo menos por duas vezes, cinco n 
contos em dinheiro. 
Os que se prontificaram a falar de pouco se lembram. 
de nada sabiam. Os dirigentes respônsabilizam a gesti 
A gestâo devolve a responsabilidade à direcçâo. d 

Part-Time em Banco em Cambrîdgf 
o Banco Comunitàrio Luso-Canadiano, na 
sua nova agêneia em Cambridge, nécessita 
de pessoa que domine bem as duas ling^as, 
portuguesa e inglesa, tenha conhecimento! 

relacionados corn o uso de computador e 
seja eficiente em relaçôes pûblicas. 

Mandar résumé por fax para: 

416-533-2578 

que acaba, de uma maneira ou de outra, por ser apontado 
por todos como o grande responsâvel pela gestâo da 
Dinensino, mantém-se em silêneio. 
Poderâ falar a qualquer momento e o colectivo acalenta, 
até, essa esperança. 
O filho do ex-reitor tem-se mantido ora impâvido e 
sereno, ora mais agitado e, até, divertido. Ao fim de vârios 
dias a ouvir atribuir responsabilidades ao filho do ex- 
reitor, um dos juizes estranhou: 'José Braga controlava-os 
a todos, era?". E, no seu depoimento, Joâo Braga 
Gonçalves, que afirmou ocupar-se apenas da publicidade 
e marketing e pediu para ser dispensado de se pronunciar 

é^s^itituaà 
lieitura da pailma 
da mâo e cartas 

Teste o seü passacib, présente e futuro e resolva OS; seus 
problenias; Amor, Çasamento, Doença, Conduçâo, 

Emigraçao, Negôcios. Garantia de resultados;iraediatos. 
Uma perguntâ por telefone, Dois loeais. ; 

Richmond Hill Qweensway 
aa5-78a-3Ba5 4ns-ass-BOS5 
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4^6-53n-SQOO 

WNTOWN 
DEZOGOHI 

David Costa 
& Associates 
LmoyerslAdvogados 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A MAIOR FIRMA DK 
AIJVOGADOS DK l<JiCPRKSSÂO 
PORTnGtJE.SA NO CANADA 

1JŒK1 UaJŒXD 
A 

biiilding centr 

Downtown Lumber 
S Building Supplies co. 

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

WWW.downtownlumber.com 

©©QslIbQDPSKgâCË) 
© ©Ip®3® (^©3 

Newapaper 

CmWSSt CIRV-fm e Happy Travellera 
B « ° I Ô fmSS.9 
INTERNATIONAL*/ TORONTO HWV 

i*ao«.LU*s 

FEST 
fjii'jiiful Oiiu'jfal (tiiiliL (lyy hHiJù ilii'Jiiful 

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

3-S3S-aao2D 

EDGAR AGUIAR 

O. AGUIAR FINE JEWELLERY 
SP60AI ORDERS * MANUFACTUWNO 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 

WWW.AVARANDA.COM/AGUIAI\JEWELLERY 

416 439-0600 

LABATT BREWERS 
FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG. 

A CERV^A DOS PORTUGUESES. 

UM NOVO 

DESTINO PARA AS 

SUASFÉR1AS 

DE INVERNO, COM 

MAIS QUALIDADE 

E UMA NOVA 

Ç%: 

Imagine-se aqui... 

j'JJl/J jJjJi JJU j'jJüJiJüU 
 -fe 

Ainda existem alg^uns lugares com 

partidas a 19 de Janeiro, por 2 semanas, e, 

. a 24 e 27 de Janeiro por uma semana, 

encontrando-se esgotadeis todas as outras datas. 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para: 
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Cli 
uma luso-canadiana na eleiçâo 
Miss Uniwerso Canada 2003 
A jovem e bonita luso-canadiana, CLAUDIA QUINTINO, de Windsor, é a ünica 
représentante portuguesa do Ontario na Eleiçâo Miss Universe Canada 2003, que 
se realizarâ no-Metro Convention Center, em Torotno, dia 25 de Janeiro, com ini- 
cio as 20h00. Se a jovem Claudia Quintino vencer a eleiçâo sera a représentante 
canadiana na Miss Universe International, que terâ lugar na cidade do Panama. 
Mais um motivo especial para que os portugueses este]am présentes dia 25 no 
Metro Convention Centre de Toronto. Apreciar a beleza das jovens canadianas e 
apoiar a luso-canadiana, Claudia Quintino. 
Tinha a sua graça, no ano em que comemoramos os 50 anos oficiais da chegada 
dos portugueses ao Canada, termos uma Miss Universo, nâo tinha? 
Parabéns, Claudia. Cl 

fe' Contacte fl 

epeçaa | 
Caixa Digital. ^ 

Mande activât 
e novo Canal Festival 
PortuguêsTD-SIC. 

1-888-764-37711 
O ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 
FPTV-SIC, i 

ï| 24lioras par dia. 
Para mais detaiiies 
iigue para CiRV-fm: 

416-537-1088 OU 

1-888-764-3771 

■iNrIü 
J 

'U 

Sâbado às 16h15 
SCM " 

rPOnTClDftS 
2"’‘feiras às 20h00 

Um programa sobre a 
emigraçâo, apresentado 
por Joel da Naia corn a 

partiGipaçâo directa dos 
V tele-especiadores. 

(^TRIbülIft DO^ 
(iDBDftO 

3”feiras às 20h00 
A anàlise da poiftica 

canadiana. Um programa 
apresentado per 
Armindo Silva. 

(lit CASII 
PC TOY 

De 2"a 6" feira 
TOY NAS SUAS 

24 HORAS DIARIAS. 
As13R00 E 

y 16R00 

(icpicAnpo 
4'“feiras às 19H30 
As noUcias, entrevistas, 

imagens e a voz de Africa 
em sua casa. 

U caler de Africa 
V noCanadà. ^ 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

m miiMin 

ttAJft 
SAdPC 

4"*feiras às 20h00 
Us diverses aspectos da 

saüde em discusâo 
corn O Ur. César Cordeiro e 

os tele-espectadores. 

fAlA 
&AASIL 

■A 

5"* fuiras às 20h00 
U saber do Brasil com 

Benise Gulmarâes e sens 
convidados. 

Fntriiulctiii: mnsiRsi 

FPTV t SUA. ESTIME E AVUIE ESTE VRUIESTO • ^mm AS SEMIS SIMIESTIMS wmm IVTi^uiwifiii.euM 
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A CSCOLA. O SiSTCMA C OS Nossos ANSCIOS 

Influência Negativa dos Amigos 
dpar no comité de defesa do 
meio ambiante (influência 
positiva) ou a violar as leis da 
escola (influência negativa). 

Hâ precisamente um ano que iniciàmos 
esta coluna dedicada à educaçâo, sobre- 
tudo ao curriculo dos sistemas elementar 
e secundârio na provincia do Ontario. 
Apôs termos traduzido e adoptado todo 
O curriculo, através de cada disciplina, 
passâmes a abordar os problemas, pos- 
siveis soluçôes e programas que existem 
actualmente no sistema de educaçâo do 
Ontario. Assim, neste primeiro ano, 
gostariamos de agradecer todo o apoio 
que recebemos, assim como as obser- 
vaçôes que até nos chegaram dos pais e 
encarregados de educaçâo. Este artigo 
continuarâ a abordar o documente VIP - 
Values, Influences and Peers - (Valores, 
Influências e Amigos), destinado aos 
alunos do grau 6 e cujo objectivo é 
preparar o estudante como cidadào. O 
terceiro ponto deste documente aborda 
um dos maiores problemas que os ado- 
lescentes atravessarh nas nossas escolas; a 
influência negativa dos alunos, em inglês 
conhecida como Peer Pressure. Para 
alguns encarregados de educaçâo é dificil 
compreender este problema. Designa-se 
por influência negativa (peer pressure) o 
efeito que alguns amigos têm sobre um 
determinado colega de escola, levando-o 
a comportar-se de uma forma estranha, 
por vezes violenta e até mal educada. 
Este tipo de influência acaba por afectar 
todos os individuos para o resto da vida. 
Geralmente, o aluno que se deixa influ- 
enciar por estes amigos nâo se sente bem 

consign prôprio, pois é naqueles que têm 
confiança em si mesmos e que acreditam 
no trabalho que fazem que esta influên- 
cia tem menos efeito - ou prâticamente 
nenhum. Os adolescentes sâo um grupo 
muito susceptivel a este tipo de influên- 
cia; é muito comum observarmos uns a 
desafiar os outros a faltar a uma aula (na 
linguagem estudantil “baldar-se â aula” 
ou em inglês “to skip a class), a fumar ou 
começar a experimentar droga; os casos 
mais extremes - felizmente ainda uma 
minoria - envolvem-se em roubos ou van- 
dalisme. 

O perigo de ceder â influência negativa 
do amigo, ou seja, deixar-sé levar “pelo 
caminho errado”, tem que ser abordado 
nas aulas, de preferêneia desde que o 
aluno começa a entra na adolescência. 
O VIP é composte por uma série de 
actividades que permitem ao aluno, corn 
a orientaçâo do professor, examinar os 
cenârios em que poderâ ocorrer essa 
influência negativa, de estudar as estraté- 
gias que os “maus” amigos utilizam para 
influenciar o amigo quer negativa, quer 
positivamente e considerar soluçôes que 
possam ajudar o aluno a enfrentar este 
tipo de pressâo. No entante, o professor 
tem como funçâo explicar que a influên- 
cia pode ser positiva ou negativa e que 
existem maneiras de sabermos distinguir 
uma da outra; podemos dar um exemple: 
um aluno pode ser influenciado a parti- 

Ao abordarem estas activi- 
dades, os alunos aprendem a 
defender-se, a sentir confi- 
ança em si mesmos e nas 
suas acçôes e aprender a responder na 
altura, sem desrespeitar ninguém. Em 
contrapartida, é essencial que os pais e 
encarregados de educaçâo tenham a 
mesma atitude em casa, assinalando aos 
filhos o que esta certo ou errado. 
Vejamos: se o filho fizer “uma asneira”, 
deverâ ser avisado de uma forma cons- 
trutiva para que possa compreender o 
motivo pelo quai a sua aeçâo nâo é 
aceitâvel; ao mesmo tempo, o encarrega- 
do de educaçâo deverâ ensinar-lhe a 
maneira correcta de procéder. Por 
outro lado, se o filho pratica uma aeçâo 
louvâvel, deverâ receber o reconheci- 
mento por parte dos pais para que se 

sinta bem e tenha confiança 
nas suas capacidades in- 
telectuais. Por vezes, hâ 
alunos que se dirigem aos 
professores e se queixam do 
facto dos pais “reclamarem 
e apontarem” todos os erros, 
mas de nunca dirigirem 
uma palavra de parabéns 

quando fazem alguma coisa certa. 
Embora pareça insignificante, esta ati- 
tude poderâ ter repercussôes muito 
sérias no desenvolvimento emocional do 
adolescente. 

Todos os interessados em obter uma 
copia do documento VIP poderâo fazê-lo 
através da internet, portai 
www.edu.gov.on.ca ou através das esco- 
las elementares. A traduçâo do mesmo 
tem vindo a ser publicada ao longo 
destas semanas nesta coluna. Para a 
semana abordaremos o quinto ponto do 
VIP sobre “amizades saudâveis” entre os 
alunos. 

Odete NasGimento 
recebeu a Medalha 
"Queen Jubilee" 

Marque unm eiitrevista corn o Naturiata Honicopata 
Antonio Medeiros, jâ corn nndtos smos de experieda, 
que o podmi ajudar na soluçdo dos sens problemas. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MËDÎCINA HOMtOPATICA 

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

A conhecida Assistente 
Social, Odete Nascimento, 
recebeu das mâos do MP, 
Tony lanno, a medalha do 
Jubileu da Rainha, cerimô- 
nia que teve lugar no 
Community Hall, da St. 
Christopher House, em 
Toronto. 
Na ocasiâo. Tony lanno 
fez o elogio da Odete 
Nascimento, destacando 
os sens dotes para a 
Assistência Social e total 
entrega à sua missâo 
comunitâria. Por sua vez, 
Odete Nascimento agradeceu emo- 
cionada a deferêneia recebida e pro- 

meteu fazer mais e melhor... se possivel! 
Parabéns, Odete Nascimento. 

L... 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

TMI ilfljMîïulTïïyi n. 
TorontRO, ON MB JP -|YS 

Un SERVIÇO DE msm COnPHENTE 

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

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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Movimento de Jonas Savimbi assume 
erros mas lembra que guerra foi um pro- 
jecto politico de todos. A UNITA pediu 
desculpa pela sua participaçào na guerra 
civil angolana, assumindo os erros cometi- 
dos numa declaraçâo do seu secretârio 
para os Assuntos Politicos. Abilio 
Camalata "Numa" ressalvou, no entanto, 
que a luta interna iniciada apôs a inde^ 
pendência foi um projecto politico de 
todos os que integravam a UNITA e nâo 
apenas uma "aventura de uma pessoa". "A 
UNITA fez a guerra e assume muito do 
errado que se produziu durante o conflito 
armado, porque se perderam vidas e 
ninguém pode pagar uma vida. E a 
UNITA assume que se perderam muitas 
vidas devido a essa guerra", afirmou 
Camalata "Numa", em declaraçôes à 

Radio Nacional de Angola. 
Antigo chefe do Estado-Maior das extintas 
Forças Armadas de Libertaçâo de Angola 
(FALA, a ala militar da UNITA), "Numa" 
afirmou que a guerra foi um projecto 
politico de todos na Uniào Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNITA, 
principal partido da oposiçào angolana). 
"Nos queremos uma sociedade mais 
democrâtica, justa e foi exactamente isso 
que nos levou para a guerra. Nâo foi ne- 
nhuma aventura de uma pessoa. Foi um 
projecto politico que levou as pessoas para 
a guerra", sublinhou, acrescentando que "é 
neste quadro que a UNITA vem diante do 
povo pedir perdâo porque se perderam 
vidas", cita a agência Lusa. 
"Pela sua parte assume os erros. Estamos a 
pedir perdâo sobre o période de guerra 

que se produziu neste pais 
desde 1975", acrescentou 
Abilio Camalata "Numa". 
De acordo corn aquele 
responsâvel, a UNITA fez uma guerra e 
teve os seus problemas internos, como 
tiveram também outres partidos. No final 
de 2002, a Frente Nacional de Libertaçâo 
de Angola (FNLA, oposiçào), através do 
secretârio-geral, Ngola Kabangu, também 
pediu perdâo aos angolanos pelos erros 
cometidos pela sua organizaçâo durante a 
guerra. 

Um conflito corn mais de 20 anos 

Angola viveu no periodo de pôs-inde- 
pendência, alcançada a 11 de Novembre 

de 1975, uma guerra de mais 
de duas décadas. Em 1978, no 
âmbito da politica de clemên- 
cia decretada pelo entâo prési- 

dente angolano, Agostinho Neto, as 
forças militares da FNLA renderam-se. 
O conflito armado prosseguiu, opondo 
entâo as forças militares governamen- 
tais e as da UNITA, lideradas por Jonas 
Savimbi. » 
Corn a morte de Savimbi, em combate 
no Leste de Angola em Fevereiro de 
2002, foi assinado um memorando de 
entendimento que levou à cessaçâo das 
hostilidades no pais. Em Abril de 2002 
foi rubricado o acordo de paz entre as 
chefias militares do governo e da 
UNITA. 

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

UNITA pede desculpa pela guerra civil 

Desmond Tutu indignado corn EUA 

Um projecto que veio recuperar um dos 
edificios de destaque no concelho, em tem- 
pos servindo de Centro de Saùde. 
Desde que o serviço este recebeu também 
novas instalaçôes, o edificio ficou ao aban- 
dono, nâo sendo certo o seu fim. 
A Santa Casa mostrou entâo interesse de o 
recuperar para beneficio dos mais idosos, 
construindo um Centro Comunitârio. As 
instalaçôes foram ampliadas, servindo para 
albergar a sede da Instituiçâo, os serviços 
administrativos, um centro de dia para 
idosos, um lar corn capacidade para 18 
utentes e de centro para o serviço de Ajuda 
DomiciUâria corn cozinha, lavandaria e 
zonas de frio adequadas. 

O investimento efectuado foi financiado 
pelo Governo Regional, através de um acor- 
do de cooperaçâo no valor de 1 milhâo e 
796 mil euros. 
Segundo Paulo Jaime, provedor da Santa 
Casa em Sâo Roque, este trabalho apenas 
foi possivel através do apoio concedido pelo 
executivo para a construçâo de "um ver- 
dadeiro quartel general". 
Carlos Cesâr, présidente do Governo 
Regional, congratulou-se corn a obra, lem- 
brando o esforço financeiro sem prece- 
dentes que tem vindo a ser realizado um 
pouco por toda a Regiâo, dotando de mais 
e melhores respostas sociais o apoio e aco- 
Ihimento dos concidadâos mais idosos. d 

Desmond Tutu, arcebispo sul-africano, 
considerou que os Estados Unidos é uma 
superpoténeia arrogante, referindo-se a 
um eventual ataque dos americanos ao 
Iraque. Tutu proferiu as declaraçôes em 
entrevista à cadeia de televisâo inglesa 
ITV. 
«Estou chocado por ver um pais poderoso 
usar o seu poder frequente e unilateral- 

mente», sublinhou Tutu, que recebeu o 
prémio Nobel da paz em 1984 por se ter 
oposto activamente ao apartheid na Africa 
do Sul. 
«Os Estados Unidos dizem: voces têm que 
fazer isto no mundo, caso contrario fare- 
mos nos. Triste», afirmou ainda o arcebis- 
po anglicano, cuja entrevista foram 
fornecidos alguns extractos à imprensa. 

Madeira: 
A construçâo de um miradouro e diversas reparaçôes 
estâo entre as prioridades da Junta de Freguesia 

Ponta do Sol aprova 
novas obras 
A Junta de Freguesia da Ponta do Sol 
aprovou, na ultima reuniâo, varias obras 
de manutençào de diverses espaços 
püblicos em diferentes sitios sob a sua 
tutela. A pintura e reparaçâo dos 
fontanârios do sitio da Lombada foi uma 
das obras aprovadas e serâ em breve 
adjudicada, assim como a reparaçâo da 
estrutura metâhca da escola do Lugar de 
Baixo. Foi iguahnente aprovada a cons- 
truçâo de um miradouro que servirâ de 
espaço de lazer no sitio da Achada, nas 
Terças. A colocaçâo de uma protecçâo 
metâhca no sitio do Lombo de Sâo Joâo 
também foi aprovada nesta reuniâo dos 

autarcas da Ponta do Sol. Para além das 
obras, a autarquia aprovou a atribuiçâo de 
verbas para apoio a varias instituiçôes 
locals e de fora da freguesia, como é o caso 
da Abraço e da Caritas, assim como a 
atribuiçâo de alguns cabazes de compras a 
famihas carenciadas do concelho. la 

Açores: 
É o Lar mais preparado para dar assisténeia à populaçào 
envelhecida da ilha do Pico. 

“Quartel general” para 
idoses na ilha de Pico 

BANCO COMUNITARIO LUSO-CANADIANO 
1199 Dundas St. West Toronto, ON M6J 1X3 
1199 Dundas St. W., Toronto, Ontario.Tel.: 416-533-9245 1-877-266-5876 Fax: 416-533-2578 

Notice 

Annual Membership Meeting 

We advise that the annual general meeting of our Credit Union shall be held 
at 3:30 p.m. of January 19, 2003 on the 3rd Floor of 802A Dundas Street West 
(at Palmerston), in Toronto. 

Order of business 

1. Registration of members 
2. Adoption of the minutes od the last membership meeting 
3. President’s Welcome and Report of the Board of Directors 
4. Report of the Audit Committee 
5. Report of the Auditor 
6. Report of the Credit Department 
7. Appointment of External Auditor 
8. Elections 
9. New business: commercial lending licence 
10. Adjournment 

January 6, 2003 

David J. M. Rendeiro 
President 

Traduçâo abreviada: A Assembleia Geral anual do Portugal Canadian Credit Union (Banco 
Comunitârio Luso-Canadiano) terâ pelas 3:30 da tarde de Domingo, 19 de Janeiro corrente, 
no 3“ andar do 8Ü2A da Dundas St. West, Toronto (esquina com a Palmerston). 
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CARISIçIRO 
21/03 4 20/04 i 

Nesta altura a Lua irâ transitar pela sua Casa X. Contactes 
produtivos com Escorpiôes e Peixes. E um momento de 
expansâo, ambiçâo, ôptimo para ampliar os seus fins em vista. 

TOLRO 

21/04 4 20/05 

Esta época traz-lhe renascimento e novas ideias. Faça um con- 
tacte corn um amigo distante. Nâo séparé o real e o ideal. 
Tente conjugar as coisas pequenas e grandes da vida... 

GêMCOS 
21/05 A 20/06 

Neste momento, o relacionamento que tiver corn os signes de 
Virgem e Capricôrnio estarâ beneficiado, podendo dele, portan- 
te, vir a tirar proveito. 

CARANOLCJO 
21/06 A 20/07 0 

Vénus em bom aspecto à Lua é um trânsito que favorece 
tanto as amizades, como os envolvimentos sentimentais corn 
pessoas do sexo feminine. A intimidade e as relaçôes intimas 
serâo particularmente significativas. 

22/07 A 22/08 

Neste momento, através de uma boa relaçào astrolôgica entre a 
Lua e Marte, irâ poder dar-se um incremento maior à sua energia. 
Trabalho, aeçâo, uma atitude mais frontal poderâ ser concretiza- 
da nesta altura. 

VlROCH' 
23/08 A K/09 

iü 

O romantisme sobrepôe-se, neste momento, às exigêneias do 
quotidiano. O impulse, a paixào, estarào tanto na sua 
maneira de agir, como, contrariamente, se sentira avesso a tra- 
balhos que imponham minùcia e vigor, a que alias nâo sera 
indicado dedicar-se. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Estarâ corn uma excelente disposiçâo e pode ter um contacte 
intéressante corn (ou receber uma noticia de) uma mulher. E 
uma boa altura para lidar coin pessoas do sexo feminine. Os 
assuntos domésticos nâo constituem problema. 

ESCORPIâO 

23/10 A 21/11 

SAOITâRIO 

22/11 A 21/12 

Momento precioso para se destacar no campo do trabalho. 
Beneficiando de um grande potencial executive, serâ altura de 
dar andamento ao serviço eventualmente acumulado. 

A Lua vai passar pela Casa relativa à vida material. Isto 
poderâ reforçar a sua relaçâo corn os objectes e acentuar o seu 
lado possessive em relaçâo a eles. Este facto sô lhe levantarâ 
problemas se os tiver de partilhar. 

CAPRICORNIO Serâ indicado que conclua, corn urgêneia, trabalhos que se vêm 
22/12 A 20/01 arrastando, e que defina de vez situaçôes pendentes. E que vai 

entrar num novo ciclo, que lhe exigirâ uma maior disponibili- 
dade. 

ÀQLÂRIO 
21/01 A19/02 

fields 
20/02 A‘^0/03 

A Lua transita a sua Casa Astrolôgica relativa ao mundo intu- 
itive e espiritual. Por esta razâo, vai sentir-se mais disponivel 
para si do que para o mundo exterior. E um ôptimo momento 
para a prâtica de meditaçôes e exercicios para desenvolver o 
seu lado mais subtil, mais mistico. 

Os natives de Gémeos e Balança serâo os seus interlocutores 
preferenciais neste momento. Aproveite a actual tendência 
para colaborar em projectos de ordem social e colectiva. 
Sentir-se-â mais ùtil e realizado. 

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

O Circo chegou 

O Circo chegou 
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Co ns 
gostaria de reunir 
os Genesis 
Phil Collins, ex-vocalista e baterista dos Genesis, afirmou que esta 

disposto a reunir a formaçâo original do grupo inglês. Para gravar 
um disco ou para uma actuaçâo, tudo dependerâ dos outros ex-ele- 

mentos dos Genesis, segundo avança do site Launch.com. 

«A ùnica coisa que impede a reuniâo dos Genesis é o que os outros membres 
querem fazer. Eu falei corn Tony Banks e Mike Rutherford sobre nâo deixarmos de 
fora a hipôtese de fazer qualquer coisa juntos novamente. Como Genesis ou como 
très compositores a compor em conjunto. Claro que para mim o mais intéressante 
séria a possibilidade de reunir os cinco elementos originais», disse Phil Collins. 
A formaçâo original dos Genesis apresentava Phil Collins na bateria, o teclista 
Tony Banks, baixista/guitarrista Mike Rutherford, guitarrista Steve Hackett e o 
vocalista original Peter Gabriel. 
Na entrevista ao Launch.com, Phil Collins admitiu que o elemento mais hésitante 
na reuniâo da formaçâo original dos Genesis deveria ser Peter Gabriel. Isto porque, 
Peter Gabriel afirmou ter estado 25 anos para perder a reputaçâo como ex-vocalista 
dos Genesis e que por isso nâo deveria estar interessado em participar na reuniâo 
dos Genesis. Phil Collins concluiu que esta reuniâo nâo é de todo ameaçadora das 
carreiras a solo de cada um dos seus elementos. El 

David Bowie, laurie Anderson, 
liggy Mariey soiidàrios corn 
0 Tibete 
David Bowie, Laurie Anderson, 
Ziggy Mariey e Ray Davies vâo par- 
ticipar num concerto de soli- 
dariedade para corn o Tibete, a 
realizar no Carnegie Hall, em Nova 
lorque, avança a Billboard.com. 
A esta lista de convidados juntam-se 
também Rufus Wainwright, 

Angélique Kidjo e Drepung Gomang 
Monks, esperando-se ainda a confir- 
maçâo de outros artistas. 
A 15^ ediçâo do Tibet House Benefit 
Concert vai realizar-se no dia 28 de 
Fevereiro, numa cerimônia conduzi- 
da por PhiUp Glass, o vice-presidente 
da Tibet House. El 

FILME DA SEMANA 

CmCAQO 

Todos adoram idolos, mas em 
Chicago s6 hâ espaço para um, 
e neste caso uma. Velma 
Kelley (Zeta-Jones) é a vedeta 
sensaçâo de um "Nightclub" no 
quai ela enche o palco de ener- 
gia e emoçôes. 
O seu estatuto de estrela bem 
conhecida cresce ainda mais 
quando Velma junta-se ao 
grupo das mulheres homicidas 
de Chicago, corn o facto de ter 
morto o seu marido. 

Roxie Hart (Zellwegger), 
seduzida pela promessa de 
aventura da cidade, sonha corn 
a possibilidade de um dia 
chegar ao topo da vida sicial 
de Chicago através da müsica 
e dança. Apôs alguns desen- 
tendimentos corn o seu 
amante, ela acaba por ir parar 
à prisâo onde toda a aventura 
irâ cortïeçar. O seu advogado 
Billy, que por coincidência 
também é advogado de Velma, 
aprecebe-se de que Roxie tem 
uma histôria que pode dar que 
falar nos media, se for bem ori- 
entada. Corn isto decide adiar 
o dia em que Velma tem de 
aparecer em tribunal para que 
tenha mais tempo para se 
dedicar a esta nova possibili- 
dade de ganhar algum di- 
nheiro e prestigio. 
A histôria entra nas grandes 
manchetes dos jornais e na 
boca do povo, como planeado, 
e eis que Roxie é catapultada 
para a fama, estremecendo o 
territôrio de Velma. Começa 
entào a guerra entre duas bel- 
dades que procuram a todo o 
custo se tornar a mulher mais 
célébré de Chicago. 

Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, 
Richard Gere, Queen Latifah, John C. 
Reilly, Lucy Liu, Taye Diggs, Colm 
Feore, Christine Baranski, Dominic 
West, Mya Harrison 

GéNERO 

Drama 

DURACàO 
A histôria deste filme é basea- 
do num musical de Broadway 
e a peça de Maurine Dallas 
Watkins. El 

110 Minutes 

Rob Marshall 

F ^ DISTRIBUTORS OF 
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Pestes Felizes 
MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

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

REKO 
LOUNGE 
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Janter de convfvio 
□ia S3 de Janeiro às 7pm 

Entrada: Pral:o pincipal; Sobremesa: 
Boit de Madia e café SabiicBafresea 
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Açores: 

Jovens mâes com Centro do Apoio 
no Livramento 
Nos Açores apenas o Centro de 
Bem-Estar Social do Livramento, S. 
Miguel, avançou em meados do ano 
passado com um projecto arrojado 
de luta contra a pobreza, de apoio a 
jovens mâes solteiras. 

Intitulado "Despertar para a mudança", 
esta a ser criado ao abrigo do projecto um 
Centro de Jovens Mâes, que abrange uma 
ârea de formaçào e de acompanhamento 
de situaçôes de risco. Um dos objectivos do 

projecto é realizar um levantamento sobre 
a realidade de mâes adolescentes no con- 
celho de Ponta Delgada, corn idades entre 
os 12 e os 18 anos, especialmente jovens 
corn gravidez de risco. O projecto abrange 
as freguesias suburbanas de Ponta 
Delgada, como a Fajâ de Cima e Fajâ de 
Baixo, Livramento, S. Roque, S. Sebastiâo 
e S. José. Contando corn a parceria, entre 
outros, do Institute de Acçâo Social e da 
Umar, o projecto "Despertar para a 
mudança" engloba ainda o apoio a jovens 

adolescentes corn comportamentos de 
risco que estejam a frequentar a escola ou 
que jâ tenham saido. Educaçâo para 
saùde, sexualidade, planeamento familiar, 
desenvolvimento pessoal e social sâo algu- 
mas das acçôes que estâo a ser desenvolvi- 
das para mudar os comportamentos de 
risco de muitos jovens do concelho de 
Ponta Delgada. A par disso e através da 
Secretaria da Saùde, decorrem nas ecolas 
açorianas campanhas sobre a sexualidade 
e os jovens. d 

Caso Felgueiras 

Fernando Rnas 
condenou ainda os 
"jnlgamentos prévios 
na Opiniâo Publica" 
O présidente da Associaçâo Nacional 
dos Muniçipios Portugueses estâ 
solidârio corn a situaçâo em que 
Fâtima Felgueiras se encontra. 
"Acreditamos nos julgamentos nos tri- 
bunais e esperamos que este seja râpi- 
do e exaustivo. Toda a gente é 
inocente até ser condenada, declarou 
Fernando Ruas. 
O autarca social-deraocrata condenou 
ainda os "julgamentos prévios na 
Opiniâo Pùblica", advertindo que "às j 
vezes, sâo feitas injustiças | 
irreparâveis”. | 
Por sua vez, Ferro Rodrigues reafir- 
mou que Fâtima Felgueiras "nâo tem 
quaisquer condiçôes" para continuar à 
frente da Câmara, posiçâo que nâo é 
consensual na direcçâo socialista. 
O lider falava à entrada para a reuniâo | 
da Comissâo Politica do PS, e minutos 
antes, no mesmo local, o ex-coorde- 
nador autârquico Armando Vara afir- 
mou que "os partidos nâo podem ser 
juizes de ninguém". 
E rejeitou "linchamentos püblicos", 
dizendo que nâo pode haver "um pais 
de faroeste em que as pessoas sâo 
detidas simplesmente para prestar 
declaraçôes". d 

Açores: 

Aproximar eleitores e eleitos através 
de brochura 
Corn o objective de aproximar os 
eleitores dos deputados eleitos 
pelos circules eleitorais das nove 
ilhas do arquipélago, foram 
lançados recentemente dez mil 
exemplares de uma brochura por 
todo o arquipélago. 

Trata-se de um trabalho dos jornalistas 
Rafael Cota e Armando Mendes, intitu- 
lado «Composiçâo do parlamento e resul- 
tados eleitorais», apoiada pela ALRA. Ao 

longo de ciquenta e duas paginas é pos- 
sivel a populaçào açoriana deparar-se 
corn um texto de apresentaçâo do prési- 
dente da Assembleia Legislativa 
Regional, Fernando Meneses, assim 
como a constituiçào da mesa da 
Assembleia. 
Os deputados eleitos por circulos e a 
evoluçâo dos resultados das eleiçôes por 
circulos é a fase que se segue. E entào 
feita uma retrospectiva histôrica dos 
resultados eleitorais nos Açores desde 

hâ 27 anos, quando se estabeleceu o 
regime autonômico na Regiâo. Este fol- 
heto informativo contém ainda infor- 
maçôes sobre os resultados, por fregue- 
sia, das eleiçôes de Outubro de 2000. 
Como forma de cumprir o principal 
objectivo desda brochura, é possivel 
observar a apresentaçâo dos partidos e 
deputados corn assento parlamentar, 
assim como os seus contactos, para 
uma maior interaeçâo corn a populaçào 
açoriana. El 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
■GO 84 HORAS POR OIA 

Panasonic RX-D13 
$100.00* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
$55.00* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Ratlio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

*125. 00* 

80 00* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$QQ 00* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 
*Plus GST & PST 

Est:es radios est:âa à 
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 

0=0®© D©@®DS 

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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O novo ano no BRASIL foi mais alegre: 

LUIA é 0 novo Présidente! 
O povâo saiu à rua no dia 1 de Janeiro de 2003 para saudar o novo Ano e 
O novo présidente da esperança - a esperança esta sempre présente!-, o 
operàrio que recebeu o seu primeiro diploma, o mais importante de 
todos, o de Présidente do Brasil. Luiz Inâcio LULA da Silva, o 
Présidente que recebeu 52 milhôes de votos. 

Foram 30 anos de lutas que 

começaram com a resistência 

operâria à ditadura nos anos 70, 

passaram pela criaçào de um 

Partido dos Trabalhadores e termi- 

naram com a escalada em direcçào 

à presidência, que incluiram très 

humilhantes derrotas. 

Alguém escreveu; "Lula merece o 

titulo de homem do ano interna- 

cional nâo apenas porque con- 

seguiu chegar à presidência, mas 

pela austiciosa estratégia que o 

levou até la, que inclui uma trans- 

formaçâo radical dele mesmo e do 

seu partido.". 

Corn Lula da Silva, entre outros, 

tomaram posse: 

José Dirceu, Ministro do Gabinete 

Civil e Antonio Palocci, Ministro 

da Fazenda (Finanças). O fute- 

bolista Ronaldo ja se ofereceu para 

ajudar a conseguir ajuda finan- 

cera externa para o combate à 

fome no Brasil. Lula prometeu très 

refeiçôes diârias para os 56 mi- 

lhôes de pobres que envergonham 

o Brasil. Se sô cumprir esta 

promessa jâ farâ muito pelo seu 

pais. 

Bom ano Lula, bom ano Brasil! CS 

Crônica à distancia 
Resultados contra a maldade 
A politica toraa-se facdosa, 

quer quando se pretende fazer 

passar que ' “tudo vai bem”, 

quer quando a mensagem é 

sempre negativa, um bota- 

abaixo sistemâtico, um “tudo 

vai mal”. 

Na Madeira existe quem pra- 

tique este esülo de ser contra 

tudo o que se faz, de ter tenta- 

do sabotar o que de positive se 

exécuta. As vezes, quando se lê 

ou ouve certas criaturas, chega 

a parecer que estâo a falar de 

realidades de outro planeta, mas da 

Madeira e Porto Santo nâo é com certeza 

Desafio os Leitores para um exercicio com- 

provativo. 

Recuem aos primôrdios dos meus 

Governos e pesquisem tudo quanto se disse 

ou escreveu em relaçâo ao que, na mesma, 

acabou sempre por ser realizado. Ou que 

se disse e escreveu contra o Direito do Povo 

Madeirense a uma verdadeira Autonomia 

Politica. 

Calculem se tinhamos feito a vontade a 

essa gente!... 

Estaria tudo pior, a emigraçào contimaria a 

ser o destino possivel dos Trabalhadores 

Madeirenses, viveriamos em Terceiro 

Mundo como na Madeira Velha, o regime 

colonial de Lisboa séria ainda mais Hmitaüvo. 

Estariamos bem arranjados!... 

Mas insisto junto do Leitor quanto a este 

esforço de pesquisa sobre o que vem sendo 

dito contra tudo o que é Desenvolvimento 

Integra! da Madeira e Porto Santo, a fim 

de se aperceber da incompetêneia de certa 

gente, bem como da maldade de alguns 

seres humanos. 

Embora eu ache que quem é contra o 

Desenvolvimento Integral do Povo 

Madeirense e da nossa Autonomia 

Politica, democraticamente tem o direito 

de o ser. 

Mas tenlia a coragem de assurai-lo! 

Em vez de se refugiar no culto de tricas e 

mentiras constantes. 

E é bom que se tenha présente que quem 

trabalha, é um ser humano. Precisa e gosta 

de ser incentivado. Revolta-se corn a 

injustiça e corn os que tentam dificultar os 

caminhos do progresso e da Justiça Social. 

Hâ poueos dias, o “insuspeito” 

Instituto Nacional de 

Estatistica publicava os 

nûraeros oficiais relatives a 

1999, que confïguram a Regiâo 

Autônoma da Madeira, depois 

de ter sido a mais atrasada do 

Pais, agora a segunda mais 

desenvolvida, a seguir a Lisboa 

e Vale do Tejo onde se concen- 

tra a esmagadora percentagem 

da grande indüstria e das sedes 

dos principals sectores 

econômicos terciârios. 

Corn estes numéros do “insuspeito” 

Instituto Nacional de Estaüstica, o Produto 

Interno Bruto madenense “per capita”, 

apesar da nossa densidade populacional 

ser tripla da do Continente, ultrapassou Jâ 

a prôpria média nacional, cotando-se nos 

106 por cento. 

E apesar deste indicador ser o privüegiado 

na anâlise do desenvolvimento-econômico 

comparado, no caso da Madeira sai 

reforçado corn o indicativo regional do 

VAB (Valor Acrescentado Bruto), que 

traduz produtividade, o quai, na Regiâo 

Autônoma e para oigulho de todos os 

Madeirenses e Portossantenses que traba- 

Iham, atinge igualmente o segundo lugar 

nacional, cotando-se nos 105% da média 

nacional. 

E nem se venha com o argumento que 

existe uma mâ distribuiçâo do 

Rendimento assim gerado, pois a popu- 

laçâo madeirense é sodalmente a mais 

homogénea de Portugal, corn uma enorme 

percentagem de classe média em relaçâo a 

“ricos” e “pobres”. Bem como o investi- 

mento püblico privilegiou sobretudo as 

classe niais desfavorecidas. 

Claro que estes bons resultados da 

Madeira, do Povo Madeirense, inco- 

modam muita gente do “clube bota- 

abaixo”, cuja inveja e rancor os faz omiti- 

los, ou até a ter a “lata” de detuipâ-los ou 

denegri-los. 

Eles constniiram ou desejam outra realidade. 

Preferem dizer que, apôs esta luta de 

muitos anos, bem sucedida, o Albertojoâo 

é uma “besta”, ou os defeitos que tem - 

todos os temos - suplantam e abafam tudo 

o que a Madeira conseguiul... 

i 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais' 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
famüia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a; • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os sens nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

416-B5S-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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Investigaçâo: 

Cocama danifica circuitos cerebrals ligades ae prazer 
A utilizaçâo prolongada de cocaina daniHca os circuitos cerebrals que ajudam a 
produzir o sentido do prazer, o que poderà explicar as altas taxas de depressâo 
dos viciados nesta droga. 

Segundo um estudo norte-americano, 
nào é évidente se a cocaina mata as célu- 
las cerebrais ou se apenas se limita a 
enfraquecê-las, ou até se o efeito é rever- 
sivel, explicou o autor. Karley Little, 
acrescentando que os resultados do tra- 
balho sâo mesmo assim preocupantes 
para os viciados em cocaina. 
"Pessoalmente nâo gostaria de perder 
entre 10 a 20 por cento dos meus 
neurônios centrais ligados ao prazer, ou 
tê-los danificados ou a funcionar de 
forma incorrecta", disse Little, do Centro 
Médico da Universidade de Michigan. 
O cientista estudou amostras de cérebro 
recolhidas durante autopsias realizadas a 
utilizadores regulares de cocaina. 
Os resultados do seu trabalho sào publi- 
cados na ediçâo de Janeiro do American 
Journal of Psychiatry. 
Little disse que a investigaçâo nâo revelou 
se os danos a nivel cerebral resultam de 
muitos anos de utilizaçâo ou se sâo con- 
sequência de um uso recente antes da 
morte. 
Stephen Kish, director do laboratôrio 
para o estudo do cérebro humano do 
Centro para Dependência e Saüde 
Mental de Toronto, disse que investi- 
gadores "sempre consideraram a cocaina 
como uma droga perigosa" devido ao seu 
potencial para criar dependência e pelos 

danos causados a nivel cardiaco. 
"Temos agora de juntar â lista dos riscos 
o efeito prejudicial da cocaina no cérebro, 
algo que nâo esperâvamos", disse Kish. 
A investigaçâo fornece uma "peça do puz- 
zle" na explicaçâo da razâo porque os uti- 
lizadores da cocaina têm maior risco de 
sofrer de depressâo, disse Deborah Mash, 
neurocirurgiâ da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Miami. 
Continua por explicar se a cocaina causa 
depressâo ou se as pessoas recorrem à 
droga porque estâo deprimidas. 
Em ambos os casos, disse Mash, o estu- 
do sugere que as alteraçôes cerebrais 
poderâo "acender o rastilho" para a 
depressâo num utilizador de cocaina que 
tenha predisposiçào para que tal acon- 
teça. 
O estudo sugere ainda que as alteraçôes 
ao nivel do cérebro poderâo causar a 
depressâo vulgarmente registada na 
ausência de cocaina, disse Mash. 
Durante os trabalhos, Little e os sens 
colegas estudaram amostras cerebrais 
recolhidas de 35 utilizadores de cocaina 
e outros 35 nâo utilizadores em 
condiçôes de idade e sexo semelhantes. 
Os cientistas mediram os niveis de pro- 
teina VMAT2, encontrada nas células 
cerebrais que comunicam umas corn as 
outras através da dopamina. 

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 

Os neurônios de dopa- 
mina formam circuitos 
que desempenham um 
papel critico para que o 
cérebro seja capaz de 
sentir prazer. 
O estudo permitiu 
descobrir que nos uti- 
lizadores de cocaina os 
niveis de VMAT2 sâo mais baixos que a 
média, o que poderâ sugerir que os 
neurônios de dopamina foram danifica- 
dos ou mortos, um efeito nâo observado 

em estudos animais, ou que produzem 
menos VMAT", sugerindo que pro- 
duziriam também menos dopamina, 
disse Little, izi 

Ciência: 

Gelo antàrctico esta a 
derreter, podendo 
desaparecer em 7.000 anos 
Uma capa de gelo antarctico de grandes dimensôes 
esta a derreter, podendo desaparecer dentro de 
7.000 anos, o que farà corn que o nivel dos mares 
suba 4,8 metros, alerta um novo estudo. 

Através de mediçôes geolôgicas que 
datam de quando as rochas ficaram 
sem gelo pela primeira vez, os investi- 
gadores descobriram que a capa de gelo 
no oeste da Antarctica começou a 

Stone disse que o estudo foi incapaz de 
provar se o degelo estâ ou nâo a ser 
afectado pelo aquecimento global do 
planeta, o aumento verificado nas tem- 
peraturas que alguns cientistas acredi- 
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diminuir hâ cerca de 10.000 anos e con- 
tinua a derreter, disse John O. Stone, 
autor principal de um estudo que a 
revista Science publicou. 
"Existe um degelo graduai e continuo", 
disse Stone, professor de geologia na 
Universidade de Washington, Seattle. 
Ao longo de centenas de anos, disse, o 
gelo tera desaparecido numa proporçâo 
de aproximadamente 50 milimetros 
por ano num padrâo constante que nâo 
révéla qualquer sinal de abrandamento. 
Se a capa de gelo derreter por complè- 
te, continuou, o nivel global dos mares 
poderâ subir até 4,8 metros, o suficiente 
para submergir algumas ilhas e areas 
costeiras. 

tam estar a ser acelerado pela utilizaçâo 
de combustiveis fôsseis. 
Em vez disse, afirraou, os investi- 
gadores mediram aquilo que aparente- 
mente é um ciclo natural do desen- 
volvimento de gelo e degelo que poderâ 
manter-se periodicamente hâ milhôes 
de anos. 
Robert R Ackert Jr., do Institute 
Oceanogrâfico Woods Hole, disse que 
este estudo é importante porque esta- 
belece uma tendência de degelo natural 
que parece manter-se mesmo sem con- 
tribuiçào da influência humana. 
"Quaisquer alteraçôes antropogénicas, 
no entante, serâo adicionadas a esta 
tendência", disse Arcket, Q 
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Chefe Albino, 
bom ano om porspecthia 
Visitâmes o Restaurante Chiado, em Toronto, 
apôs as obras de renovaçâo e alargamento. 

Esta uma beleza. Enorme, todos os cantinhos 
aproveitados, bem decorado, elegante e fun- 
cional. A imagem do sen proprietârio, o co- 
nheddo Chefe Albino, 
Apôs a visita, guiada pelo prôprio Chefe 
Albino, conversâmos um pouco com ele para 
podermos dar à comunidade uma imagem 
dos acontecimentos e das expjectativas para 
2003. 
JMC - Como surgiu a ideia de expandir o 
espaço “fisico” do Chiado a este nivel? Sinais 
positivos no negôcio? 
Chefe Albino - O negôcio, realmente, vai 
bem. Senti que havia a necessidade de 
aumentar o espaço de produçâo. Como tal, 
temos uma cozinha maior e mais funcional. 
A sala destinada para reuniôes privadas ou 
copulaçôes, ao mesmo tempo que serve de 
“repouso” para os vinhos que serâo servidos 
dentro de dois ou très anos. O espaço no rés- 
do-châo é um pouco maior que também 
serve como espaço privado e serviço de bar 

como tinhamos até este momento. 
JMC - Corn esta expansào, mantém os qua- 
tro restaurantes ou houve mudanças nesse 
sentido? 

Investigaçâo: 

Cientistas reanimam sangue 
congelado durante 15 anos 
Cientistas norte-americanos con- 
seguiram reanimar sangue 
humano de um cordâo umbilical 
que esteve congelado durante 15 
anos, o que poderà indiciar um 
importante avanço na luta contra 
a leucemia. 

Os investigadores da Escola de Medicina 
da Universidade de Indiana assinalaram 
que o "renascimento" do sangue sugere 
que os espécimes preservados durante esse 
tempo também poderâo ajudar na recu- 
peraçâo da medula ôssea de doentes corn 
cancro. 
Num artigo publicado na revista 
Proceedings, da Academia norte- ameri- 
cana das Ciências, os investigadores 
explicaram que o sangue do cordào umbi- 
lical congelado em 1985 e 1986 começou a 
reproduzir-se em culturas de laboratôrio 
como se fosse novo. 
Segundo Hal E. Broxmeyer, professor de 
microbiologia e imunologia da 
Universidade de Indiana, estudos anteri- 
ores tinham estabelecido que o sangue 
poderia ser reavivado depois de estar con- 
gelado por um periodo màximo de cinco 
anos. 
"Demonstrâmos que podiamos recuperar 
as células depois de descongelâ-las, pois 
multiplicaram-se extremamente bem", 
disse Broxmeyer, chefe do grupo de inves- 
tigadores. 
O sangne extraido do cordâo umbilical 
contém uma grande quantidade de células 
màe ou estaminais, capazes de se transfor- 
marem em células de medula ôssea. 
A terapia de radiaçào e a quimioterapia 

destroem as células da medula ôssea de 
pacientes corn leucemia e cancro, mas 
estas poderâo ser restabelecidas através da 
recuperaçâo de sangue congelado hâ 
muito tempo, assinalaram os cientistas. 
A recuperaçâo da medula ôssea através de 
uma transfusâo de sangue do cordâo 
umbilical realiza-se hâ mais de uma déca- 
da corn êxito comparâvel ao transplante 
de medula ôssea. 
No entanto, segundo os peritos, a possibi- 
lidade de aplicar a crioconservaçâo a 
cordôes umbilicais durante mais tempo 
para extrair o seu sangue vai permitir 
aumentar a disponibilidade de células 
mâe para a sua transformaçâo em células 
de medula ôssea. 
No estudo, os cientistas da Universidade 
de Indiana e dois investigadores do 
Instituto norte-americano da Saüde 
descongelaram sangue de um cordâo 
umbilical conservado hâ 15 anos e 
provaram a sua viabilidade. 
Broxmeyer indicou que as células do 
cordâo umbilical que esteve congelado 
começaram a multiplicar-se em ratinhos 
de laboratôrio e a produzir células de 
medula ôssea. 
O processo permitiu que se conseguissem 
enxertos nos ratinhos corn propriedades 
semelhantes às dos conseguidos corn 
sangue novo, disse. 
No entanto, os peritos advertiram que o 
estudo dos cientistas da instituiçâo esta 
ainda numa etapa experimental e que as 
células dos cordôes umbilicais congelados 
terâo de demonstrar o seu bom funciona- 
mento antes de serem aceites de uma 
forma generalizada. d 

Chefe Albino - Nâo tenho interesses no 
Circo ou no Boémia. Neste momento, man- 
tenho o restamante Adega e o Chiado corn o 
espaço novo. 
JMC - Jâ algum tempo foi abordada a possi- 
bilidade de existir uma escola hoteleira em 
Portugal. O projecto ainda estâ em estudo? 
Chefe Albino - Sim. Trata-se de um restau- 
rante-escola corn um curriculo destinado a 
jovens desprivilegiados ou menos beneficia- 
dos. O projecto jâ foi aprovado e vamos 
começar a construçâo, possivelmente, no fim 
do inverno ou inicio da primavera, ainda 
deste ano. 
JMC - Quem vai ser responsâvel pela esco- 
la? 
Chefe Albino - Serei eu. 
JMC - E o Chiado? 
Chefe Albino - Também eu. Desdobro-me 
em dois. O meu filho vai fazer 22 anos, jâ é 
o meu braço direito e estâ-me a ajudar no 

ramo. No entanto, também tenho colabo- 
radores de muito boa qualidade para poder 
enfrentar esta tarefa. 
JMC - Portanto, vai dividir-se entre Portugal 
e o Canadâ, um sonho que tem hâ vârios 
anos... 
Chefe Albino - Sim. 
JMC - Parabéns e continuaÇâo de felici- 
dades no negôcio. 
Chefe Albino - Obrigado. 
O Restaurante Chaiado estâ cada vez me- 
Ihor. O Chefe Albino sabe o que quer e para 
onde vai. 
As nossas felicitaçôes. Também os nossos 
votos para que tudo corra à medida dos dese- 
jos do Chefe Albino, um jovem responsâvel 
no campo da restauraçâo e culinâi ia que tem 
ainda muito para dar a si prôprio e â 
Comunidade que serve. 

JMC/Ana Fernandes 

21.° Aniversàrlo do Vasco da Ganta de Brampton 
O ex-Portuguese C. C. of Brampton, actualmente, Vasco da Gama Cultural Centre 
of Brampton, comemora o seu 21 o. Aniversario, dia 25 de Janeiro, na sede-social, 
com o jantar a ter inicio às 19h00. Neste dia, irâo receber uma "2001 Ford Van" da 
Local 183 e Local Union 1, e um donativo da LusoGolf of Brampton, que irâo bene- 
ficiar os Idosos do clube. Animaçâo a cargo do conjunto Os Panteras. Informaçôes e 
réservas; 905 459-2184. C3 

43." Aniversario do Ciube Portugues do Cambridge I 
O Clube Portugues de Cambridge vai celebrar o seu 43o. Aniversârio, sâbado, dia 
25 de Janeiro, com o jantar a ter lugar pelas 19h00, Depois do jantar terâo algumas 

s palestras, serviço de bolo e champanhe. Réservas: 519 658-9703. Agradecemos à j 
Secretâria, Marina Cunha, o convite enviado. m 

Um Prospero Ano Novo 
a todos os clientes e amigos 

1 CONFIE E 
1 EXPERIÊNCIAE 
I HONESTIDADE 
Ï AOVOSSO 2612 St. Clair Ave. W 

Cesquina com a Jane su TiMo. 
qw.MèHlir 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 
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SAÙDE EM SUA CASA 
0 CÉREBRO DA CRIANQA 

Comunidade;   

First Portuguese 
Senior’s Centre 
O Centro de Idosos do First 
Portuguese estâ em total actividade. 
Na prôxima semana, de 13 a 17 de 
Janeiro, os idosos terâo -além dos 
serviços sociais- Cinema português, 
Jogos de Mesa e trabalhos manuals; 
Ginâstica e Costura; Jogos de Mesa, 
Tai Chi e renda, e para fecho da se- 
mana, almoço, bingo e convivio. 
Levem um amigo a visitar o Centro. 
Os idosos agradecem. 
Info: 416 531-9972. ca 

Nellie Pedro, 
abertura da sede de 
campanha e boas 
vindas a 2003 
A Liberal Nellie Pedro, candidata 
pelo circulo Trinity-Spadina, abre a 
sua sede de campanha, sâbado, dia 11 
de Janeiro, entre as I3h00 e as 16h00, 
no 789 Dundas St. West, em Toronto. 
Todos serâo bem vindos. 
Info: 416 516-8008. la 

Exposiçâo/Feirade 
Selos, Notas e Moedas, 
no Sporting C.R de 
Toronto 
No domingo, dia 19 de Janeiro, as 
portas da sede-social dp Sporting C.P. 
de Toronto estarâo abertas para mais 
uma Exposiçâo/Feira de Selos, Notas 
e Moedas. 
A exposiçâo estarâ aberta entre as 
09h00 e as 16h00. 
Para informaçôes e inscriçôes podem 
contactar o Antonio Cruz; 416 294- 
9266, Du Rui Ribeiro: 416 284-8275. 
Entrada é grâtis. 0 

Matança do Perce, 
no salie da Igreja 
de Sto. Antonio 
A Irmandade do Divino Espirito 
Santo da Igreja de Sto. Antonio, em 
Toronto, realiza uma "Matança de 
Porco", com inicio às 19h00, sâbado, 
dia 22 de Fevereiro. 
A animaçâo da festa estarâ a cargo 

do IJ-Sounds Good e do Grupo de 
Mùsica Popular "Searas de Portugal". 
Réservas; 416 536-3333.0 

Todo o potencial racional e capacidade de 
realizaçâo de um adulto começa no cérebro 
da criança. Excepto nos caso de anormaU- 
dades na formaçâo embrionâria do encéfa- 
lo, que atinge o seu mâximo de deficiência 
na anencefalia: uma raridade em que a cri- 
ança nasce sem encéfalo e morre em pouco 
tempo, todos os cérebros nascem iguais na 
sua aparência, embora a sua capacidade de 
desenvolvimento possa evoluir, progredir, e 
funcionar, de modos diferentes. A chave 
para o desenvolvimento cérébral da criança, 
que estâ intimamente Ugado ao desenvolvi- 
mento emocional, estâ nos pais, embora 
estes estejam altamente condicionados pelas 
condiçôes sociais, posses financeiras, e com- 
portamentos pessoais. 
O fumo do tabaco durante a gravidez influ- 
encia o desenvolvimento global do feto, e o 
abuso de âlcool, ou o uso de algumas drogas 
medicinais e todas as drogas iÜcitas, vâo 
influenciar, de forma negativa, o desenvolvi- 
mento do cérebro. No caso do âlcool e dro- 
gas que causam dependência, a criança 
pode ter convulsées ao nascer, causadas pela 
falta da droga que recebia da mâe através do 
sangue umbilical. Algumas carências ali- 
mentares da mâe durante a gravidez, 
incluindo a falta de algumas vitaminas e 
minerais, podem afectar o desenvolvimento 
do sistema neuronal da criança. Os trauma- 
tismos nos partos dificeis, incluindo a falta 
de oxigénio no cérebro devido a deficiências 
respiratôrias durante o trabalho do parto, 
podem originar lesôes cerebrals irreversiveis 
que se vâo reflectir no desenvolvimento fisi- 
co e intelectual para o resto da vida. Essas 
deficiências cerebrals podem originar para- 
lisias profundas das funçôes motoras, senso- 
riais, e intelectuais, ou causar deficiências 
limitadas, capazes de passarem desperce- 
bidas até a criança começar a andar e falar, 
ou até à entrada para a escola. A surdez pro- 
funda, ou outras deficiências dos sentidos, 
se nâo forem detectadas e remediadas cedo, 
podem piorar o desenvolvimento educa- 
cional duma criança. 
A educaçâo é fundamental para a criança 
atingir o seu mâximo potencial de desen- 
volvimento. Quando a criança começa a ser 
instruida a usar as primeiras palavras e exe- 
cutar os primeiros comandos podem-se 
notar algumas dificuldades, mas isso nâo 
quer dizer que ela vai ter problemas educa- 
cionais no futuro, porque o problema pode 
ser apenas um atraso temporârio no desen- 
volvimento. Muitas vezes os problemas da 
inteligência começam a notar-se somente 
quando a criança entra na escola, mas essas 
crianças nâo sâo, nem devem ser, conside- 
radas retardadas mentais. Sâo consideradas 
geralmente, pelos pais e professores, como 

crianças preguiçosas que nâo gostam de 
estudar. Tanto os pais, como os professores, 
devem dirigir os seus esforços para o 
aproveitamento de vocaçôes que, por vezes, 
têm um bom potencial nessas crianças, 
como acontece tantas vezes nas actividades 
manuals, artisticas, musicals, ou nos 
desportos; tentar educâ-las em actividades 
que exigem maior esforço intelectual do que 
o seu nivel de inteligência pode diminuir- 
Ihes a auto-estima e causar danos 
irreparâveis no futuro. 
Algumas vezes a criança tem apenas dificul- 
dades na aprendizagem especifica a certas 
matérias escolares, como a capacidade de 
1er e falar bem, ou a execuçâo de operaçôes 
aritméticas, embora tenha uma capacidade 
normal em relaçâo a outras areas do co- 
nhecimento. Muitas vezes os pais e profes- 
sores têm dificuldade em distinguir se existe 
um problema de diminuiçâo moderada da 
inteligência, ou se a criança sofre da doença 
de deficiência de atençâo e hiperactividade, 
conhecida também por DDAH. As estatisti- 
cas mostram que a prevalência desta doença 
varia entre 3 a 12% nas crianças em idade 
escolar, o que parece indicar que o diagnôs- 
tico estâ em exagero em algumas escolas, e 
o que é considerado DDAH pode reflectir 
outros problemas cerebrals como as defi- 
ciências de aprendizagem especificas, anor- 
mahdade de comportamento, diminuiçâo 
da inteligência, ou vârios problemas médi- 
cos afectando o sucesso escolar. A DDAH 
aparece antes dos sete anos de idade quando 
a criança mostra ter dificuldade em prestar 
atençâo por mais de alguns minutos e con- 
trolar impulses para se mexer, geralmente 
corn excesso de actividade. A criança é 
chamada traquina, desastrada, irresponsâv- 
el, desobediente, etc. Contudo é no 
aproveitamento escolar onde a doença se 
manifesta como um grande problema, difi- 
cil de resolver. O aluno nâo estâ sossegado, 
nâo presta atençâo ao professor, e fala muito 
distraindo os outros alunos; geralmente nâo 
planeia a execuçâo dos trabalhos escolares e 
nâo compléta os trabalhos que traz para 
casa. Esta criança précisa de atençâo espe- 
cid na supervisâo e um ambiente que Uie 
diminua as possibilidades de distracçôes e 
acidentes. O uso temporârio de um expU- 
cador pode fazer progredir o seu sucesso 
escolar. Embora as crianças corn menos 
inteligência, ou com problemas de compor- 
tamento, possam ter os mesmos sintomas 
por nâo conseguirem acompanhar intelec- 
tualmente, ou por falta de vontade, os pro- 
fessores, o aluno corn DDAH tem geral- 
mente uma inteligência normal, ou algumas 
vezes superior; para atingir o seu potencial 
intelectual, tem que ter o apoio dos pais e 

dos professores. 
As drogas estimu- 
lantes cerebrais, 
como o metil- 
f e n i d a t o 
(Ritalina) e a dex- 
tranfetamina, podem melhorar imenso o 
comportamento e aproveitamento escolar 
em crianças corn DDAH. 
As crianças corn problemas de conduta sâo 
socialmente perturbantes, irresponsâveis, e 
desobedientes. Algumas actuam corn acçôes 
de mau comportamento em grupos da 
mesma idade, o que Uies diminui o senti- 
mento de culpa e aumenta a estima por se 
sentirem responsâveis; uma responsabili- 
dade que é exclusiva ao “gang”, implicando 
irresponsabilidade, por vezes violenta, aos 
outros grupos e sociedade. Outras crianças 
apresentam agressividade solitâria, sem do 
nem sentimento de culpa pelas suas vitimas, 
e geralmente tornam-se personalidades anti- 
sociais quando atingem a idade adulta. Hâ 
ainda a criança que, embora nâo apresente 
comportamento anti-social, desafia as regras 
estabelecidas, contradizendo deliberada- 
mente tudo e todos, argumentando, irritan- 
do, brigando, geralmente usando lin- 
guagem inaceitâvel, e atribuindo sempre aos 
outros todas as suas culpas. A disciplina é 
essencial para modificar o comportamento 
destas crianças. 
A doença cerebral mais dramâtica na cri- 
ança é o autismo. Pensava-se que era uma 
psicose infantil, mas hoje pensa-se que é 
uma deficiência no desenvolvimento do 
cérebro. Aparece geralmente pelos dois anos 
e meio de idade corn falta de interesse nas 
relaçôes e comunicaçôes interpessoais. A cri- 
ança nâo estabelece contacto visual com os 
pais ou outras pessoas, e apresenta uma 
grande restriçâo nos interesses, corn falta de 
adaptaçâo a mudanças no ambiente. A 
capacidade intelectual pode ser muito 
baixa, ou ser normal, mas a incapacidade de 
adaptaçâo e comunicaçâo fazem corn que a 
criança nécessite de uma educaçâo especia- 
lizada para atingir o seu melhor potencial na 
vida futura. 30% dessas crianças, geralmente 
as que têm melhor inteligência, podem viver 
corn pouca supervisâo, ou ter uma vida 
independente, quando forem adultos. Os 
mais retardados muitas vezes têm que ser 
internados em instituiçôes. 
Nâo hâ nada mais vulnerâvel, delicado e 
precioso, do que o cérebro da criança. Vai 
contribuir para moldar o destino da 
humanidade! Por isso, seja quai for a sua 
condiçâo ou circunstâneia, a criança tem de 
ser tratada corn carinho, educaçâo, e di- 
gnidade, para poder amar a Paz no Mundo: 
A razâo da vida e da esperança! 0 

Madeira: 

Estradas "absorvam" metade do Orçamento da Ribeira Brava 
Arede viâria continua a ser a principal ârea 
de investimento da Câmara da Ribeira 
Brava. Dos quase 15 milhôes orçados para 
o proximo ano, praticamente metade é 
para a construçâo, beneficiaçâo e pavimen- 
taçâo de mais de 60 estradas. O sector das 
Comunicaçôes e Transportes é assim o que 

volta a registar maior peso, corn 7.393 mi- 
lhôes de euros. Segue-se a componente do 
Saneamento e Salubridade, corn uma 
verba de 1.355 mil euros. Em terceiro 
lugar, surge a Habitaçâo e Urbanizaçâo, 
corn 230 mil euros, corn destaque para a 
construçâo do parque de estacionamento 

na Vila. Depois, aparece a Cultura, 
Desporto e Tempos Livres, com 145 mil 
euros, dos quais 115 destinam-se a equipa- 
mentos culturais, destacando-se a cons- 
truçâo da Casa da Cultura e Biblioteca. A 
Defesa do Ambiente é contemplada com 
50 mil euros, montante este destinado. 

entre outros, a custear a construçâo de très 
parques infantis, na Tabua, Serra de Agua, 
e no Lugar da Serra, em Campanârio. 
Corn 30 mil euros, aparece a rubrica rela- 
cionada corn as Instituiçôes, Organizaçâo e 
Funcionamento dos Serviços e Juntas de 
Freguesia. E) 
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Precisa-se 
Pessoas corn experiência no sector de cozinha e 
padaria. Tel.:905-306-8440. 

Cortadores de carne. Contactar Dante. 
Tel.:4i6-745-7(K)0. 

Senhoras corn experiência em lîmpeza. 
Tel.:41ü-243-2194. 

Pessoal corn experiência, para balcâo e ajudante de 
pasteleiro. padaria em Mississauga. 
Tel.;416-576-1673. 

Pessoal para confecçôes, fâbrica de cami.sas. 
Contactar Eva. Tel.;4l6-23(}-3114. 

Part-Time em Banco em Cambridge 
O Banco Comunitârio Luso-Canadiano, na 

sua nova agência em Cambridge, nécessita 
de pessoa que domine bem as duas Ünguas, 
portuguesa e inglesa, tenha conhecimentos 

relacionados corn o uso de computador e 
seja eHciente em relaçôes püblicas. 

Mandar résumé por fax para: 

416-533-2578 

Pasteleiro para padaria em Mississauga. 
Tel.;905-«97-2073. 

Senhoras, fluentes em inglês para fazer limpeza de 
casas. Tel.;41(>-421-9406. 

Preparador de carras coin experiência. Contactar 
Luis. Tel.;41(k534-5Ü93. 

Pessoal para confecçôes, calças de homems. Contactar 
Nino. Tei.:416-243-5028. 

Senhora corn experiência, para ajudar na cozinha de 
um restaurante. Contactar Philip. Tel.:416-977-1287. 
Senhora, para liinpeza de casa, em Brampton. 
TeI.:9054ü5-8632. 

Vendedor/a para stand de automôveis, fluente em por- 
tugiiês e inglês. Tel.:416-766-2443. 

Empregada interna, para tomar conta de très crianças 
dia e noite.Tel.:416-984-9785. 

Pessoal para confecçâo de camisas. 
Tel.:416-236-3114. 

Self employed cleaners wanted. 
Please call 416-359-1601) between 9am and 6pm. 

Constituinte ignorou 
situaçâo na Casa Pia 
Os alegados casos de pedofilia na 
Casa Pia de Lisboa remontam a 1976. 
Em Janeiro desse ano, o deputado 
socialista Manuel Ramos, ex-director 
do JN, solicitou na Assembleia 
Constituinte varios documentes 
sobre o funcionamento da institu- 
içâo. Na altura, Manuel Ramos quis 
saber se estaria a decorrer alguma 
reforma de fundo na instituiçâo e se o 
Ministério dos Assuntos Sociais - 
Rui Machete titulava, à época, a pasta 
- pensava "ouvir, quanto ao future da 
Casa Pia, mormente quanto à vida da 
secçâo de Pina Manique, os antigos 
alunos, recentemente constituidos 
em conselho casapiano". 
Meses depois, em Março de 1976, a 
dias do encerramento da Assembleia 
Constituinte, o deputado lamentou 
que o Ministério nâo tenha fornecido 
os elementos pedidos a 16 dejaneiro. 
Na sua intervençâo, referiu que, a 
partir do seu requerimentos, "varios 
jornais se ocuparam da preocupante 
situaçâo que a Casa Pia atravessa", e 
que varias entrevistas e reportagens 
"trouxeram à luz do dia factos da 
maior gravidade e que, por essa 
razâo, impôem ao Estado uma rapida 
e enérgica tomada de posiçào". 
Titulos de jornais 
Manuel Ramos deu como exemplo 
alguns titulos: "Mais de dois mil 
jovens ao deus-dara" ("A Luta", 29 de 

Janeiro); "Casa Pia de Lisboa: pior 
que antes do 25 de Abril" ("A 
Capital", 3 de Fevereiro); "Casa Pia 
de Lisboa: educar ou prostituir 
jovens?..." ("O Dia",25 de Fevereiro); 
"Instituiçâo de assistência à beira do 
abismo da droga e da prostituiçâo de 
menores" ("O Dia", 25 de Fevereiro); 
"Pina Manique - confusâo em auto- 
gestâo" ("O Dia", 27 de Fevereiro). 
Fez ainda referêneia a um texto pu- 
blicado no jornal "A Luta". "O 
prôprio provedor - jâ demissionârio 
- terâ afirmado que 'neste momento 
a Casa Pia é uma amâlgama de 
alunos que se viciam uns aos outros'". 
O deputado esclareceu a Assembleia, 
dizendo que o requerimento, sem 
resposta, foi consequêneia de uma 
visita que dias antes fizera â Casa Pia. 
"O que vi chocou-me profunda- 
mente". Ao JN, contou que foi à insti- 
tuiçâo a convite de um casapiano. "O 
que vi foi uma casa perfeitamente 
desleixada, abandonada, um cenârio 
negro, que era uma consequêneia do 
periodo que viviamos". Na altura, 
prometeu a si mesmo fazer algo para 
melhorar a situaçâo, para aumentar a 
segurança dos alunos da instituiçâo. 
Apresentou o seu pedido â 
Assembleia Constituinte, que nunca 
teve resultados prâticos. "Nem sequer 
me deram uma explicaçâo pela falta 
dos documentos", recorda. 

T—Il r 

.CASA PIA DE 
LISBOA 

COLÈGÎO DE 
PINA MANiaUE 

Toda a gente sabia. 
"A minha preocupaçâo é que aquilo 
nâo era homossexualidade colectiva, 
mas estavam a generalizar o proble- 
ma", explicou o antigo deputado. 
Salienta ainda que "toda a gente 
sabia que havia problemas de homos- 
sexualidade e prostituiçâo na Casa 
Pia, mas que também era uma casa 
estupenda. 
A Casa Pia fez muitas obras em 
Portugal". Na Assembleia 
Constituinte, Manuel Ramos bateu- 
se pelas instituiçôes de educaçâo, por 
exemplo, em Agosto de 1975, quando 
fez a defesa dos colégios, referindo 
que foi um dos muitos que frequen- 
taram essas instituiçôes. ESI 

rrango no Tacho à Trancesa 

InCREDlEnUS: 
UM FRANCO GORDO 

* MANTEIGA 50 GRS. 

* FARINHA DUAS COLHERES DE SOPA 

CALDO DE CARNE DOIS DECILITROS 

NATA DOIS DECILITROS 

ViNHO BRANCO UM DECILITRO 

* CENOURAS TRÈS 

* CEBOLAS PEQUENAS DUAS 

* SALSA PICADA UM RAMO 

* GEMA DE OVO UMA 

SAL E PIMENTA QB 

(OnftCÇflO: 
Prepara-se o frango e corta-se em bocados. Derrete-se 
num tacho a manteiga e passa-se nela o frango mexen- 
do constantemente. Cobre-se um instante para suar um 
pouco, destapa-se, deita-se-lhe a farinha, mexendo sem- 
pre para fritar ligeiramente, deitandolhe depois o caldo 
e o vinho, continuando a mexer para nâo fazer grumos; 
a seguir tempera-se corn as cebolas picadinhas muito 
finas, as cenouras em rodelas, o sal, o ramo'de salsa pic- 
ada e a pimenta. Tapa-se o tacho e deixa-se ferver em 
lume brando até o frango estar cozido. Na ocasiâo de 
se servir pôem-se os bocados do frango num prato 
coberto que se conserva em calor, passa-se o molho 
pelo passa-puré, liga-se corn a nata, aquece-se, verifi- 
cam-se os temperos, liga-se corn a gema de ovo e 
cobre-se corn este molho o frango que se deve servir 
imediatamente. 

Sobremesa: 

Bolo de Cerveja 
InCREDItnTES: 

7 CtlÀVENA DE CHÀ DE MANTEIGA BFM CH El A 

2 CHÂVENAS DE CHÀ DE AÇÛCAR 

* 2 CHÂVENAS DE CHÀ DE FARINHA DE TRIGO 

* 7 CHÀVENA DE CHÀ DE AMIDO DE MII.HO (MAIZENA) 

7 CHÀVENA DE CHÀ DE CERVEJA BRANCA 

7 COLHER DE SOBREMESA RASA DE FERMENTO EM PÔ 

* 6 OVOS 

(OnPECÇflO: 
Bata muito bem a manteiga corn o açücar até obter 
um creme esbranquiçado. 
Acrescente as gemas uma a uma batendo em cada 
adiçâo. Misture bem a farinha de trigo misturada 
corn a maizena. Adicione a cerveja misturada corn o 
fermento, bata até uniformizar tudo. Junte delicada- 
mente corn movimentos de baixo para cima as claras 
batidas em castelo forte. Ponha a massa numa forma 
bem untada corn manteiga ou mafgarina e polvilha- 
da corn farinha. Leve ao forno quente para cozer 
cerca de 35 minutas mas convém verificar sem abrir 
a porta do forno nos primeiros 25 minutas. Depois de 
cozido desenforme. 

TSoin r::Âpatita! 
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t» Adjunio reconhece que o Sporting 
esta mais forte 

Baltemar Brito (F.C.P.): 
HO Jardel nâo é 
preocnpaçâo 
passa» 
Baltemar Brito estâ confiante na 
vitôria em Alvalade: Nota-se a 
cada declaraçâo, em cada 
intençâo de falar sobretudo j 
do F.C. Porto. 
O adjunto de José Mourinho 

nâo se coibiu, mesmo assim, 
de avaliar o adversârio dos 
dragôes. Diz que o Sporting «tem vindo a melhorar 
nos ültimos jogos», que «esta mais forte» e «mais 
coeso». üma anâlise que, de resto, nâo passa em 
nada pelos nomes individuais. Nem tâo pouco por 
Jardel, «O adversârio é que sabe se fica ou nâo mais 
forte corn o Jardel e se, nesse sçntido, o deve colocar 

ou nâo a jogrn»! frisou. «O Jardel pouco nos preocu- 
pa», concluiu. 
Mesmo antes de abandonar a sala de imprensa, 
Brito avaliou também a terceira équipa do clâssico, a 
équipa de arbitragem. Para se referir, sobretudo, ao 
juiz que a sorte designou para dirigir a partida, o 
mesmo que o ano passado foi severamente criticado 
pelos dirigentes portistas, Pinto da Costa sobretudo. 
«O Lucilio Baptista é o ârbitro mais categorizado 
pela UEFA», cômeçou por sublinhar. «O ano passa- 
de cometeu uma mentira ao expulsar o Costinha, 
mas foi enganado». 
Para esta época, o adjunto portista pede por isso 
maior sinceridade dentro de campo. «Se o jogo 
decorrer normalmente, o ârbitro tem boas condiçôes 
de fazer uma boa exibiçào. 
Se os jogadores coraeçarem a simular faltas o traba- 
Uio de Lucilio Baptista fica mais dificil», referiu. 
«Esperemos que os jogadores sejam honestos». El 

tl’ Benfica: 

Fehér lesionou-se, 
CamaGho testa opçôes 
Miklos Fehér lesionou-se hâ dias no 
treino do Benfica. O avançado hùn- 
garo caiu mal, ao saltar corn Peixe a 
uma bola, e foi assistido no joelho 
esquerdo. Os «encarnados» nâo 
deram no entanto a informaçâo de 
que o problema do jogador inspirasse 
cuidados. O incidente aconteceu jâ 
no final da peladinha. Depois de ten- 
tar responder a um lançamento, 
Fehér terâ apoiado mal a perna 
esquerda quando tocou no châo. O 
jogador ficou caido, o médico entrou 
de imediato em campo para o assistir 
e Fehérm passou o resto da sessâo 
sentado no banco, corn gelo na zona 
queixosa. O técnico José Antonio 
Camacho aproveitou a segunda parte 
da peladinha, num treino que decor- 
reu no Estâdio Universitârio e ficou 
ainda marcado pela integraçâo de 
Sokota, para testar a équipa corn vista 

ao jogo de sâbado corn o V. 
Guimaràes. Camacho testou uma 
équipa com Moreira, Armando, 
Peixe, Sokota, Cristiano, Petit, Tiago, 
Drulovic, Zahovic, Simào e Nuno 
Gomes. Na outra alinharam Bossio, 
Cabrai, Hélder, Argel, Joào Manuel 
Pinto, Éder, Andrade, Carlitos, 
Roger, Andersson e Fehér. Numa 
situaçâo de jogo em campo mais 
alargado, que durou 15 minutos, o 
técnico fez duas alteraçôes em 
relaçâo â primeira parte. Armando 
trocou de posiçôes corn Cabrai e 
Andersson corn Drulovic, para o téc- 
nico tirar algumas das dùvidas que 
terâ ainda. Armando deve jogar no 
lado direito da defesa, Drulovic pode 
ocupar o lado esquerdo, corn Simâo a 
jogar à frente de Armando no outro 
flanco. Depois, a équipa realizou tra- 
balho de finalizaçâo durante cerca de 

40 minutos, corn vârios tipos de 
remate de primeira corn o pé, sô de 
cabeça e também dentro da ârea, 
corn um toque para controlar a bola e 
depois rematar. El 

t;#' RC. Porto: 

Treinador do F.C. Porto nunca pordeu 
frente ao Sporting 
Nâo se sabe ao certo que tipo de pacto 
terâ José Mourinho corn os leôes, mas 
o actual treinador do F.C. Porto nunca 
perdeu qualquer jogo corn o Sporting, 
nem mesmo quando era adjunto do 
carismâtico Bobby Robson. 
É um estranho caso de eficâcia em que 
a contabilidade total é tâo clara como 
âgua limpida: setejogos, cinco vitôrias, 
dois empâtes e... nenhuma derrota. 
Numéros ainda mais intéressantes, jâ 
que um destes triunfos e um destes 
empâtes foi conseguido na qualidade 
de técnico principal, quando estava ao 
serviço do Benfica e do Uniào de 
Leiria, respectivamente. 
No grande jogo da 17.“ jornada, os 
dragôes deslocam-se a AlvjJade e têm 
do seu lado um tahsmâ que poucos se 
podem orgulhar. Nâo é nenhuma figu- 
ra divina, mas corresponde a um 
treinador que estâ a fazer histôria nas 
Antas nâo sô pelos métodos como 
também pelos resultados. José 
Mourinho nunca sentiu na pele a sen- 
saçâo de sair vergado perante o verde 
e branco leonino. Nunca. 
Um tendência intéressante - quase 
invulgar - de quem jâ esteve ao serviço 

de très clubes diferentes, em épocas 
distintas, nem sempre tendo às ordens 
plantéis de primeiro piano. É bom 
começar pelo fim. A primeira vez que 
o actual treinador do F.C. Porto mediu 
forças corn o Sporting, na condiçâo de 

técnico principal, foi no Estâdio da 
Luz, na época 2000/01, precisamente 
naquele que séria o seu Ultimo desafio 
sob o simbolo da âguia. Très a zero foi 
o resultado final, numa noite em que 
Joâo Tomâs (autor de dois golos) fez 
uma exibiçào a roçar a perfeiçâo e o 
jovem técnico assumia-se cada vez 
mais como a figura de um Benfica a 
renascer das cinzas, apesar de algu- 
mas fraquezas de opçôes mais imedi- 
atas. Este triunfo serviu de pedra de 
toque para uma nova saida de cena 
sem os olhos cravados no châo. 
A viagem de Lisboa até Leiria con- 
cretizou-se no inicio da temporada 
2001/02 e o trabalho de Mourinho 
ficou bem vincado desde cedo pela 
positiva, apesar de nâo ter às suas 
ordens jogadores da elite do futebol 
português. 
A quarta jornada, defrontou o 
Sporting e nâo perdeu. Jardel estrea- 
va-se de leâo ao peito, marcaria um 
golo logo apôs o intervalo, mas o 
médio Silas empataria o jogo para o U. 
Leiria e fazia corn que o seu treinador 
continuasse invicto nestes confrontes 
directos. El 

% A. Poitela 
Construction 

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

varandas e casas de bauho 

M33 

(l. PORTELO OEERECE-LHE OBSOLUTOnElITE CRÔTIS 

O "PERMIT" PARA A COASTRUCAO DA DOVA CARACEM 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel: 905-820-6551 • FUE 9054120-5180 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 



O Milénio DESPO^TO Quinta-feira, 9 de Janeiro, 2003 29 

?!’ Selecçào: 

Nuno Assis: «Espero que Scolari 
esteja atento aos nouas iogadores» 
Nuno Assis passa um bom momento de 
forma no V.Guimarâes. 
O médio, depois de ter conseguido a 
primeira internacionalizaçâo AA, foi 
chamado agora para um estàgio de obser- 
vaçâo, mas da équipa B. Assis, mostra-se 
esperançado em voltar à formaçào princi- 
pal portuguesa e fala do novo selec- 
cionador nacional. «E sempre bom voltar a 
um estàgio da selecçào», começou por 
dizer o jogador no final do ultimo treino 
em Rio Maior. «Correu bem. Espero que o 
regresso à équipa principal aconteça corn o 
novo seleccionador, mas nào me compete 
decidir isso. 
O facto de sermos chamados à équipa B é 
sinal de que estamos prôximos da princi- 
pal. É bastante moralizador», explicou. 

Nuno Assis parece ter opiniâo formada 
sobre Luiz Felipe Scolari. O médio diz nào 
saber fazer futurologia, mas acredita nas 
capacidades do brasileiro. «Vamos ver se 
vai ser bom ou mau corn o novo treinador. 
Espero que esteja atento a estes novos 
jogadores que estào a aparecer e que eu 
seja chamado», disse. Foi pela mâo de 
Agostinho Oliveira que Nuno Assis se 
estreou na selecçào A. O jogador diz que o 
trabalho até agora efectuado pelo técnico 
português vai ser seguido por Scolari. 
«Tudo leva a crer que vai ter continuaçào. 
Pelo que tenho ouvido [Scolari] é -um 
treinador que aposta bastante nos jovens e 
é daqueles que sô pôe a jogar quem traba- 
Iha. Isso pode ser bom para mim e para 
outros jogadores», disse. Cl 

Luiz Felipe Scolan 

Santa Clara: 

Cuco por empréstimo até final da época 
o jovem Cuco, de 20 anos é o segundo 
reforço do Santa Clara em dois dias, depots 
da chegada do brasileiro Tucho. O defesa 
direito, das escolas do F.C. Porto e até agora 
ao serviço do Maia, vai permanecer no 
clube açoriano até ao final da época por 
empréstimo, ficando depois o Santa clara 
corn opçâo de compra. «É um jogador coin 
interesse e que recrutàmos por ser um pro- 
jecto de future, jâ conhecido e referenciado 
pelo nosso adjunto Eurico Gomes», esclare- 

ceu Rui Almeida, director de comunicaçào 
do clube. Quanto aos dispensados Sandro, 
Penaranda e Lito, o clube ainda nào 
resolveu as situaçôes dos très, embora o 
angolano tenha pedido ao técnico Carlos 
Alberto Silva para continuar a treinar corn 
a équipa (embora à parte) a fim de manter 
a condiçâo fisica. Segundo Rui Almeida, 
«todas as possibilidades de colocaçào estào 
em aberto», podendo a soluçào passar por 
empréstimo ou rescisào. Uma coisa é certa; 

nào fazem parte dos pianos do técnico, 
«mas continuam sob a responsabilidade» 
do Santa Clara. A imprensa desportiva fala 
também na possibilidade de o clube rece- 
ber o benfiquista Carlitos por empréstimo. 
Rui Almeida nào confirmou qualquer inte- 
resse no jogador-«é natural que nesta altura 
se fale em muitos nomes»- e adiantou 
mesmo que, neste momento, o numéro de 
jogadores do plantel està proximo do pre- 
tendido por Carlos Alberto Silva, d 

Benfica: 

Geovanni 
apresentado 
oficialmente 
coma reforço 
do Benfica 
o avançado brasileiro Geovanni, cedi- 
do por empréstimo pelo FC Barcelona 
até final da época futebolistica, foi 
apresentado oficialmente na noite de 
quarta-feira como novo reforço do 
Benfica, clube pelo quai nutria "um 
carinho especial". Para justificar este 
sentimento pelo clube da Luz, 
Geovanni revelou que deixou para trâs 
outras propostas para concretizar o 
desejo de vesür a camisola (numéro 
15) do Benfica. Os nove pontos de dis- 
tâneia para o actual lider da I Liga, o 
FC Porto, nào assustam Geovanni, que 
recorda faltar ainda "meio campeona- 
to". "O Benfica tem équipa e treinador 
para dar a volta por cima. Camacho foi 
seleccionador de Espanha e muitos 
colegas meus do FC Barcelona 
falaram muito bem dele", afirmou o 
jogador brasileiro. Quanto ao futuro, 
Geovanni nào descarta a hipôtese de 
continuar vinculado ao Benfica para 
além do final desta época, mas reraete 
uma decisâo final para um eventual 
acordo entre os dois clubes. d 
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Atletismo: 

DESPonro O Milénio 

Grande Premie Reis 
Deminie de quenianes e Fernanda Ribeire 
O atleta queniano Wilson Kenei e a por- 
tuguesa Fernanda Ribeiro, campea 
olimpica dos 10.000 metros em AtlantaOb, 
venceram no sabado a 33“ ediçào do 
Grande Prémio dos Reis, em atletismo, 
disputado nas artérias de Faro. 

Kenei completou os 8.000 metros da cor- 
rida masculina no tempo de 25.26 minu- 
tos, enquanto Fernanda Ribeiro gastou 
15.31 para percorrer os 4.500 metros da 
prova feminina. 
A corrida masculina foi completamente 
dominada pelos africanos, com os très 
primeiros lugares a serem ocupados por 
atletas do Quénia, cabendo ao português 
Luis Jesus, da Conforlimpa, a "honra" de 
ser o melhor europeu, ao terminar na 
quarta posiçâo, seguido de outros dois 
quenianos. 
Na prova feminina, Fernanda Ribeiro, do 
FC Porto, dominou desde o inicio, apesar 
de muito marcada pelas atletas do 
Quénia, valendo à portuguesa o arranque 
na fase final da prova, que Ihe permitiu 
descolar de um pequeno grupo e cortar a 
meta isolada, com muitos metros de 
avanço. 
A anteceder as provas principals, de 
seniores masculinos e femininos, dis- 
putaram-se corridas dos escaloes de ben- 
jamins, infantis, iniciados, juvenis, 
Juniores e veteranos. 

FARO: Fernanda Ribeiro e Wilson Kenei, do Quénia, foram os vetuedores do 33° Grande Premio 

dos Reis, que se realizou na capital Algarvia. 

O tempo ameno permitiu que a ediçâo 
deste ano do Grande Prémio dos Reis, 
organizada pela Associaçào de Atletismo 
do Algarve, com o apoio da Câmara 
Municipal de Faro, fosse presenciada por 
milhares de pessoas. 
No final das cerimonias de entrega de 
prémios, Fernanda Ribeiro foi alvo de 

uma homenagem por parte da Câmara 
Municipal de Faro, cujo présidente, José 
Vitorino, Ihe entregou de uma plaça 
comemorativa. Cl 

III Divisao 

Resultados 
Madalena - Praiense, 5-2 
ideal - St° Antonio, 1-3 
Angüstias - Angrense, 1-8 
Velense - Flamengos. 8-1 
Santiago - Ribeirinha, 4-1 

Proxima jornada 
St* AntOnio - Praiense 

Angrense - Ideal 

Flamengos - Angüstias 

Ribeirinlia - velense 

Santiago - Madalena 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
ANGRENSE 

PRAIENSE 

VELENSE 

ST.ANTONIO 

SANTIAGO 

MADALENA 

IDEAL 

8 FLAMENGOS 

9 RIBEIRINHA 

10 ANGÜSTIAS 

JGS. 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

PTS. 
28 

27 

26 

24 

21 

21 

20 
14 

13 

1 

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

Especializados em Salgadinhos LCBO 

Abertos 7 dias por semana 

das 5h00 da manhà 

as 2hü() da manhâ 

®[y][iffi|]Tg Tf®E)® ® [ç)QÆ\ 

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

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

1728 EGLINTON AVENUE WEST - TORONTO • TEL: 416-256-7833 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

SPORTSBAR 
Com antena parabolica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Licenciado 

pelo LCBO 

Aberto 7 dias por semana, das 8hÜÜ da manhà as 2h00 da manhà 

Taça de Portugal: E. Amadora4Sportmg na sexia. elimmatôria 

V. Guimarâes recebe 
F.C. Porto ou GilVicente 
O V. Guimarâes vai defrontar na sexta 
eliminatbria da Taça de Portugal, équiva- 
lente aos oitavos-de-fmal, o vencedor do 
jogo entre Gil Vicente e F.C. Porto, parti- 
da que SÔ vai realizar-se no proximo dia 
15 de Janeiro. Ao Sporting calhou uma 
deslocaçâo ao terreno do E. Amadora, 
terceiro classificado da II Liga. 

O sorteio, ainda com varias incbgnitas 
devido a encontros em atraso ou casos 
pendantes, ditou ainda que o clube isento 
sairâ do confronto entre R Ferreira e 
Gondomar, partida da quinta elimi- 
natoria marcada também para 15 de 
Janeiro, pelas 21h, a mesma hora do F.C. 
Porto-Gü Vicente. 

Taça de Portugal, oitavos-de-final: 
E. Amadora-Sporting 

V. Guimarâes-F.C. Porto/Gil Vicente 
Sp. Espinho-Naval 
Académica-Chaves 

U. Leiria-Freamunde 
Sp. Covilha-Odivelas/Lusitano VRSA/Felgueiras/Moreirense 

Varzim-Setübal/Joane/Ronfe/Valpaços/Leça 
Isento: P. Ferreira ou Gondomar 

- Os jogos da sexta eliminatôria estâo marcados para 29 de Janeiro. 

** Belenenses: 

Odair: nVou lutar por um lugar na équipa» 
O defesa central foi esta quarta-feira apre- 
sentado oficialmente no Restelo, como o 
mais recente reforço do Belenenses. 
Odair rescindiu esta semana com o Braga, 
o seu anterior clube, tendo assinado pela 
equipa da Cruz de Cristo até 2006. No dia 
da apresentaçào, o defesa afirmou querer 
dar o seu melhor para conquistar a confi- 
ança do técnico, e consequentemente um 
lugar na equipa. «Vou lutar para conquis- 
tar o mais rapidamente possivel um lugar 

na equipa. Sei que vai ser complicado 
porque o Belenenses tern um plantel de 
grande qualidade», disse, acrescentando 
que o seu é poder retribuir dentro de 
campo a confiança que o clube e a equipa 
técnica depositaram na sua pessoa. 
Na apresentaçào do reforço, o técnico 
Marinho Peres revelou estar satisfeito com 
esta aquisiçâo e sublinhou que Odair jà 
dévia ter integrado a equipa logo desde o 
inicio da época. El 
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SyPERLIGA 
s 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 BEIMFICA 

3 SPORTING 

4 GUIMARÀES 

5 VARZIM 

6 UXEIRIA 

7 BELENENSES 

8 GIL VICENTE 

9 MARiTIMO 

10 NACIONAL 

11 SP. BRAGA 

12 P. FERREIRA 

13 VIT. SETÙBAL 

14 BOAVISTA 

15 ACADÉMICA 

16 BEIRA-MAR 

17 MOREIRENSE 

18 SANTA CLARA 

J V E 

16 13 3 

16 10 3 

16 10 1 

16 9 3 

16 8 1 

16 7 3 

16 7 3 

16 7 2 

16 6 2 

16 5 4 

16 5 4 

16 5 3 

16 3 8 

16 4 5 

16 3 6 

16 3 6 

16 3 5 

16 3 4 

D M S P 

0 35 12 42 
3 33 12 33 

5 27 21 31 

4 32 21 30 

7 25 22 25 

6 23 21 24 

6 20 21 24 

7 23 24 23 

8 18 27 20 

7 19 21 19 

7 14 25 19 

8 16 24 18 

5 19 18 17 

7 14 17 17 

7 18 26 15 

7 17 25 15 

8 17 23 14 

9 20 30 13 

PORTUCUCSO DE fUTEBOL PeOEISSIOnflL 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

HELDER POSTIGA (FC Porto) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 
Fabricio Bento "CEARÂ" (Santa Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
ROMEU Almeida (Guimaràes) 
Eric Cornes "GAÜCHO" (Maritimo) 

Faye FARY (Beira-Mar) 

RESULTADOS 

Benlica - GH Vicente, 3-1 
Uniâo de leirla - Boavisia, 1-0 

Beira-Mar - V. Guimaràes, 1-1 
ViiOria de Setiibai - Sporting, 1-2 

Moreirense - Maritimo, 2-2 
Académica - Varzim, 2-1 

Santa Clara - P. Ferreira, 0-0 
FC Porto • Sp. Braga, 3-0 

N. Madeira - Beienenses, 1-1 

PRôXIMA JORNADA 

Sporting Braga - Académica 
Gii Vicente - Uniâo leiria 
Sporting - FC Porto 
Vitéria Guimaràes - Benlica 
Varzim - Santa Clara 
Maritimo • Beira-Mar 
Paços Ferreira - Moreirense 
Boavista - Nacional 
Beienenses - Vitéria Setülial 

g M LIGA 
™ ^ PORTUCUCSO DE fUTEBOL PCOPISSIOnfll 

EQUIPA 

1 ALVERCA 
2 SALGUEIROS 
3 EST. AMADORA 
4 PORTIMONEIVISE 
5 MAIA 
6 SP. COVILHÀ 
7 PENAFIEL 
8 MARCO 
S DESP. AVES 
10 NAVAL 
11 RIO AVE 
12 DESP.CHAVES 
13 OVARENSE 
14 FARENSE 
15 U. MADEIRA 
16 FELGUEIRAS 
17 LEÇA 
18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

OVARENSE - N. 1® DE MAIO, 2-3 

RIO AVE - DES. CHAVES, 2-2 

MARCO - FARENSE, 1-1 

LEçA - SALGUEIROS, 0-3 

PENAFIEL - EST. AMADORA, 1-0 

U. MADEIRA - D. AVES, 1-1 

FELGUEIRAS - MA IA, 0-0 

JÀ DISPUTADOS: 

SP. COVILHâ - ALVERCA, 2-0 

PORTIMONENSE - U. LAMAS, 3-1 

17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 

31 
29 
28 
26 
25 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
20 
20 
13 
16 
16 
15 

9 

PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS - PENAFIEL 

EST. AMADORA - PORTIMONENSE 

D. AVES - SPORTING COVILHâ 

D. CHAVES - MARCO 

FARENSE - LEçA 

U. LAMAS - FELGUEIRAS 

NAVAL 1® MAIO - Rio AVE 

MAIA - UNIâO MADEIRA 

*î CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 LEIXÙES lü 42 
2 FC PORTO B l(i 30 
3 LOIISADA 10 34 
4 VIZELA 10 30 
5 ESPINHO 10 25 
0 BRAGA B 10 25 
7 DRAGÔES SAND 10 24 
B GONDOMAR 10 24 
y PAREDES 10 21 
10 INFESTA 10 20 
IICAC.TAIPAS 10 1!) 
12 FREAMUNDE 10 IB 
13 P. RUERAS 10 IB 
14 ESPOSENDE 10 17 
15 VILANOVENSE 10 17 
10 ERMESINDE 10 17 
17 CANELAS 10 17 
IB VILA REAL 10 10 
10 FAFE 10 14 
20V1ANENSE 10 11 

Resultados 
FC Porto li - Vila Real. 4-1 
Gondomar - Infesta. 5-1 
Dr. Sandinenses - Frmesinde. 1-1 
Leixôes - Sp. Braga B. 3-2 
Caçadores 4’ainas - Fafe. 2-0 
Vilanovense - Espinho, 0-1 
Vizela - Freamunde. 4-2 
Pedras Rubras - Lousada. 2-2 
V'ianense - Esposende, 0-0 
Paredes - Canelas Gaia, 0-2 

17“ Jornada 
FC Porto B - Gondomar 
Infesta - Dr. Sandinenses 
Ermesinde - latixôes 
Sp. Braga B - Caçadores Taipas 
Fafe - Vilanovense 
Espinho - Vizela 
Freamunde - Pedras Rubras 
Lousada - Vianense 
Esposende - Paredes 
Vila Real - Canelas Gaia 

EQUIPA J P 

.1 FEIRENSE 10 34 
2 ESTRELA PCFRT 15 32 
3 SP. PüMBAL 10 3U 
4 TORltEENSE 15 2B 
5 OLIVEIRENSE 15 20 
0 DESP.FÂTIMA 15 24 
7 ACAD.VISEL 15 23 
H SAN|OANF.N,SE 15 22' 
0 OL.BAIRRO 15 20 
10 riL.HÜSPITAL 15 lU 
11 ÂGLEDA 15 1!) 
12 CALDAS 15 IH 
13 ACADÉMICA B 15 IB 
14 VTLAFRANQtiEN 15 17 
15 SERTANENSE 15 17 
10 ESMORIZ 10 17 
17 SÀO |OAO VER 15 13 
IB BENFICA CB 15 10 
1!) MARINHENSE 15 i) 

Resultados 
Esmm iz - Acadéinico V4seu, 1-2 
Sp. Ponibal - Feirense, 1-2 
Desp. Fâtima - .Sertanense, 4-1 
Oliveira Bairro - Caldas. 2-1 
Marinhense - A. Coimbra B. 0-2 
B.C. Branco - Vilalranquense. 2-2 
Sào }oâo Ver - Âgueda, 0-0 
Oliveirense - E. Porlalegre, 0-1 
Toneense - Ol. Hospital, 3-2 
Folga; Sanjoanense 

17“ Jornada 
Esmoriz - Sp. Pombai 
Sanjoanense - D. Fàtinia 
Sertanense - O. Bairro 
Caldas - Marinhense 
A. Coimbra B - B.C. Branco 
yilafranquense - Sào Joào Ver 
Âgueda - Oliveirense 
E. Portalegre - Torreense 
A.Viseu - Ol. Hospital 
Folga: Feirense 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 10 33 
2 AMORA 10 30 
3 PONTASSOLENS 15 27 
4 LOULETANO 10 27 
5 OL.MOSCAVIDE 10 27 
0 ODIVELAS 10 27 
7 OPERARK4 15 23 
B OLHANENSE 15 22 
y BARREIRENSE 10 22 
10 MICAELENSE 10 22 
11 MAFRA 10 22 
12 CAMACHA 15 20 
13 ORIENTAL 10 111 
14 IMORTAI, 10 IB 
15 Ll.iSITÀMA 10 17 
10 CASA PIA 10 15 
17 LUSITANO VRS 10 15 
IB MARITIMO B 10 15 
ly SPORTING B 10 13 
20 SEIXAL 10 10 

Resultados 
Camacha - Seixal. 2-1 
Barreirense - Odivelas, 2-ü 
Loulelano - Lus. Açores, 1-1 
Ol. Moscavide - Casa Pia, 2-ü 
(4perârio - Micaelense, 2-1 
Maritimo B - Oriental. 1-ü 
Mafra - Lusitano VRSA, 5-1 
Sporting B - Pontassolense, 2-3 
Imortal - Estoril-Praia. 1-1 
Jâ di^utado: Amora - 01hanen.se, 3-0 

17“ Jornada 
Camacha - Barreirense 
Odivelas • Amora 
(4lhanense - Louletano 
Lus. Açores - Ol. Mo.scavide 
Casa Pia - Operârio 
Micaelense - Maritimo B 
Oriental - Mafra 
Lusitano VRSA - Sporting B 
Pontassolense - Imortal 
Seixal - Estoril-Praia 

«î ?î CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

l BRACÎANÇA lli 35 
2JOANE K, 33 
3VALDEVEZ lü 32 
4 MONÇÀO l(i 2!» 
5 MARIA FONTE l(i 27 
(iSAND[NEN.SE.S 16 26 
7 VALENCIANO 16 26 
HVILAVERDEN.SE 16 2.1 

HVILAPOUCA 16 21 
lu T. BOlIRO 16 2U 
11CERVEIRA 16 \<J 
12 MIRANDELA 16 17 
13 RONFE 16 16 
14 MONTALEORE 16 15 
15 VALPACOS 16 14 
16AMARES 16 14 
17AG.GRAÇA 16 12 
IHMARINHAS l(i 11 

SéRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 16 33 
2 TIRSENSE U) 31 
3 LI.XA H, 30 
4 TROFENSE 16 2Î) 
5TORREMONC. 16 2H 
6R10T1NT0 16 26 
7 FIÀES 11) 26 
H S.P.COVA 16 25 
ü FAMALICÀO 16 24 
10 RIBEIRAO 16 23 
11 REBORDOSA 16 22 
12 PEDROUÇOS 16 21 
13 LUS.LOIÎROSA 16 11» 
14CINFÀES 16 17 
15 LAMEOO 16 14 
16SER7.EDELO 16 il 
17 PEVIDÉM 16 !» 
IH CAMBRES 16 7 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 

I PAMPIU10.SA 16 30 
2T(KTIA 16 2H 
3P. CA.STELO 16 2H 
4 F. ALdODRES K. -2H 
5 CESARENSE 11) 2H 
6 VALECAMBRENS 16 2H 
7 E.STARREjA 16 26 
H MILMEIROENSE 16 24 
!» ANADIA ]l> 24 
lOdAFANHA 16 21 
IISATÀO 16 20 
12 U. COIMBRA II) IK 
13 MANtîUAl.DK 16 IM 
14 ARRIFANENSE II) K. 
15(;OliVEIA K) II) 
16MILEU H) 1.*) 
17 .AVANÇA II) 12 
IHE.STAÇÀO K) II 

SéRIE 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 15 30. 
2 Lt^l'RINHANENS 15 20 
3 BENEDITENSE 15 2H 
4 PORTOMOSENSE 15 28 
5 SOURENSE 16 27 
6RI0MA10R 15 27 
7R1ACHENSE 15 26 
H FAZENDENSE 15 22 
0 BIDOEIRENSE 15 22 
10 ALMEIRIM 15 20 
11 MIRENSE 15 I!» 
12 CAR.ANGUEJE1R 15 15 
13 PENICHE ' 15 13 
14SERNACHE 15 11 
15 MIKANDENSE 15 10 
16 NA7.ARENOS 15 K 
17 TORRES NOVAS 15 7 

Divisâo 
SÉRIE E 

CL EQUIPA J 

1 SINTRENSE 16 
2 LOl’RES 16 
3 KIBEIRA BR. 16 
4 BENFICA B 16 
5 C.I.OBOS 16 
6 ATLÉTICO MAL 15 
7 PtJRTOSANTENS 16 
H .SÀO VICENTE 16 
0 CARRECÎADO 15 
10 CALIPOLENSE 16 
11 SACAX'ENENSE 16 
12 EL\’AS 16 
13 ALCOCHETENSE 16 
14 MACHICO 16 
15 REAL 16 
11) P MAIO 1.) 
17 SANTACRUZENS 16 
IH ÂtiUIAS 13 

.%• 
%.;» %.:. <S: % 

31 
30 
28 
26 
21) 

21) 

25 
22 
21 
20 
10 
10 
1!» 
I!» 
18 
18 
15 

CL EQUIPA 

1 E.STRELA 
2 BEjA 
3 VÀSCO GAMA 
4 PINH.ALNO\'ENS 
5 SIEVES 
6 ALMANSILENSE 
7 UNIAO .SC 
8 ATLETICO 
!» MESSINENSE 
10 MONTIJO 
11 QUARTEIRENSE 
12 LllS.EVORA 
13 JUV.EVORA 
14 ESP.LACJOS 
15 FUTBENFICA 
16 SESIMBRA 
17 FERREIREN.SE 

18 PADERNENSE 

P 

33 
33 
31 
27 
26 
26 
25 
25 

10 
18 
16 
15 
14 
10 
() 

CERVEOU - VAt£NClANO, 0-1 
MAIUNHAS - MARIA FONTE. 0-2 

VALPAçOS - VALDEVEZ, 2-3 

RONFE - TERRAS BOURO, 4-1 

MIRANDELA - VJ*. AGUIAR, 44) 

ACUIAS GRACA - Os SANDINEMES. M 
AUARES -JOANE, 0-1 
MONTAtXGRE • BRACANÇA. 1-3 
MONÇAO - ViLAVERDENSE, 1-1 

TROFENSE - TIRSENSE. 0-1 
S. P|DRO COVA - LUS. LOUROSA, 1-0 
PEDROUÇOS - KIBEIRAO, 2-1 
LAMECO - OUVEIRENSE, 0-1 
FlAES - PEVUXJII, 1-0 
SERZEI>EU) - LOCA, 2-4 
FAMAUCAO - CAMBRES, 4-1 
CINFAES - R)o Tifrro, 2-1 
REBOROOSA - TORRE MONCXSRVO, 3-2 

MANGUAU» - CASTELO, O-I 

PAMPILHOSA - U. CotMBRA, 1-0 
AVANçA - ESTAçAO, 20 

ARRIFANENSE - GOUVEIA, 2-1 

MILHEIROENSE • MILEU, 30 

VALECAMBRENSE - CESARENSE, 1-1 
FCHUtfO ALGOORES • TOCHA, lO 
ANADIA - ETTARREJA, 2-1 

SATAO - GAFA14HA, 10 

- Mireiue - Sourenae, OO 
: BidoeireoM - RUrheiwi, 2-2 

Rio Malor - Penkbe, lO 
Ol Nazarenot - Alcatna, 03 
V. Semache - PortomoMoae. 1-1 
LouitnhaœDM - Benedltenae, 0-1 
Torrea Now - Caraofuejelra, 00 
Almelrlm - MlrandeiiM, 20 
Folga: FazendeoM 

i 

T 

] 
J 

SANTACRUZENSE • ALCOCKETENSE, 40 

CARRECADO - CAUPïM-ENSE, 2-1 

*0 ELVAS’ - PORTOSAJfTENSE, 1-2 
AT. MALVEIRA - RSEIRA BRAVA, 4-1 

LOURES - 1* MAIO, 3-1 
SAO VtcEZTTE • REAL, 00 

SACAVENENSE - Ac. CAMARATE, 1-1 
MACHCO - SotnitENSE, 2-1 
BENFICA *B' - CAMARA U»OS. 4-2 

Mozirnjo - PINHALNOVENSE, 2-2 

MESSNENSE - FUT. BENHCA, 10 

QUARTEIRENSE - VASCO GAMA, 3-2 

SESIMBRA - EST. VENDAS NOVAS, 0-2 

LUSITANO ÉVC«A - B^A, 2-1 

FERREIRENSE - JUVENTUDE, 1-1 
EsPERiWÇA LAGOS - PAIæRZ4ENSE, 3-1 

U. SPORT CLUBE - ALMANSILENSE, ftO 
ATLÉTTCO - SlLVES, 30 
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Na SuperUGA... 
nada de novo 
Pois é, os "azuis" das Antas somam 

e seg^em. Sô por "obra e graça do 

Espirito Santo" perderâo a LIGA 

2002/2003. 

O Sp. de Braga viu os "dragôes 

por um canudo", e arrecadaram 

3 bolas sem resposta nas Antas. 

Continun£indo no Norte, o 

Boavista deu-se mal em Leiria, 

perdendo, por 1-0. Ah, Pacheco 

duma figa! 

Ainda no Norte, o Guimarâes visitou 
Aveiro conseguindo um simpâtico 
empâte, por 1-1. 
E, o Varzim, também nâo gostou da 
recepçào que lhe foi feita em Coimbra. A 
Académica de Artur Jorge venceu-os por 2-0. 
O Moreirense dividiu os pontos corn o 

Maritime (2-2), um resultado que nâo 
agradou a nenhum deles. No Bonfim, os 
vitorianos continuam sem ganhar. Mais 
uma derrota, desta vez, frente ao 
Sporting, por 2-1. O Bonfim continua 
"corn mau fim" para os da casa... 
Nas Ilhas, também houve muita "âgua". 
O Nacional da Madeira "empastelou" 
corn o Belenenses, por 1-1, e o Santa 
Clara "marcou passo" corn o Paços de 
Ferreira, corn um insipide 0-0. 
A Jornada 17, vai corn certeza provocar 
alguma efervescêcia pois, pelo menos em 
Alvalade, o Sporting-FC Porto vai fazer 
"tiqueticar" coraçôes. 
Vamos aos factos. Na sexta-feira, dia 10, 
às 16h00, Sp. Braga-Académica, corn 
transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 11, às llhOO, Cil Vicente- 
Uniâo de Leiria. As 14h00, Sporting-FC 
Porto, corn transmissâo na SporTV. As 
16hl5, V. Cuimarâes-Benfica, corn trans- 
missâo na FPtv-SIC. 
No domingo, dia 12, às lOhOO, Varzim- 
Santa Clara; às llhOO, Maritimo-Beira 
Mar e Paços de Ferreira-Moreirense. 
As 14h00, Boavista-Nacional, corn trans- 
missâo na SporTV. 
Segunda-feira, Belenenses-V. Setùbal, às 

15h30, corn imagens na SporTV. 
F capaz de baver algumas mexidas na 
tabela classificativa, embora sem grandes 
males seja para quem for, particular- 
mente, no topo da tabela. Tudo na 
mesma como a lesma... 

JMC 

Campeonafo Nactonal de Fufebol -1 Itda - II* Jornada -10 a 13 Janeiro 
Sp. Braga - Académica 

Sporting - F.C. Porto 

V. Guimarâea - Benfica 

Boavista - Nacional 

Belenenses > V. Setùbal 

6^ feira 'lO 

Sabado ^ "1 

Sabado 'l ^ 

Domingo le 

feira 13 

16hOO 

14hOO 

1Gh15 

14haO 

15h30 

Transmissôes 
via satélite em 

, estabelecimentos comerciais 

Informaçâo FPtv 
100% portugpuesa 
24 lioras por dia, 
7 dias por semana 

O^ULtlOSO DE SED PODTUCUÊS 
BOB RAPOSO CONVTOA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. TENTE E GANHE VALIOSOS PRÉMIOSÎ 

PERGUIMTA: 

QUAI O üNICO TREINADOR PORTUGUëS 
QUE CUNQUISTOU A TAÇA UQS CAMPEOES EURUPEUS g 

Nome: 

Morada: 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MnjÉNIO - CONCURSO LAHATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, Mqj 1W9 

lA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 13 DE JANEIRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


