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A Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto 
encheu-se de PIONEIROS e 
portugueses de todas as ori- 
gens para celebrar o inicio 
dos festejos comemorativos 
dos 50 anos oficiais da 
chegada dos portugueses ao 
Canada. 
Impressionante! 
Mais de 500 portugueses 
estiveram estoica e patrioti- 
camente do principùo ao fim 
-jovens e idosos-, participan- 
do de corpo inteiro na festa, 
organizada pela Comissào 
“50 Anos - Uma Celebraçào 
Luso-Canadiana”, com o 
apoio total do Vereador 
Mario Silva. 
Um bom começo para o 
muito que esta para vir, par- 
ticularmente, ojantar de Gala 
do dia 13 de Maio, uma festa 
que marcarâ o primeiro passo 
e homenagearâ os audazes 
e generosos PIONEIROS 
portugueses. 
Nunca é demais enaltecer o 
feito desses homens que nos 
abriram o caminho. 
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Il Encontro de Cantares des Reis 
Os responsâveis do 
Rancho Folclôrico e 
Etnogrâfico de Portugal, 
Peniche Community 
Centre e Associaçâo 
Migrante de Barcelos, 
organizadores do festival 
"Cantares dos Reis", em 
Toronto, têm motivos 
para se sentirem felizes, 
nào apenas pelo êxito do 
II Encontro de Cantares 
dos Reis, mas também 
porque o numéro de con- 
correntes cresceu. 

^ Pagina 10 

Toronto 
o Dr. Francisco Fernandes, 
Secretârio Regional da 
Educaçâo da Madeira, vis- 
tarà Toronto de 27 a 30 de 
Janeiro de 2003, para parti- 
cipar na Semana Cultural 
Madeirense da Universidade 
de Toronto, numa iniciativa 
da Dra. Manuela Marujo 
(Departamento de Espanhol 
e Português) e Dra. Aida 
Baptista (Instituto Camôes). 

Dr. Francisco Fernandes 
na Universidade de 

^ Pagina 23 Dr. Francisco Fernandes no Madeira 
Club na ultima visita que fez a Toronto. 
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A histôria de que o dia 13 dâ azar estâ a passar à... 
histôria. 
No nosso caso, neste pais de acolhimento que é o 
Canadâ, o 13 deu sorte. O primeiro grupo oficial de 
portugueses que chegaram a Halifax, Canadâ, foi exac- 
tamente no dia 13 de Maio de 1953. 
Jâ lâ vâo 50 anos! 
Grande parte dos nossos PIONEIROS, graças a Deus, 
ainda se mantêm entre nos, felizes, lücidos e saudosos 
dos bons velhos tempos, sem que tenham esquecido 
também os maus bocados que passaram. Entre o mau 
e o bom, o BOM prevalece! 
Mas, voltemos ao numéro 13. 
Os festejos comemorativos dos nossos 50 anos no 
Canadâ, começou, segunda-feira, dia 13 de Janeiro, 
corn a presença de entidades oficiais canadianas e do 

Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. 
José de Almeida Cesârio. 
A sala de visitas de Toronto, a 
magnifica Câmara Municipal de 
Toronto, foi o local privilegiado 
para o inicio dos acontecimentos. 
E foi lindo. Especialmente quando 
os PIONEIROS présentes, corn os olhos marejados de 
âgua, lembraram tempos vividos, vitôrias e derrotas, 
perdas de amigos e nascimento de outros, encontros e 
desencontros, e, finalmente, a grande festa! 
Abençoado 13! 
Entre outros acontecimentos, o Jantar de Gala come- 
morativo dos 50 anos, vai ser no célébré dia 13 de Maio 
de 2003. Mais um 13 do quai muito nos orgulhamos e 

que é, sem düvida, uma sorte ter 
acontecido. Os nossos PIO- 
NEIROS trabalharam, sofreram e 
venceram. Abriram-nos o caminho. 
Mais sorte que esta? 
Pedir muito mais, é abusar da sorte. 
E, depois de mais e mais aconteci- 
mentos de homenagem ao dia 13 

de Maio de 1953, ainda vamos ao encerramento que é 
muito bem capaz de ser no dia 13 de Dezembro! 
Porreiro. Uma caminhada em grande ao encontro do 
ultimo 13 do ano. 
Isto porque o ano sô tem 12 meses, em vez de 13, claro. 
É preciso azar, nâo acham? 

JMC 
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Olâ, olâ, caros amigos! 

Pestas e mais Testas. Jâ cansa? 
Talvez, um pouco, mas venham elas (as Testas) que sào 
bem melhores do que problemas. 
Saliente-se mais uma vez o inicio das Testas comemorati- 
vas do 50 anos oficiais dos portugueses no Canadâ. Foi 
uma festa digna, bonita, corn uma boa dose de emoçâo. 
Parabéns aos organizadores. 

Hoje, dia 16 de Janeiro, às 
18h30, o Cônsul-Geral de 
Portugal em Toronto, Dr. 
Joào Perestrello, oferece na 
Galeria dArte Almada 
Negreiros um "Porto de 
Honra" para assinalar o 
lançamento do PROJECT 
DIPLOMA, de Frank 
Alvarez Jr. e équipa de cola- 
boradores, um projecto que 
tem por objectivo identificar 
as causas que têm vindo a 
afectar o acesso ao ensino 
post-secundârio no seio da 
Comunidade Portuguesa, 
tendo em vista a sugestâo de 
medidas a tomar de forma a 
garantir melhores indices de 
acesso naquele âmbito. 
Mais detalhes sobre o projec- 
to: www.projectdiploma.com 

No proximo domingo, dia 19, vai ter lugar na sede-social 
do Sporting C.P. de Toronto, uma exposiçào/Feira de 
Selos, Notas e Moedas, entre as 09h00 e as 16h00, numa 
realizaçâo da Secçâo de Numismâtica, Notafilia e 
Filatelia. Entrada grâtis. 
Para informaçôes mais detalhadas, contactera Antonio 
Cruz: 416 294-9266, ou Rui Ribeiro: 416 284-8275. 
Se é jâ coleccionador ou um pretendente a tal, nâo faite a 
esta exposiçâo. 

Sexta-feira, dia 24, realiza-se na Casa dos Açores, em 
Toronto, o DIA VILAFRANQUENSE, com abertura às 
19h30. Este jantar serâ presidido pelo Présidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Rui 
Carvalho e Melo. 
Neste encontro vilafranquense, a jornalista da RTP- 
Açores, Humberta Araüjo, farâ a apresentaçào do seu 
livro infantil "Milagre na Biblioteca- o livro que nâo 
gostava de coniputadores", com desenhos do jovem 
vilafranquense. Luis Pereira. Serâ também apresentado 
o video "Uma Vila Virada para o Mar". Haverâ na sala 
uma exposiçâo sobre a Vila Franca do Campo. Luz e 
soin a cargo de Sound’s Better Productions e cantigas 
pelo vilafranquense, Daniel Carvalho. 
Info: 416 603-2900. 

Sâbado, dia 25, o Vasco da Gama de Toronto comemora 
os sens 25 anos de existência -somados com os anos do 
anterior Portuguese C.C. of Toronto-, com surpresas 
agradâveis para os sôcios e amigos do clube, particular- 
mente, os membros da Terceira Idade. 
A festa serâ animada pelo conjunto musical Os Panteras. 
Para informaçôes e réservas: 905 459-2184. 
O Présidente do Vasco da Gama de Brampton pecisa 
de um/a voluntârio/a para ajudar nos serviços de 
escritôrio, por umas horas semanais. 
Parabéns aos amigos de Brampton e obrigado pelo 
convite. 

Pela primeira vez, em Toronto, vai ter lugar a eleiçâo da 
MISS ANGOLA-CANADA, uma realizaçâo do CMAC. 
Sexta-feira, dia dia 31 de Janeiro, decorrerâ uma 
Conferência de Imprensa no Ambiance Hall, para apre- 
sentaçâo do programa. 
Para mais informaçôes, contactera a vice-presidente da 
CMAC, Caria Neto, pelo telefone: 905 820-8035. 

Nâo faltam solicitaçôes festivas. 
Apareçam, as Testas sâo feitas a pensar em vos. 

JMC 

Candidaturasa 
apoios da DRC-Açores 

I A Direcçâo Regional das Comunidades (DRC) infor- 
I ma todos os interessados que estâ aberto o periodo 
î de candidaturas a apoios a prestar por esta entidade 
I para eventos a realiza no segundo semestre de 2003. 
I As candidaturas deverào ser efectuadas em for- 
j mulârio prôprio, disponivel nos nossos serviços em 
j Ponta Delgada, Angra do Heroismo e Horta, bem 
I como nos Consulados de Portugal das respectivas 
I âi'eas de residência, o quai deverâ ser devidamente 
\ preenchido e remetido a esta Direcçâo Regional, 
j entre 01 de Janeiro e 31 de Março, para os eventos a 

realizar no segundo semestre de 2003. 
Para mais informaçôes poderào os interessados con- 
sultar a Portaria No. 74/99 de 2 de Seterabro, que 
regulamenta os pedidos de apoio a concéder no 
âmbito de preservaçâo de identidade cultural açori- 
ana e a Portaria No. 25/2000 de 6 de Abril, que re- 
gulamenta os apoios a concéder a visitas de estudô 
dos estabelecimentos de ensino das Comunidades 
emigradas no estrangeiro aos Açores e dos estabele- 
cimentos de ensino dos Açores às Comunidades^ ou 
contactar os serviços da DRC através dos nümeros 
de telefone (351) 292 208 100, ou (351) 295 216 137, 
ou ainda (351) 296 302 070, 

A Directora Regional 

Ahira Maria Serpa Silva 
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VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
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Ministra das Finanças garante 
legalidade da venda da Qninta 
da Falagueira 

0 Adeus de 
Mel lastman 
Chegou O anüncio por muitos espera- 
do hâ algum tempo: Mel Lastman rev- 
elou as suas intençôes para a vida 
politica. Corn ar melancôlico e sério 
Mel Lastman apresentou-se, na passa- 
da terça-feira, na Câmara Municipal de 
Toronto para anunciar que desta vez 
iria afastar-se definitivamente da vida 
politica, apôs 30 anos de serviço em 
North York e Toronto. O primeiro 

présidente da câmara da megacidade 
de Toronto, Mel Lastman disse que 
tomou a decisào de se afastar da vida 
politica porque “a cidade de Toronto 
esta um futuro garantido”. Mel 
Lastman afastar-se-â da vida politica 
logo a seguir às eleiçôes de 10 de 
Novembro. O seu sucessor tomarâ 
posse no inicio de Dezembro. Um dos 
nomes que jâ foi adiantado como can- 

didato à presidência 
da Câmara foi o da ex- 
presidente Barbara 
Hall que, embora 
estivesse présente na 
festa de Mel Lastman, 
decidiu nâo pronun- 
ciar-se sobre a sua can- 
didatura por respeito 
ao actual présidente. 
No tempo que resta, 
Mel Lastman prome- 
teu continuar a lutar 
por manter Toronto 
na posiçào de melhor 
cidade do mundo 
para se viver. 

iïinMnni, 

Se procura mobi'lias... Boas 
onitas 

^ftXanuet da ^iûoa 

aratas 
om serviço 

VUVU..MIAS . 

O fitio intense no interior do pais, dâ origem a muitas formas que se podem 
apereiar na Serra da Elstrela. 

A ministra das Finanças garantiu na quarta- 
feira que a venda da Quinta da Falagueira 
pelo Estado ao prôprio Estado, em parceria 
corn privados, decorreu dentro da legalidade, 
estando salvaguardados os interesses das 
entidades envolvidas. 

A intervençâo de Manuela Ferreira Leite na 
Comissâo Parlamentar de Economia, 
Finanças e Piano acerca de venda dos ter- 
renos da Falagueira, na Amadora, resumiu- 
se, essencialmente, a refutar as suspeitas da 
oposiçâo de que o Estado poderia ter saido 
prejudicado da operaçào. 
Em discussâo estava a recente venda da 
Quinta da Falagueira pelo Estado à empresa 
Conset - detida a lOTO pela Sagestamo, por 
sua vez detida a lOOXi pela ParpiibUca (tam- 
bém estatal) -, em parceria corn a Big Temple 
SGPS e a Cottees (duas empresas do univer- 
so de Vasco Pereira Coutinho). 
O terreno, de cerca de 60 hectares, foi vendi- 
do por ajuste directo por 52,5 mühôes de 
euros (cerca de 10 milhôes de contos), depois 
de ter sido submetido, por duas vezes, a hasta 
püblica deserta (nâo apareceu comprador). 
A ministra sublinhou que "o interesse do 
Estado foi efectivamente defendido" através 
do ajuste directo e assegurou que "seguiu 
todas as regras". 

Foto da semaHa 

...s6 hà um local, 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que corre mundo para escolher os melhores 
esUlos em môveis e artigos para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos melhores preços! 

Termometros desceram aos 
sels graus negatives em 
Bragança, frio vai continuar 
Bragança foi na 4“ feira a ser a cidade 
mais fria do Continente corn seis graus 
negatives, enquanto Cabo Carvoeiro, 
Sines e Faro foram os locais onde se 
registaram as temperaturas minimas 
mais altas, corn quatre graus positives. 
De acordo corn fonte do Institute de 
Meteorologia, as temperaturas deverâo 
começar a subir na sexta-feira, altura 
em que se prevê um aumento da nebu- 
losidade, acompanhado por periodos 
de chuva no Norte e Centro do 
Continente. 
Depois de Bragança, as cidades de 

Braga e Leiria foram as mais frias, corn 
menos quatre graus, seguindo-se Viana 
do Castelo e Setùbal, corn très graus 
abaixo de zero. 
Ainda negativas estiveram Penhas 
Douradas, Castelo Branco, Evora e Vila 
Real, corn dois graus negatives, e 
Santarém, corn menos um grau. 
Guarda, Coimbra e Beja registaram 
zero graus. 
A minima em Lisboa e Porto foi de um 
grau positive, tal como em Viseu e 
Avèiro, enquanto Sagres e Portalegre 
registaram dois graus acima de zero. 
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Adélia Botelho, rainha em festa de Reis 
A talentosa acordeonista alentejana, Adélia Botelho, para além de 
trazer a sua alegria e musicalidade à festa de Hm-de-ano da Casa do 
Alentejo, foi também rainha incontestada na Festa dos Reis. 

Cada vez mais segura e consciente do sen 
valor, Adélia Botelho encheu o palco da 
Casa do Alentejo, quer a solo, quer acom- 
panhada pelos sens alunos, todos eles de 
real valor. 

Adélia Botelho - Este grupo é composto 
por seis elementos e existe um grupo que 
foi lançado no inicio de 2002 que consiste 
de um projecto diferente uma vez que sô 
tocamos acordeào. Nâo hâ qualquer 
outro tipo de instrumento ou de voz. 
L.F. - Tocar acordeào nâo é tarefa fâcil, 
uma vez que as duas màos tocam ao 
mesmo tempo, mas coisas diferentes... 

Adélia Botelho - Exacto. 
LF. - No entanto, também é um instru- 
mento que actualmente nào é estudado 
por um grande numéro de pessoas. O 
que se poderâ fazer para motivar as pes- 
soas a interessarem-se mais pelo acordeào? 
Adélia Botelho - Bom, para mim, o 
acordeào é o meu instrumento preferido, 
justamente pelo facto de ser um instru- 
mento dificilimo de tocar. Qualquer pes- 
soa pode “arranhar” no acordeào, mas 
tocâ-lo bem é dificil. Para além disso, o 
acordeào é um instrumento que permite 
acompanhar-se a si prôprio. Faz a melo- 
dia na mào direita, ou seja, faz o solo, faz 

o baixo... enfim, faz 
tudo. É por isso um 
instrumento que per- 
mite integrar-se em 
qualquer tipo de 
espectâculo. Usa-se 
acordeào em jazz, em 
mùsica popular, em 
müsica clâssica... O 
acordeào é multifa- 
cetado. 
LF. - Trata-se, entào, 
do instrumento ideal 
para quem tem 
intençôes de se iniciar 
no campo musical. 
Adélia Botelho - Sein 
düvida, para além de 

DRESSING THE MAN 

ser um instrumento de fâcil transporte. O 
piano, que é um instrumento que também 
se permite acompanhar a si prôprio, é um 
instrumento maravilhoso, mas muito pesa- 
do. 
LF. - A Adélia é também professera de 
acordeào e tem uma escola prôpria. Tem 
muitos alunos neste momento? 
Adélia Botelho - Tenho umas dezenas de 
alunos a aprender. A escola jâ tem 16 
anos. Eu comecei a dar aulas muito nova, 
logo apôs ter terminado o 12° ano. Nessa 
altura, fui dar aulas para a escola oficial, 
na altura o ciclo preparatôrio, uma vez que 
tinha alguma habilitaçào, devido a estudar 
müsica paralelamente coin o liceu, e o 
dinheiro que ganhei nesse ano de trabalho 
oficial permitiu-me montai' uma escola de 
mùsica hâ 16 anos. 
L.F. - A Adélia é natural de Santiago do 
Cacém. Existem muitos acordeonistas na 
sua area? 
Adélia Botelho - Hâ muitos acordeonistas 
no Alentejo todo, nomeadamente na 
minha area, no Algarve, alias em todo o 
Portugal. Se me permite, o campeào 
mundial de acordeào é português, natural 
do Algarve. Chama-se Joào Frade e tem 
apenas 19 anos. Ele conseguiu uma faceta 
inédita ao ganhar très prémios. Vejam a 
força que o acordeào esta a ganhar no 
nosso pais. Hâ quem diga que o acordeào 
estâ na fase baixa, mas eu sou totalmente 
aversa a essa opiniào porque cada vez hâ 
mais jovens a querer aprender acordeào, a 
querem conhecer o instrumento e a 
aprendê-lo. 
L.F. - Alias, o Quim Barreiros também se 
faz acompanhar do acordeào. 
Adélia Botelho - Exacto e tem sido um 
embaixador excelente do acordeào em 
Portugal e além fronteiras. 
L.F. - Em termos organizativos, como se 
proporcionou a terceira visita da Adélia ao 
Canada,. nomeadamente à Casa do 
Alentejo de Toronto? 
Adélia Botelho - A primeira vez que me 
desloquei a Toronto foi em 2000 onde 
actuei na Casa do Alentejo e no Clube 
Português de Mississauga. Em 2001. 
estive na Semana Cultural da Casa do 
Alentejo e agora proporcionou-se o 
Réveillon e o Baile dos Reis. Correu tudo 
bem. 
L.F. - Gostaria de expandir a sua e.scola de 

acordeào à comunidade portuguesa de 
Toronto? 
Adélia Botelho - Do fundo do meu 
coraçào, eu sou uma apaixonada pelo 
norte-américa. Era muito fâcil para mim 
viver e trabalhar neste continente. Nunca 
pensei no assunto, mas nunca se sabe. 
L.F. - Quanto tempo é necessârio para que 
alguém consiga aprender a tocar acordeào 
razoavelmente bem? 
Adélia Botelho - Para se tocar alguma 
coisa de jeito é preciso mais ou menos um 
ano. 
L.F. - A Adélia em Portugal sô vive da 
müsica? 
Adélia Botelho - Sim. Da mùsica na esco- 
la e do espectâculo. Neste momento, 
tenho duas escolas: uma em Santiago do 
Cacém e no mês de Novembre passado, 
abri a segunda escola em Grândola. 
L.F. - Adélia, foi um prazer dialogar con- 
sigo e até uma prôxima visita. 
Adélia Botelho - Obrigada. Eu gostaria 
de aproveitar esta oportunidade para 
agradecer a todas as pessoas que me foram 
ouvir, que tiveram que me “aturar”. 
Quero agradecer a um casai muito espe- 
cial que é a minha familia de acolhimento 
no Canadâ, a Angélica e o Antônio Belas. 
Aliâs, foi através do Antônio Belas que vim 
ao Canadâ porque ele viu-me a tocar em 
Portugal e gostou da minha mùsica. 
Quero agradecer à Casa do Alentejo, aos 
meios de comunicaçào social e a todos 
aqueles que de uma forma ou de outra 
contribuiram para a minha deslocaçào e 
dos meus alunos. Muito obrigada por 
tudo. 

A aposta feita na Adélia Botelho foi ganha. 
Ela soube aumentar o seu grupo de admi- 
radores. Ela, e os seus alunos, mostraram 
que o instrumento que tocam, o Acordeào, 
nào é um instrumento "desaparecido ou 
morto" das salas de festas. Pelo menos para 
nos, portugueses, é um instrumento que 
faz a festa onde quer que estejamos. 
Romaria sem acordeào ou concertina... 
nào vale um caracol. Um bom compa- 
nheiro para cantigas ao desafio e bailarico 
saloio. O resto sào cantigas. 
As nossas felictaçôes à Adélia Botelho, 
pelo que toca e pelo que ensina. 

JMC/AIIH ffmandcs/Lins FvrnHndes 
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Castelo de Paiva: 588 dcscmpregados apos fecho de fâbrica 

Câmara de Castelo de Paiva 
val processar a empresa de 
calçado C&J Clark 

FOTO ESTELA SILVA/LVSA 

A Câmara Municipal de Castelo 
de Paiva vai processar judicial- 
mente a multinacional do calça- 
do C&J Clark, que despediu 588 
trabalhadores, por antecipar em 
quatre anos o fecho da sua 
fâbrica naquela vila. 
O présidente da câmara muni- 
cipal, Paulo Teixeira, disse 
esperar obter "ganho de causa" 
no processo, uma vez que a 
empresa assinou um protocolo 
corn a autarquia, segundo o 
quai se comprometia a manter 
a laboraçâo em Castelo de Paiva até mea- 
dos de 2007. 
O présidente da Câmara de Castelo de 
Paiva falava à Lusa momentos antes de 
uma manifestaçâo de protesto contra a 
intençâo da multinacional do calçado CJ 
Clark de fechar a sua fâbrica naquela vila. 
O autarca exortou, por outro lado, os 588 
trabalhadores que ficam sem emprego a 
reclamarem salârios até 2007, além de 
exigirem indemnizaçôes por despedi- 

mento sem justa causa. 
A empresa estâ a propor aos trabalhadores 
o pagamento de 1,25 meses de salârio por 
cada ano de laboraçâo, mais um bonus de 
très vencimentos. 
Relativamente ao futuro, o présidente da 
Câmara disse à Lusa que hâ vârios 
empresârios nacionais e estrangeiros inte- 
ressados em investir em Castelo de Paiva, 
absorvendo parte dos 588 trabalhadores 
agora ameaçados de despedimento. la 

Guarda: 

Pena suspensa para camionista que 
matou criança de cinco anos no IP5 
o Tribunal da Guarda condenou na 3“ 
feira a dois anos de prisâo, corn pena sus- 
pensa por très, o camionista que em 1098 
provocou um acidente no IP5, de que resul- 
tou a morte de uma criança de cinco anos. 
A criança vitima do acidente era neta do 
actor Jacinto Ramos e a sua morte esteve 
na origem da criaçâo da Associaçào de 
Cidadâos AutcvMobilizados. 
O arguido, Ehsio Lopes, que estava acusa- 

do do crime de "homicidio por negligên- 
cia", beneficiou do facto de se ter mostra- 
do arrependido, nâo ter registos de 
infracçôes rodoviârias, nem antecedentes 
criminais. 
O acidente, além de ter vitimado mortal- 
mente Joana Ramos, provocou très feridos 
ligeiros. 
A familia da vitima nâo pediu qualquer 
tipo de indemnizaçâo ao arguido. IZl 

Lisboa: 

Judlciària desmantela rede 
internacienal de branqueamento 
de dinheire 
A Policiajudiciâria desmantelou na sema- 
na passada uma organizaçào criminosa 
internacional de trâfico de droga e bran- 
queamento de dinheiro que actuava tam- 
bém em Portugal, foi anunciado. 
Quatre pessoas que integravam a organi- 
zaçâo e que actuavam em Portugal foram 
detidas e encontram-se em situaçâo de 
prisâo preventiva, de acordo corn um 
comunicado da Policiajudiciâria. Depois do câmbio feito em Lisboa, o di- 
Os dois homens e duas mulheres (de nheiro regressava para Espanha e "ao que 
nacionalidades egipcia, argentina e espa- tudo indica", segundo a Policiajudiciâria, 
nhola) integravam "uma vasta e complexa séria enviado para a Colombia, 
organizaçào criminosa transnacional" que Na operaçâo de desmantelamento desta 
transportava, desde Espanha, "elevadas organizaçào em Portugal, a Policia 
quantidades de dinheiro em notas de Judidâria apreendeu cerca de 300 mil 
euros que eram trocados por dôlares euros, uma viatura, uma arma de fogo 
americanos em diversas casas de câmbio proibida, vârios telemôveis e documentos 
de Lisboa". de identificaçâo falsificados. IQ 

POLlClA 
JUD»ÇIAB>* 

FOTO IVSA 

Avîaçào: 

Acordo TAP/Portugàlia cria 
"espi'rito de selecçâo" 
A TAP e a Portugâüa (PGA) querem criar 
um espirito de "selecçâo nacional" corn o 
acordo firmado e que prevê a partüha de 
100 voos domésticos e internacionais e a 
integraçào dos respectivos programas de 
fidelizaçâo de clientes. 
Qualificando o acordo como "um ponto de 
partida" os présidentes das duas compa- 
nhias escusaram-se no entanto a adiantar 
quai serâ o "ponto de chegada" e quai o 
grau de aprofundamento da complemen- 
taridade que as duas companhias estâo dis- 
postas a assumir. 
Questionados sobre um eventual cruza- 
mento de participaçôes nos respectivos 
capitais sociais, o administrador dele- 

gado da TAP, Fernando Pinto, respon- 
deu que tal assunto nâo foi tratado nas 
negociaçôes desenvolvidas no tempo 
"recorde" de dois meses. 
"E uma uniâo de entusiasmo e compromis- 
so, vamos esperar pelo futuro e torcer para 
que dé resultado", afirmou o présidente da 
PGA, Ribeiro da Fonseca, para quem este 
é o acordo "mais inteligente e aprofunda- 
do" dos très jâ firmados corn a TAP. 
"O espirito de selecçâo nacional" é entendi- 
do pelos dois responsâveis como uma 
"uniâo na concorrèneia corn terceiros", 
embora admitam que a cooperaçâo entre 
as duas companhias serâ tido em conta na 
procura de parceiros estrangeiros. Q 

Inflaçâo média em Portugal 
foi 3,6% em 2002 
A inflaçâo média em Portugal em 2002 
fbcou-se em 3,6%, em abrandamento face 
aos 4,4% registados em 2001, indicou nâ* 
quarta-feira o Instituto Nacional de 
Estatistica. 
Em Dezembro de 2002 a inflaçâo homôlo- 
ga, que compara corn o mesmo periodo de 
2001, manteve-se em 4% pelo terceiro mès 
consecutivo. 
Os preços subiram 0,2% em Dezembro, 

moderados pelas descidas mensais de 0,1% 
nos preços da alimentaçâo e bebidas nâo 
alcoôlicas e dos acessôrios e equipamentos 
para manutençâo corrente da habitaçâo e 
sofreram uma quebra de 0,4% nos custos 
de lazer, recreaçào e cultura. 
Os preços do vestuârio e calçado tiveram o 
maior aumento mensal em Dezembro 
(0,8%), seguindo-se os hotéis, cafés e restau- 
rantes (0,4%). d 

Especiais do Ano Novo! 

7.50% de Juros em depôsitos 
garantidos pelo Governo! 

Mortgages: 4.95% por 5 anos! 

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 
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Afliaspora.com 
aniversario e convfvio cult;ural 
José Ilidio Ferreira, responsâvel pelo "web 
site" da cultura portuguesa 
"Adiaspora.com", realizou durante dois dias 
na sede-social do Lusitânia de Toronto, a 
festa de lo. aniversârio e um magnifico 
encontro e troca de ideias sob o tema: "A 
Diaspora Lusa na Miscigenaçâo dos Povos... 
Que Futuro?" 
Os convidados, vindos dos Estados Unidos 
e de Portugal, e os restantes de Toronto, for- 
maram um painel riquissimo: Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva, Directora Regional das 
Comunidades Açorianas, que abriu e 
encerrou a comemoraçào/encontro; Dra. 
Gabriela Silva, escritora e poétisa dos 
Açores; Prof. Dr. Onésimo Almeida, 
docente da Brown University-USA; Prof. 
Diniz Borges, docente do Colege of the 
Sequioas, Tulure Union High School e 
Director do Institute for Azorean-American 
Studies-USA; Dra. Manuela Marujo, 
docente da Universidade de Toronto; Dra. 
Aida Baptista, Leitora de Português 
(Institute Camôes) da Universidade de 

Toronto e Dra. Laura Pearsall, mestrado 
em "Etica e Interpretaçào", docente de 
Cultura Canadiana junto de imigrantes 
recém chegados ao Canada. 
Nâo é jüsto diferenciar os oradores -todos 
de grande capacidade e saber- mas, Julg- 
amos justo destacar a abordagem feita pelo 
Prof. Diniz Borges ao tema: "Ser de um 
lugar, Ser de muitos lugares: Aculturaçào, 
Integraçào e Assimilaçào dos Portugueses 
nos EUA", e da Dra. Laura Pearsall, com o 
tema: "Reading the Portuguese 
Community-A Canadian’s Thoughts". Um 
contraste muito bem apresentado e facil de 
entender. As conclusôes do encontro serâo 
feitas pela Dra. Cabriela Silva. Vamos tran- 
screve-las logo que as recebamos na 
redaeçâo. 
Neste encontro, "A Diâspora Lusa na 
Miscigenaçâo dos Povos... Que Futuro?", no 
Lusitânia de Toronto, houve ainda outros 
atractivos. Exposiçâo de pinturas dos artis- 
tas plasticos locais, Hildebrando Silva, Luis 
Palaio, Isabel de Los, Joâo Conçelos e 

Teresa Ascençâo e, ainda, variedades, corn 
o Crupo de Teatro Interactive (Seniores e 
Saüde) da St. Christopher House, de um 
grupo de Jovens luso-canadianos 
(Lusitaniedade), da Lusa-Can Tuna, e fado, 
corn Mario Jorge, Luciana Machado e 
Aveline Teixeira, acompanhados por 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e 
Hernani Raposo. 

Todo o programa foi apresentado por Ana 
Bailâo e Jorge Machado. 
Parabéns para o José Ilidio Ferreira, 
Director da Adisapora.com, e para a sua 
colaboradora Adelina Pereira, pela organi- 
zaçâo e pela profundidade do tema. 
Naturalmente, as nossas felicitaçôes pelo l.° 
aniversârio. 
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Comunidade 2003: 
i Quinta-feira, dia 16 | 

-Apresentaçâo do Project Diploma, de Frank Alvarez Jr. e équipa de colaboradores | 
I na Galeria dArte Almada Negreiros, às 18h30. O Cônsul-Geral, Dr. Joâo | 
i Bettencourt oferece na ocasiâo um Porto de Honra. I 
I ■ -I 

Sàbado, dia 18 | 
-Baile de abertura e apresentaçâo dos Corpos Administratives do Amor da Pâtria, | 

I no salâo da Igreja de Santa Helena. Jantar e baile. I 
I -Baile do Sôcio no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, I 

-Baile no Graciosa C. Centre. Baile corn o Tropical 2000. | 
-Sopas do Espirito Santo no Lusitânia de Toronto. Info; 416 532-3501. | 

. ! 
Domingo, dia 19 | 

I -Assembleia do Angrense de Toronto, às 13h30. | 
I Eleiçào dos Corpos Gerentes para 2003. | 
I -Exposiçâo e feira de Selos, Moedas e Notas, no Sporting de Toronto. i 
I . I 
I I I : Sexta-feira, dia 24 i 1^ -Dia Vilafranquense na Casa dos Açores, em Toronto. Info; 416 603-2900. I 

Séb«lo,<U.25 I 
I -Pesta de aniversârio do Vasco da Gama de Brampton. Info: 905 459-2184. | 
I -Noite Comunitâria no FC Porto de Toronto. Jantar e baile. Info: 416.536-2921. | 
j -Aniversârio da Casa das Beiras de Toronto, com a presença do Présidente da | 
j Câmara de Coimbra e do artista Clemente. Réservas: 416 604-1125. | 
I -43o. Aniversârio do Clube Português de Cambridge. Info: 519 658-9703. | 

I SextaTeira, dia 31 | 
I -Conferêneia de Imprensa no Ambiance Hall, para apresentaçâo do programa da I 
I eleiçào Miss Angola/Canadâ 2003. Info: 905 820-8035. | 

Agradecimento da Sociedade 
de Déficientes Portugueses 
do Ontario 
A Sociedade de Déficientes Portugueses 
do Ontârio, agradece aos directores doj'or- 
nal Milénio, ao Sr. Frank Alvarez e a toda 
a équipa de râdio e televisào, pelo apoio 
concedido à Sociedade dos Déficientes no 
decorrer do ano 2002. 
Queremos ainda agradecer a todos os 
sôcios e patrocinadores e ainda à 
Comunidade Portuguesa em gérai. Sem o 

apoio de todos vos nâo nos séria possivel 
alcançar muitos dos nossos objectivos. 
Que o ano de 2003 seja para todos um ano 
de muito sucesso, repleto de saüde, paz e 
amor. 
Bern hajam. 

Alvaro CandelAria 

Présidente 

Sindicalistas da CGTP 
"chumbam" Cddigo do 
Trabalho à porta da AR 
Cerca de quatro mil dirigentes e activis- 
tas sindicais levantaram Quarta-Feira 
um "cartâo vermelho" junto ao parla- 
mento para chumbar o côdigo do traba- 
lho que estâ a ser debatido, na generali- 
dade, pelos deputados. 
A votaçào terminou uma breve tribuna 
sobre o pacote laboral, em frente à 
Assembleia da Repüblica, em que o 
secretârio-geral da CGTP, Manuel 
Carvalho da Silva, voltou a recordar os 
aspectos que considéra mais gravosos da 
proposta governamental. 
"Viemos hoje aqui para transmitir clara- 
mente o nosso repüdio pelo pacote labo- 
ral", disse o sindicalista, acrescentando 
que os deputados têm obrigaçâo de ter 
em conta o que os trabalhadores por- 

tugueses querem e de ter présente que 
lhes querem roubar direitos adquiridos. 
Destacou de entre esses direitos, 
nomeadamente, as pequenas pausas que 
actualmente sâo consideradas tempo de 
trabalho efectivo e a negociaçâo colecti- 
va. 
O deputado do Bloco de Esquerda 
Francisco Louçâ, desceu ao largo de Sâo 
Bento para manifestar a Carvalho da 
Silva a sua solidariedade e desejar bons 
resultados para a sua luta. 
Esta aeçào junto ao parlamento seguiu-se 
a um encontro nacional de dirigente e 
activistas sindicais, que encheram o 
Pavilhâo Carlos Lopes para discutir o 
Côdigo do Trabalho e a actual situaçâo 
economica social. El 

Tel; 416-535-8000 
lnaniiK@lreeiMtG(ni 
1S45 Dupont St. 
Toronto ON M6H SA6 

jj»—Dufferin/Dupont 
TOM MARTmS CGalleria Mail) 

l$T CLA1R/LA!^DOWNE DUFFERIN/BI 

Casa solida ein lijolo, oni excelentes 
.J condiçôes e pode servir 1 ou 2 
g fainilias. Garagem corn telhado novo. 

Aqiiecimento e ar condicionado tam- 
s bem novos. 

Casa corn 15 anos, (oda em tijolo. 
3 quartos de cama corn châo de 
parquet no 2® andar. 
1® andar corn cozinha espaçosa coin 
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. 

g Predio completamente renovado. 7 
:J apai tamentos + 7 escritôrios. Sports 
^ Bar, tudo alugado, corn rendimento 
g anual de $145,000.00. Cave acabada e 
g entrada separada, vaga corn possibili- 

dade para sports bar. Excelente inves- 
'j timento. 1 QQQ OC 

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

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

SYMINGTON/DUPONT 

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

Casa cm lijolo despegada. 
2° andar corn apartamento de 3 
quartos de cama e cozinha. 1° anda 
corn 3 quartos e cozinha. Cave 
acabada corn entrada separada. 
Driveway privado e laneway. 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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Onésimo de Almeida 
um mesure na arte de comunicar 
O Professor Dr. Onésimo de Almeida, 
docente da Brown University-USA, convida- 
do pelos reponsâveis da "Adiaspora.com" 
para a comemoraçào do lo. aniversârio, foi 
um dos oradores que mais atençâo desper- 
tou, nâo s6 pelo seu saber e à-vontade, como 
também, pela sua forma simples e humoris- 
tica de dizer "certas coisas"... 
O Dr. Onésimo de Almeida esteve na FPtv, 
tendo sido entrevistado por Luis Fernandes. 
Aproveitâmos o ensejo para a transcrever- 
mos em O Milénio. 

LF. - Como surgiu o envolvimento no 1° 
aniversârio do portai de Adiâspora.com? 
Onésimo Teotônio Almeida - O director 
desse portai, o José Ferreira, quis reunir um 
grupo de gente ligada ao estudo das 
questôes da diaspora para reflectir sobre a 
situaçâo da diaspora portuguesa, sobretudo 
no Canada e na América e o que se prevê 
que venha a acontecer, o que é possivel alte- 
rar para que as coisas possam ser um pouco 
melhores. 
LF. - Quai a situaçâo da diaspora norte- 
americana? 
Onésimo T. Almeida - No caso de Canada 
e EU esta apenas dividida por uma fron- 
teira, o que no caso português é ficticio 
porque as pessoas têm problemas seme- 
Ihantes... Portante, em resumo, quando olho 
para trâs e vejo onde estâvamos hâ vinte 
anos, acho que fazemos uma caminhada 
extraordinâria. Quando olho para o que 
podiamos ter feito e nào fizemos, ai ficâmos 
muito para trâs. No entanto, hâ um olhar 
optimista e um olhar pessimista. O olhar do 
optimista pertence aos individuos que 
olham para trâs, dizem que se fez muito e 
que estamos muito bem. O olhar do pes- 
simista reflecte o contrârio - que nào se fez 
nada, que tudo estâ muito mau... Flâ, cer- 
tamente, uma assimilaçâo bastante acentua- 
da a vârios niveis: umas pessoas jâ mor- 
reram câ, outras foram-se adaptando, os fi- 
Ihos vào-se tornando canadianos ou ameri- 
canos e uns ficam mais presos à comu- 
nidade portuguesa, enquanto que outros se 
afastam. Hâ quase uma regra em que con- 
siste no seguinte: quanto mais as pessoas 
ficam presas à comunidade portuguesa, mas 
bs filhos se integram. Parece quase um 
cJtruismo, mas é mais do que isso; quando 

um jovem fica demasiado agarrado à comu- 
nidade portuguesa, normalmente esse 
jovem nâo se encaminha muito para âreas 
onde pode estabelecer-se, como é o caso da 
engenharia, da fisica e por ai adiante. Para 
que o individuo consiga vencer nessas âreas, 
tem que contactar corn outras pessoas fora 
da comunidade portuguesa. Nào quero 
corn isto dizer que os Jovens devem afastar- 
se da comunidade. O que é preciso é que a 
nossa comunidade alargue um pouco mais 
os horizontes e entre nessas âreas, conti- 
nuando a preservar a ligaçào corn a comu- 
nidade. 
LF. - Como professor universitârio e resi- 
dente nos EUA, certamente que o assunto 
que vê a ser mais discutido neste momento 
é a eventuahdade dos EUA declararem 
guerra ao Iraque. Como anahsa a situaçâo? 
Onésimo T. Almeida - Bom, eu sou apenas 
um cidadâo. Nâo sou especialista em 
questôes politicas e portante sô posso 
expressar-me como cidadâo e, aliâs, nào é o 
facto de residir em Providence que me faz 
saber um pouco mais sobre a situaçâo. 
Neste momento, qualquer cidadâo consegue 
expressar-se sobre o assunto sobretudo no 
Canadâ. Em conversa corn vârias pessoas, 
cheguei a uma conclusào: George W. Bush 
estâ a tomar estas posiçôes e tem o apoio da 
populaçào. Agora, eu posso e estou contra 
a maioria americana. Essa maioria ameri- 
cana foi muito afectada pelo 11 de 
Setembro, pensa sempre o pior e dâ, por 
isso, o beneficio da dùvida a Bush. Hâ dias, 
ouvi alguém dizer que os americanos sabem 
que o Iraque tem bombas nucleares porque 
foram os americanos que as venderam. 
Mais ainda, porque nâo existe o serviço mi- 
litar obrigatôrio, milites pensam que serâ 
uma guerra que nào os envolve directa- 
mente. Se os americanos tivessem mais fi- 
lhos no serviço militar, estavam corn mais 
medo e talvez tivessem uma opiniâo dife- 
rente. Para espanto de toda a gente, o par- 
tido democrata no outro dia começou a 
fazer campanha para se voltar ao serviço 
militar obrigatôrio porque baseiam-se no 
facto de se houver guerra, terâ que “se 
dividir o mal pelas aldeias todas”. Pelo facto 
de ser uma guerra longe, por ser uma guer- 
ra tecnolôgica, esta guerra nâo sensibiliza 
muito os americanos. Neste momento, é 

15® Anîversàiid 

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

1 1 Dublin Street, Toroirbo, Ontario 

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

dificil remar contra a corrente, sobretudo 
porque existe uma maioria no congresso 
dominado pelos republicanos. Nào hâ um 
equilibrio entre as duas correntes. 
LF. - No entanto, estamos perante um para- 
doxo. Os EU podem ter uma bomba 
nuclear, mas o Iraque nào. 
Onésimo T. Almeida - A ùnica questào ai é 
a seguinte: o argumente americano baseia-se 
num sistema democrâtico que vai respeitar 
as convençôes internacionais que proibem a 
utilizaçào da bomba. A preocupaçâo neste 
momento é garantir que nào se faça uso 
dessas bombas nucleares. Portante, é uma 
situaçâo que se répété porque foi assim no 
tempo dos romanos, dos portugueses, dos 
alemàes, dos ingleses... Chama-se a isso 
racionalizaçâo, ou seja, um grupo que 
defende o seu lugar no poder e évita que os 
outros o conquistem. 
LF. - Mudando de assunto, passemos a 
abordar a lingua portuguesa. Muitos sào 
da opiniâo que sô se fala o verdadeiro por- 
tuguês em Portugal e que paises como o 
Brasil, Angola... nào falam esse português. 
Poderemos définir uma lingua como “ver- 
dadeira a um pais corn variantes noutros 
paises que a falam”? 
Onésimo T. Almeida - Eu tenho uma 
posiçào que considero equilibrada. Nào hâ 

um povo que seja dono de uma hngua. Os 
ingleses, os americanos, os canadianos... 
todos falam inglês - cada um à sua maneira, 
sem poderem ser acusados de falarem mal. 
O português é um resultado da mistura do 
latim e nâo aceitariamos que os romanos 
nos dissessem que o português era um latim 
adulterado. As pessoas sào donas da lin- 
gua. Toda a gente tem sotaque quando fala 
uma lingua. No caso do Brasil, deu-se um 
deslocamento de gente para aquela terra, 
contactes corn hnguas nativas e a lingua, 
consequentemente, transformou-se. As lin- 
guas faladas neste continente tem algo em 
comum: as pessoas vieram de um regime 
europeu fechado, controlado e dominado. 
Quando aqui chegaram, sentiram-se em 
liberdade. Dai que as quatre Ünguas - 
francês do Québec, inglês, português e 
espanhol - abriram o dominio imposto 
pelos professores da velha lingua que nâo 
autorizavam mudanças. Corn as novas 
realidades - como era o caso do milho - e o 
contacte corn novas linguas, sobretudo corn 
os natives, observâmes estas diferenças nas 
linguas do novo mundo. No entanto, nào é 
sô na lingua que as coisas sào mais descon- 
traidas: sào os hâbitos e o dia-a-dia. A lingua 
é um espelho que reflecte o que vai no 
fundo, ou seja, uma maneira de ser. Porque 
a vida muda, a lingua muda também. Nào 
faz nenhum sentido alguém de Portugal ir 
dizer a um brasileiro que nào fala o por- 
tuguês correcte porque esse português nâo 
existe. As palavras e a grafia vâo mudando 
de sentido, a hngua vai mudando e isso nâo 
significa degenerar a lingua. Tem algum 
sentido um inglês da Inglaterra dizer a um 
canadiano que nâo fala bem inglês porque 
nào utiliza palavras do tempo do 
Shakespeare? Aceitemos a mudança. 
LF. - Foi um prazer. 
Onésimo T. Almeida - O prazer foi meu. 
Obrigado. 

Foi um prazer vê-lo e ouvi-lo. 
O Dr. Onésimo de Almeida é sem dùvida 
um mestre na comunicaçâo corn o pùblico. 
O seu diâlogo, diverte-nos e ensina-nos. E 
isto sô acontece corn quem realmente sabe e 
que gosta de quem o ouve. Obrigado, 
Onésimo de Almeida. 

Luis Fernandes, JMC e Ana Fernandes ‘ 

Simply The/ Be^it 
Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People , «i 
with your choice of 
Dipping Sauce 

16 .99 * 

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

■/ 

We Deliver Quality 

■%» 
* 

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



O Milénio MiSCELAiyiA Quinta-feira, 16 de Janeiro, 2003 ( 

"0 Governo dos Açores torn que acompanhar e apoiar o rumo 
que é decidido pelas prôprias Comunidades" 
- palavras da Ora. AIzira Silva, □irectora da Direcçâo Regional. 

Para participar no l.° aniversârio de 
"Adiaspora.com" e, também, no inicio das 
comemoraçôes dos 50 anos dos portugue- 
ses no Canada, deslocou-se a Toronto a 
Dra. AIzira Silva, uma figura bem co- 
nhecida e admirada entre nos. 
Nesta visita, tivémos ocasiâo de convidâ-la 
a um diâlogo na FPtv e, naturalmente, no 
O Milénio. Gentil e cumpridora, acedeu 
ao nosso pedido concedendo-nos a entre- 
vista que passâmes a transcrever. 

JMC - Esta deslocaçâo teve como objecti- 
vo principal participar no 1° aniversârio 
do portai Adiaspora.com onde se debateu 
a “diaspora lusa na miscigenaçâo dos 
povos... que future?”. Como directora 
regional, que tema debateu corn os pré- 
sentes? 

I 

Dr* AIzira S. Silva - Em primeiro lugar, a 
minha mensagem foi mais no sentido de 
felicitar o projecto de “Adiaspora” por este 
primeiro ano de vida e de alargamento, ao 
mesmo tempo que trouxe uma saudaçào, 
nâo sô para os participantes nesta reflexâo 

que acho muito pertinente cinquenta anos 
depois da imigraçâo oficial portuguesa 
para o Canada, mas também para saudar 
a comunidade de Toronto que é muito 
dinâmica e que segundo os meus teste- 
rnunhos pessoais nestas viagens pelo 
Canada tem sido objecto das mais vari- 
adas referêneias noutras cidades e noutifas 
provincias de admiraçào e apreço pelo seu 
dinamismo. Para além disse, continue a 
referir que o Governo Regional dos Açores 
tem acompanhado a movimentaçâo cul- 
tural dessa comunidade, em Toronto, 
como acompanhou o projecto da diaspora 
e, no fundo, como tem acompanhado a 
movimentaçâo social e cultural das nossas 
gentes em todas as comunidades onde se 
inseriram, suscitando novos projectos, 
novas ideias e novas reflexôes, acompa- 
nhando numa atitude de partilha e de 
estimulo, sein cair na tentaçào das receitas 
fâceis. 
JMC - Alias, no campo cultural,'é sempre 
dificil seguir receitas... 
Dr* AIzira S. Silva - Exacte. É sempre difi- 
cil receitas para tudo e todas as pessoas, 
sociedades ou comunidades têm direito às 
suas opçôes e construçôes prôprias. Nos 
respeitamos isso e, corn base nesses 
respeito, achamos que sào as forças vivas 
dessas comunidades que devem seguir o 
seu caminho e rumo. O Governo 

I Regional dos Açores tem que acompanhar 
e apoiar o rumo que é decidido pelas 
prôprias comunidades e as suas iniciativas 
culturais e apelar à integraçào. 
JMC - Recentemente recebemos um 
comunicado vosso onde se lê que estào 
prontos a apoiar varias actividades nos 
clubes e associaçôes em relaçào à ida dos 
mesmos aos Açores. Do que consiste em 
particular? 
Dr* AIzira S. Silva - .Esse comunicado faz 
parte dos nossos regulamentos que foram 
instituidos de uma maneira oficial e trans- 

Madeira: 

Incineraçâo na Assemblela 
Grupo Parlamentar da UDP-M em relaçâo aos impactos na saüde das 
vai propor a realizaçâo de um populaçôes. Por isso mesmo é que o pre- 
debate parlamentair exclusiva- tendem um esclarecimento parlamentar 
mente dedicado à incineraçâo de mais alargado. «Se sabemos pouco, que- 
residuos remos saber mais», desafia. Roberto 

Almada référé as varias comunîcaçôes e 
A incineraçâo, como téenica de elimi- estudos apresentados pela Greenpeace, 
naçâo de residues sôlidos e, mais concre- que asseguram que a incineraçâo, mais 
tamente, a incineradora da Meia Serra, precisamente a emissào de dioxinas, afec- 
deverâo ser o tema central de um debate ta as populaçôes prôximas das unidades 
parlamentar a propor pelo grupo da de destino final dos lixos. Efeitos que, 
UDP-M. Roberto Almada aponta estu- sublinha «nâo se detectam em apenas 
dos da organizaçâo ambientalista, cinco anos, como é o caso do estudo que 
Greenpeace, trabalhos da Universidade foi iniciado». Relatôrio da organizaçâo 
de Oxford, directivas da Uniào Europeia ambientalista referem que hâ efeitos 
e o prôprio protocolo de Estocolmo, nocivos que podem surgir até trinta anos 
subscrito por Portugal, como razôes sufi- apôs a exposiçâo. Todavia, a incineraçâo 
cientes para «produzir muitas dùvidas continua a ser vista como um mal menor 
sobre a incineraçâo». O deputado da no tratamento dos lixos e, inclusive, hâ 
UDP-M recorda que, sempre que este ambientalistas que a apontam como uma 
tema à abordado pela oposiçâo, o alternativa a considerar, principalmente 
Governo Regional os acusa de desco- em relaçâo a tratamentos quimicos e à 
nhecimento da matéria, nomeadamente clâssica opçâo por aterros a céu aberto.m 

parente em 1999 e que têm dois prazos de referi irâ certamente dar contributo 
candidatura. O primeiro jâ passou e o muito intéressantes a essa reflexâo. 
segundo esta a decorrer. Acabarâ a 31 de JMC - Como o dia 13 de Maio é o mai 

Março para o segundo semestre deste ano. 
Isso inclui um campo muito variado de 
actividades culturais que podem ser inter- 
eâmbios corn a terra de origem, mas tam- 
bém podem ser actividades culturais den- 
tro dessas organizaçôes que visem a 
comunidade em Toronto - dentro dos 
padrôes escolhidos pela associaçào ou a 
varias organizaçôes, ou seja, através de 
projectos compartilhados. 
JMC - Celebram-se os 50 anos da imi- 
graçào oficial portuguesa no Canadà. O 
que significa para si esta celebraçâo? 
Dr* AIzira S. Silva - Este é um momento 
particularmente bonito na vida de uma 
comunidade. Meio século représenta 
uma comunidade Jovem, mas ao mesmo 
tempo coin um percurso jâ que permitiu o 
desenvolvimento de uma maturidade. É 
uma data que merece ser comemorada e 
nôs vamos associar-nos a essas celebraçôes 
vârias vezes e com vârias participaçôes, 
inclusivamente corn algum apoio finan- 
ceiro e alguma presença cultural. Penso 
ser também um momento de reflexâo 
muito importante deste meio século, ou 
seja, dar uma vista de olhos ao passado e 
perspectivar o futuro que é sempre uma 
interrogaçào. O dinamismo que hâ pouco 

importante de todas as celebraçôes, quei 
teremos em representaçâo da Regiâ 
Autônoma dos Açores? 
Dr* AIzira S. Serpa - Eu estarei present 
Relativamente- a membros do govern 
ainda nâo é possivel determinar na agend 
do Sr. Présidente se é possivel ou nâo es s 
deslocaçâo a Toronto. É melhor ficarme 
na expectativa. 
JMC - Obrigada. Até breve. 
Dr* AIzira S. Silva - Eu é que agradeço 
oportunidade que me dâo de me podi 
dirigir às pessoas corn quem nâo tenho 
oportunidade de contactar. Um abra< 
para todos. O Governo Regional d( 
Açores estâ sempre corn as suas corn 
nidades; disponivel para vos ouvir, pai 
vos receber e para partilhar as vossas al 
grias e as vossas tristezas. 

Ficamos aguardando a prôxima visita c 
Dra. AIzira Silva, a 13 de Maio de 200 
dia do Jantar de Gala dos 50 anos, dia di 
PIONEIROS portugueses. Ficamos i 
expectativa da individualidade que vi 
dos Açores em representaçâo do Goverr 
Regional dos Açores. 

JMC-ADR Fernanc 

CÜICHIÜ lü^ 
Aceittamos encomendas, 
com especiaia Codos os dias: 

BacalhaUi arroz de 
marisco, cost:elet;as, 
galinha grelhada na 
braaa e no eapet;a, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade ^ 905-829-839Î 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADO à 2^ FEIRA • 6^FBRA10AM-9PI 

2828 KingSW3.y DriVC^ OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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Il Encontro de Cantares dos Reis 
Os responsâveis do Rancho 
Folclôrico e Etnogràfîco de 
Portugal, Peniche Community 
Centre e Associaçâo Migrante de 
Barcelos, organizadores do festival 
"Cantares dos Reis", em Toronto, 
tem motivos para se sentirem 
felizes, nâo apenas pelo êxito do II 
Encontro de Cantares dos Reis, 
mas também porque o numéro de 
concorrentes cresceu. 

Cresceu pouco? O importante é crescer e 
bem, como é o caso. A entrada da 
Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto é uma certeza de bem cantar e 

muita alegria. 
A casa foi pequena para tanta gente (New 
Pipas Catering). Bern desenhada, com 
condiçôes para festas, mas corn menores 
dimensôes. De qualquer modo, serviu e 
provou que a organizaçào précisa de 
mais espaço para movimentar-se melhor. 
O DJ-Iris, esteve muito bem na ani- 
maçâo mas, corn algumas dificuldades, 
em "dar som" a tanta gente em cima do 
palco. Fez o que lhe era possivel nas cir- 
cunstâcias. 
Depois de um almoço bem servido, ini- 
ciou-se o II Encontro de Cantares dos 
Reis, coin a presença do Grupo da 
Associaçâo Cultural do Minho. Bem 

^uoctaçào Cultural do -Vfi 

UPPER CANADA COLLEGE 

Cirv-fm em colaboraçâo corn Upper Canada College desejam dar uma oportu- 
nidade aqueles estudantes que tém aproveitamento excelente e que sào ao 
mesmo tempo participantes activos nas artes, desportos e vida comunitâria. 

O U.C.C. esta interessado em estudantes coin objectivos ambiciosos e âvidos 
por novos desafios, a esses, pretendemos informar sobre o programa nacional 
de boisas de estudo do Upper Canada College e, dar-lhes a oportunidade de 
frequentar uma das mais prestigiosas escolas do pais; as boisas de estudo estâo 
ao dispor dos jovens portugueses que frequentem os graus 7, 8 e 9 e obtenham 
aproveitamento excelente, oferecendo-lhes ajuda financeira. Este ano, deram 
entrada no U.C.C. alunos oriundos de todas as regiôes do Canadâ, desde 
Vancouver, British Columbia, até St.John's em Newfoundland. 

O Upper Canada College é uma escola que oferece recursos e apoio admirâveis 
aos seus alunos e, é uma das poucas a nivel mundial, que oferece o bacharelato 
internacional e o aproveitamento dos seus estudantes. neste programa, 
excepcional. Todos os graduados ingressam em universidades no Canadâ, 
Estados Unidos e na Europa, especialmente em instituiçôes como Oxford, 
Cambridge e London School of Economies. 

As inscriçôes devem ser entregues em CIRV-fm até 21 de Fevereiro e o exame 
de aptidâo terâ lugar a 1 de Março. O UCC estarâ aberto ao püblico no sâbado, 
8 de Fevereiro, entre as 13 e as 15h. 

Para informaçôes contacte: 

Upper Canada College Tel: 416-488-1125, extensâo 4123 ou 

CIRV-fm Tel: 416-537-1088. 

Pntithe Community Centre. 

ensaiados, cheios de müsica, mostraram 
como é na sua terra. Seguiu-se o Peniche 
Community Centre, com elementos do 
seu Rancho "Os Amigos"; com uma 
solista de boa voz e coros certinhos. O 
terceiro Grupo, da Associaçâo Migrante 
de Barcelos, apresentou-se vivo, colorido 
e afinado. 
Por fim, actuou o Grupo Etnogrâfico de 
Portugal, coin todo o seu saber e rigor 
histôrico. 
De parabéns, todos os componentes dos 
grupos, particularmente, os responsâveis 
Alexandre Barbosa e Octâvio Barros, 
Valter Ferreira, Carlos Miranda e 
Antonio Pereira, respectivamente. 
Depois de um bom momento de baile, 
houve o sorteio de 5 prémios que foram 

entregues na altura pois, todos os "sortu- 
dos", encontravam-se na sala. 
O grupo realizador ofereceu um cheque 
de $500. dôlares para o Centro ABRIGO, 
que foi entregue à voluntâria Maria 
Ribeiro. Os grupos que participaram no II 
Encontro de Cantares dos Reis, para além 
de um bonito Certificado de Presença, 
receberam ainda um cheque no valor de 
$300. dôlares cada um. Bem bom! 
Esperemos que no proximo encontro de 
Cantares dos Reis surjain mais grupos 
para que a animaçâo e o confronto po- 
pular de cantares seja mais rica e atracti- 
va. De acordo? 
Unidos e "cantando e rindo", a vida é 
mais fâcil e melhor. 

JMC 

Rancho litnugràjiro de PorttigaL 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

A importância das amiiades na idade escolar 
É indescutivel a importância 
da amizade para cada um. 
Nem sequer é novidade para 
ninguém. JàZeca Afonso 
escreveu ^^Traz um amigo 
também”. Quando se trata 
de adolescentes, a amizade 
tem uma dimensâo diferente: 
consegue-se fazer amigos em 
questâo de seg^undos, ao 
mesmo tempo que se 
^^despacha” um amigo por 
um pequeno motivo, comple- 
tamente insignificante aos 
nossos olhos. Embora pareça 
um tema banal, a verdade é 
que a amizade é uma d^ 
^^disciplinas” mais impor- 
tantes que O aluno pode 
aprender na escola e que é 
abordada no programa VIP 
que tem vindo a ser discutido 
ao longo destas semanas. 

Desenvolver e manier amizades é uma 
parte essential no desenvolvimento do 
aluno e a escolha de amigos por parte 
dos adolescentes influência profunda- 
mente a maneira como pensam, agem e 
se relacionam corn os outros. Torna-se, 
portanto, essencial que os alunos possam 
examinai a importância que os amigos 
têm nas suas vidas. 
Este processo passa pelo alargamento 
das perspectivas e desenvolvimento de 
amizades corn pessoas que sào oriundas 
de diversos paises, partilham diversas 
culturas, possuem capacidades a dife- 
rentes niveis e que seguem religiôes 
diferentes. Aprender a compreender e 
a relacionar-se corn os outros e a apre- 
ciar as diferenças individuals ajuda o 
aluno a descobrir-se e a analisar-se a si 
mesmo. As verdadeiras amizades, 
segundo se lê no curriculo, propor- 
cionam ao aluno a oportunidade de 
desenvolverem a sua auto-estima e a 
respeitar-se. No entanto, algumas 
amizades podem ter um impacto nega- 
tivo, como foi analisado a semana pas- 
sada. Por esta razâo, o aluno deverâ 
explorai tanto o campo positivo, como 
o negativo no quai os amigos podem 
influênciar as decisôes e o comporta- 
mento. Depois do grau do 6, estes 
temas voltam a ser abordados no grau 
10 na disciplina de Career Studies. 
Juntamente a esta secçâo do documento 
VIP e das actividades que o acompa- 

nham, existe um documento 
suplementar sobre os assun- 
tos de interesse ao adoles- 
cente. A primeira secçâo 
“Conhece-te a ti prôprio” 
recomenda o processo de 
“descoberta” em cinco pas- 
sos que passamos a transcr- 
ever. 

1. A mudança é constante. O adoles- 
cente e o seu mundo - assim como as 
suas esperanças e expectativas - estâo 
em constante mudança. A noçâo de 
que o aluno tem que eventualemente 
decidir-se por uma ocupaçào e mantê-la 
até ao fim jâ nào existe. Na verdade, 
torna-se cada vez mais évidente que 
muitos empregos do século XXI ainda 
nào foram inventados. Como resulta- 
do, a adaptaçào poderâ ser uma das 
caracteristicas mais importantes, tanto 
no emprego como na sociedade em 
gérai. 

2 Focar-se na caminhada. A vida nâo 
deverâ nunca ser um destino. Esta afir- 
maçâo surgiu do facto de, conforme o 
adolescente se vai desenvolvendo e a 
vida se desenvôlve ao lado dele, o cam- 
inho que um dia foi traçado nâo se 
mostrar muito claro. O adolescente 
pode optai por um novo caminho ou 
entregar-se às escolhas que vâo surgin- 
do ao longo da vida. 

3 Aprendizagem continua. 
Mesmo que pare de crescer 
fisicamente, o adolescente 
nunca pare de crescer men- 
tal e emocionalmente. Esta 
aprendizagem continua 
mesmo depois de se ter ter- 
minado a escola, enquanto 

houver oportunidades para se aprender 
e crescer intelectualmente. A apren- 
dizagem apresenta-se muitas vezes em 
formas variadissimas. No entanto, 
pouco importam essas formas uma vez 
que aprender é um processo continuo. 

4 Trabalho em équipa é benéfico. Seja 
familia, amigos, mentores ou novos con- 
hecimentos, hâ sempre alguém em quem 
confiamos e que respeitamos. Poderâo 
nâo poder acompanhar-nos à entrevista 
que temos para um novo emprego, mas 
podem sempre apoiar-nos moral e emo- 
cionalmente. Trabalhar em équipa rep- 
résenta poder ajudar e poder ser ajuda- 
do. 

5 Segue o teu coraçâo. É importante 
que o aluno encontre o que quer, o que é 
realmente importante para ele e se 
dedique de todo o coraçâo pela sua con- 
cretizaçào. Para isso, deverâ usai a 
energia proporcionada pelos seus 
prôprios sonhos para conseguir tomar as 
suas decisôes. Seguir o coraçâo signifi- 
ca tornar os sonhos em realidade. 

HoûmVmwgM IVIwteôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Poriuguês de 
Mississauga 

Sàbado, 
18 de laneiro 

Balle do Socle 
- conjunto 

Portugoês Suave 

INFO: 905-286-1311 

Visite Horacio Domingos Wholesale Meats Ltd., nas 
novas instalaçôes, situadas no 3249 Lenworth Drive, 

Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax; 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

KzMxJtdcU} ^orrum^cs 

Tel: 905-602-7746 OU 1-000-935-4441 
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"Queen Jubilee" para Gilberte Arabie 

EUA pediram formalmente à 
NATO ajuda limitada em caso 
de guerra com o Iraque 

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

A festa dos Reis do Madeira Club foi 
muito animada e teve um extra que fez a 
diferença. 
O voluntârio madeirense Gilberto Araujo, 
secretario do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, e 
grande entusiasta do folclore madeirense, 
foi distinguido com a medalha do Jubileu 
da Rainha de Inglaterra -"Queen Jubilee", 
que Ihe foi imposta pelo Ministro da 
Cidadania do Ontario, The Honourable 
Carl de Faria. 

Os Estados Unidos apresentaram formal- 
mente à Aliança Atlântica um pedido de 
ajuda limitada para a eventualidade de se 
registar uma guerra contra o Iraque por 
causa dos seus arsenals de destruiçâo 
maciça. 
Segundo funcionârios da NATO, os 
embaixadores das outras 18 Estados mem- 
bros discutiram propostas com base nas 
ideias expostas informalmente no mes pas- 
sade pelo vice secretario norte- americano 
da Defesa, Paul Wolfowitz. 
As propostas em debate incluem a questao 
da protecçào da Turquia de um contra- 
ataque pelo Iraque e o recurso aos meios 
de planeamento da NATO para coorde- 
naçào de esforços, como transporte aéreo e 
maritimo de tropas e equipamento, 
reabastecimento em voo ou mesmo cober- 

testemunha a entrega da medalha e diploma a 
Gilberto Araüjopelo Ministro Cari de Paria. 

Uma cerimônia que decorreu corn grande 
alegria e emoçâo no salào de festas dos 
madeirenses. Gilberto Araüjo e os 
madeirenses mereceram a honraria. 
No palco, varies elementos ligados ao 
clube, incluindo crianças, apresentaram-se 
à moda dos velhos tempos e, natural- 
mente, cantaram (Deolinda, Isabel e Joào 
tocando a Gaita...) versos de indole reli- 
giosa e de consagraçâo dos Reis. Depois, a 
müsica para dançar corn Os Vadios, até às 
tantas, como é apanâgio na casa. 
Uma festa para recordar. 

JMC 

COMUNICADO 

De: Mario Silva, Vereador, Câmara Municipal de Toronto 

Reemboiso de Impostes para 
propriedades desocupadas 
Informa-se que os impressos entitulados 
"Vacant Unit Rebate" para requerimen- 
tos de reemboiso foram actualizados. 
Um destes novos impressos deverâ ser 
preenchido por proprietârios ou seus re- 
présentantes, sempre que estes queiram 
requesitar reemboiso dû pagamento de 
impostos ("property, taxes") no caso de 
vagas em espaços comerciais ou industri- 
ais, ocurridos no ano 2002. Os requeri- 
mentos referentes ao ano 2002 devem ser 
submetidos até 28 de Fevereiro de 2003. 
O novo formulârio contém informaçâo 
detalhada àcerca dos documentos que 
devem acompanhar o requerimento 
(application) e que servirâo de prova ao 
direito de reclamaçâo. Para pro- 
priedades com mais de 14 unidades 

vagas, o impresso "Schedule A" fornece 
espaço adicional e deve servir como 
anexp ao requerimento. 
Os impressos "Vacant Unit Rebate" e o 
"Schedule A" podem ser adquiridos na 
Câmara Municipal de Toronto e em 
todos os Centro Civicos nos balcôes de 
informaçâo e pagamento de impostos de 
imobiliârios ("Property Tax 
Inquiry/Cashier") ou em forma electrôni- 
ca através do Web site da Camara no 
www.toronto.ca 
Para obter mais informaçôes referentes 
ao novo impresso ou ao programa de 
reemboiso, contacte Georgia Karakohs, 
Supervisor of Assessments and Appeals, 
Revenue Services, Finance Department, 
telefone 416-395-1255. C3 

tura aérea para tropas no terreno. 
Outras propostas referem-se ao uso de 
forças colectivas, como os avioes de sis- 
temas de vigilância aerotransportados 
AWACS, draga- minas e navios de patru- 
Iha, e à atribuiçào de forças para 
imposiçào da paz e ajuda à reconstruçào 
do Iraque pôs derrube do regime de 
Saddam Hussein, ca 

lŸaoe.U6.ŸS 
Fernanda Almeida e Cristina jà têm ao dispor o melhor 

para passar o vosso Verâo. 
A Happy Travellers é especializada 

em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 

inesqueciveis, corn os serviços 

da Happy Travellers. 

Happy Travellers tern j à o 

piano de Verào para Portugal. 
Informe-se e reserve o seu lugar 

o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz com a 

Happy Travellers. 
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O intérprete CLEMENTE, actualmente 
em Toronto, a gravar novas cançôes com o 
compositor, müsico e produtor, Hernani 
Raposo, vai abrilhantar a grande festa de 
aniversârio da CASA DAS BEIRAS, em 
Toronto. 
A Casa das Beiras inicia as comemoraçôes 
na sexta-feira, dia 24, corn um "Porto de 
Honra", na sede-social. No sâbado, dia 25, 
Jantar de Gala, corn a presença do 
Présidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, Dr. Carlos Encarnaçào. 
Som e luz, a cargo de TNT Productions. 
Informaçôes e réservas: 416 604-1125, ou 
416 805-5085. 
As nossas boas vindas ao Clemente e feli- 
citaçôes à Casa das Beiras. E 

Clemente ne aniversarie 
da Casa das Beiras 

Neve aduogado de "Bibi" 
é arguido nnm processe 
deburla 
O novo advogado de Carlos Silvino 
("Bibi"), suspeito de pedofilia na Casa Pia, 
Manuel Dôria Vilar, é um dos 22 arguidos 
no processo de uma burla em julgamento 
desde Outubro em Oliveira do Bairro. 
O advogado, que vai defender o suspeito 
de abuso sexual contra crianças da Casa 
Pia de Lisboa, é acusado no processo de 
Oliveira do Bairro por um crime con- 
sumado de burla qualificada e dois crimes 
de receptaçâo. 
Manuel Dôria Vilar frisou à Lusa que a 
sua condiçâo de arguido "nào é impediti- 
va" de assumir a defesa de Carlos Silvino, 
mas admitiu que poderâ ser prejudicado 
"perante a comunicaçâo social". 

No julgamento de Oliveira do Bairro, 
Dôria Vilar tem-se remetido ao silêncio, 
opçâo tomada pelos restantes 21 arguidos, 
mas, nas suas declaraçôes à Lusa, refutou 
como "obviamente falsas" as acusaçôes 
que lhe sâo imputadas. 
Segundo fonte judicial, as acusaçôes feitas 
a Dôria Vilar implicam, em abstracto, 15 
anos de prisâo, uma vez que cada um dos 
crimes de que é acusado apresenta uma 
pena até cinco anos, caso se prove a 
acusaçâo. 
Em concrete, os arguidos sâo acusados de 
obter, ou tentar obter, mercadoria sem 
pagar num valor global superior a cinco 
milhôes de euros, de 1998 a 2000. d 

Cari de Faria 
pressionado a demitir-se 
o lider do partido 
NDP provincial 
pediu a demissio do 
ministro da cidada- 
nia, o luso-canadia- 
no Cari de Faria, na 
sequêneia da dis- 
tribuiçâo de um 
livro de cançôes de 
Natal na ârea 
eleitoral que représenta onde existe 
a palavra “darkies”, numa suposta 
referêneia à comunidade negra 
deste pais. Howard Hampton é da 
opiniâo que um politico é respon- 
sâvel por tudo o que diz, pelo que 
escreve e o pelo que faz. 
O livro distribuido pelo gabinete 
do ministro cujo titulo é “Sing 
Along With Carl” contem temas de 
Natal tradicionais. A letra de um 
desses temas contem um verso 
onde se lê “Everywhere I roam, 

Oh! Darkies, how 
my heart grows 
weary, far from the 
old folks at home”. 
No entanto, Carl de 
Faria jâ apresentou 
desculpas pelo facto 
de ter ofendido 
algumas pessoas, 
adicionando nâo 

ter sido essa a sua intençâo e reco- 
nheceu que deveria ter prestado 
mais atençâo à letra de cada um 
dos temas. O porta-voz do 
primeiro ministro provincial disse 
nâo haver pianos para demitir o 
ministro da cidadania, uma vez 
que este apresentou desculpas pelo 
lapso. Espera-se que Ernie Eves 
venha a introduzir algumas 
mudanças no seu governo no pro- 
ximo mês, mas por enquanto ainda 
nada foi adiantado. 0 

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

ACBDKllIŒŒQWIKni®©? 

A “GM” VAI OFERECER $B.600 EM 

PRÉMIOS DURANTE A QUADRA FESTIVA! 

Prossegue 0 Grande Saldo 
“Boxing Week” na Addison on Bax 
Preste atençâe: 
“Ao LIQAR VOCE JÂ ESTA X QANnAR!” 
Faça o melhor negôcio da sua vida num modelo novo de 2002 

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

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

o valor total do carro que comprou. 

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

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

832 Ëiir STBEET, EM toBONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
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Casa das Belras homenageon o SECP, 

DUNDAS'^ 
Travel & Tours 

M43 

In SERV1Ç0 DE mm$ COMPETENTE 

Toronto. OM MBJ 1YS 

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

C-mail: dundas.travel@on.aibn.com John A. Ferreira - Manager 

Dr. José Cesério 
Os responsâveis da Casa das Beiras, em 
Toronto, nào deixaram passar a oportu- 
nidade de convidar e homenagear o seu 
ilustre conterrâneo, o Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Dr. José 
de Almeida Cesârio, um beirào jâ corn 
muitos anos de caminhada politica. 
Corn apresentaçâo do beirào Manuel 
Gonçalves e entoaçào dos hinos do 
Canada e de Portugal, pela beirà Nancy 
Costa, e müsica ambiente do DJ-Martins, 
foi servido um saboroso almoço. Espaço 
para convivio e um diàlogo sempre 
proveitoso. 
Seguiu-se as boas vindas dadas pelo 

Présidente da Assembleia Gérai da Casa 
das Beiras, Bernardino Nascimento e, um 
comovido e vivido elogio ao Dr. José 
Cesârio, pelo Présidente Antonio Santos 
que salientou "a sua simplicidade e ho- 
nestidade de beirào autêntico", dos que 
nào viram a cara aos desafios nem às 
adversidades. 
Sorridente, feliz por se encontrar entre "os 
sens beirôes", o Dr. José Cesârio dirigiu-se 
aos microfones, agradeceu os elogios e 
relembrou as "Beiras como centro de 
Portugal", os seus deliciosos pratos tradi- 
cionais, as suas gentes e, claro, a sua ca- 
minhada politica, inclusive, lado-a-lado em 

Asmiofâo Minhe tamiém nào Jattou. 

4^^ (for nusdalhados corn 
Manuel Leal e Jîlho. 

José Cesârio, Frank Alvarez, Laujentino Esteves e 

|- Mesa de honra corn José Cesârio, Antonio Santos, ^ 
i,, Ana Folhas de Oliveira, Joe Eustâquio, Tomâs * 

Ferreira, Gomes da Silva e Joào Perestrello, 

Viseu corn o actual Primeiro Ministro, Dr. 
Durào Barroso. 
José Cesârio apelou aos présentés para que 
a uniào entre os portugueses se tome uma 
risonha realidade, que nào deixem de 
parte a integraçào no pais de acolhimento 
e que sejam pacientes para coin o Governo 
de Portugal que, vagarosa mas consciente- 
mente, estâ a construir o futuro do pais. 
Um futuro para todos. 
Consciente também da importante colabo- 
raçào voluntâria e profissional de vârios 
portugueses e portuguesas da 
Comunidade Portuguesa, impôs a 
Medalha de Mérito da SECP, às conheci- 
das figuras: D. Rosa de Sousa (ACAPO); 
Isabel Sinde (Cançào e ACAPO); Maria 

Goulart (Amor da Pâtria); Lucilia Simas 
(Asas do Atlântico); Manuela da Silva 
(Casa dos Poveiros); ’ Leonel Simas 
(Empresârio/London); Antonio Ribeiro 
(Correio Português); Virgilio Pires 
(Empresàrio/Toronto) e Fernando Cruz 
Gomes (Jornalista). 
Um momento importante em que se mistu- 
raiam emoçôes vàrias, alegria, lâgrimas, 
saudades, gratidào e muitos aplausos. É 
sempre bom reconhecer as pessoas enquan- 
to vivas. A Direcçào da Casa das Beiras, na 
pessoa do Présidente Antonio Santos, entre- 
gou o Diploma de Sôdo de Mérito da Casa 
das Beiras de Toronto ao Dr. José Cesârio. 
Uma ocasiào solene selada corn um abraço 
forte entre os dois beirôes e uma trovoa-^ 

0 présidente Antonio dos Santos na entrega do Diploma 
de Sôcio de Mérito ao Dr. José Cesârio. 
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da de aplausos dos restantes. O Grupo de 
Cantares dos Reis da Casa dos Poveiros, 
com elementos do Searas de Portugal e o 
acordeonista Casimiro Pinheiro, surpreen- 
deram os convidados corn uma actuaçâo 
bem conseguida. Os elementos do Rancho 
Folclôrico do Académico de Viseu (Casa 
das Beiras), exibiram-se em seguida, corn a 
sua habituai desenvoltura e respeito pelas 
tradiçôes beirâs.Uma tarde magnifica, 
chela de significado para todos nos e, cre- 
mos, para o Dr. José Cesârio, tal como 
para a sua assessora Dra. Ana Folhas de 
Oliveira, e para os colegas da imprensa 
portuguesa que aqui se deslocaram para 
descrever os acontecimentos. O Dr. José 
Cesârio, saiu feliz da Casa das Beiras, 
tendo depois visitado a Casa do Alentejo e 
o First Portuguese, onde fez a entrega de 

"kits - conjuntos corn material de estudo" 
para as respectivas escolas. 
Um dia exaustivo mas pleno de sucesso e 
interesse para todas as partes. 
Segunda-feira, dia 13, depois de um 
almoço de trabalho no Liberty Grand- 
CNE, coin o Vereador Mario Silva, o 
SECP Dr. José Cesârio, participou na 
recepçâo/inauguraçâo das comemoraçôes 
do 50o. aniversârio da emigraçâo por- 
tuguesa para o Canadâ, na Câmara 
Municipal de Toronto (reportagem na 
pagina 16). Devido a ter de representar o 
governo português na tomada de posse do 
novo Présidente do Equador (dia 15), o Dr. 
José Cesârio cancelou a viagem programa- 
da para Montreal. 

JMC 

JDïW», Luty Simm, Isabel Sinde,José Cesârio, Manuel Leal, Maria Cuulart, Anlônio 
j&tkeiro, Letmel Simas e Fernando Cruz Gomes, apôs receherem a Medalha de Me'rüo do SECP. 

Conceiçâo Nunes e 
Celeste de Freitas na 
Galeria dos Pioneiros, 

entrevistadm pelo Dr. 
José Carlos Teixeira. 

Na Galeria dos 
Pioneiros, Celeste e 

José Carlos Teixeira, 
no momento da 
entrega do ultimo 
livro do professor. 

OREL: Junta Metropoiitana de lisboa e 
Mata Amaral discutem portagens 
A introduçâo de portagens na CREE vai 
ser discutida quinta-feira pela Junta 
Metropoiitana de Lisboa e pelo présidente 
da Assembleia da Repüblica, Mota 
Amaral, numa reuniâo onde os autarcas 
deverào manifestar o seu desagrado sobre 
aquela medida do Governo. 
A reuniâo foi solicitada jsela Junta 
Metropoiitana de Lisboa (JML) 24 horas 
depois do Governo ter anunciado, a 11 de 
Dezembro de 2001, a cobrança de porta- 
gens na Circular Regional Externa (CREE) 
a partir de 01 de Janeiro. 
Além do présidente da Assembleia da 
Repüblica, foram ainda solicitadas audién- 
cias corn o ministro das Obras Püblicas, 
Transportes e Habitaçâo, Valente de 
Oliveira, e primeiro-ministro. 
A 23 de Dezembro, représentantes da 
Junta Metropoiitana reuniram-se corn 
Valente de Oliveira, tendo na ocasiào a 

présidente daquele ôrgâo. Maria da Luz 
Rosinha, manifestado a sua intençâo de 
nâo deixar que a questâo da introduçâo das 
portagens "cala no vazio". 
Anteriormente a esta reuniâo, a 12 de 
Dezembro, a maioria dos autarcas da Area 
Metropoiitana de Lisboa jâ se tinha mani- 
festado contra a introduçâo de portagens 
naquela circular, que liga a auto- estrada de 
Cascais à auto-estrada do Norte à volta de 
Lisboa, tendo mesmo chegado a pedir a 
suspensào da medida. 
O pedido de suspensào apenas mereceu o 
voto contra dos représentantes dos munici- 
pios de Oeiras e Mafra, presididos pelo 
PSD, partido maioritârio na actual coli- 
gaçâo governamental. 
Os autarcas da JML defenderam que a 
suspensào deveria manter- se enquanto 
"decorrer a discussào entre o Governo e a 
JML das medidas que visem a resoluçâo 

dos problemas de acessibilidades e trans- 
portes de toda a Area Metropoiitana de 
Lisboa". 
O facto da introduçâo das portagens na 
CREE ir ter "graves consequências" em 
toda o sistema viârio e de dificultar a vida 
dos très milhôes de pessoas que vivem e tra- 
balham na regiào "quando ainda nâo estâo 
desenvolvidos os problemas das redes 
viârias estruturantes da Area 
Metropoiitana de Lisboa" foram os argu- 
mentos apresentados pela JML para requer 
a suspensào da medida. 
Na mesma ocasiào, a JML manifestou tam- 
bém o seu desagrado por nào ter sido con- 
sultada previamente pelo Governo sobre a 
introduçâo de portagens na CREE. 
Uma atitude que a présidente da JML, 
Maria da Luz Rosinha, classificou mesmo 
como uma "desconsideraçâo" para corn os 
autarcas. 

Além dos autarcas da Area Metropolitar 
de Lisboa, à excepçào de Lisboa, Oeiras 
Mafra, que apoiam esta medida, utentes c 
CREE também têm manifestado o se 
desagrado ao longo do ultimo mês. 
Desde 11 de Dezembro de 2002, jâ ! 
realizaram cinco marchas de protesto org 
nizadas pela Comissào de Utentes do IC-1 
(via râpida transversal à CREE), e pel; 
recém-criadas Comissào de Utentes c 
CREE e Movimento de Cidadâos pe 
Mobilidade. 
Para 31 de Janeiro estâ jâ marcado no> 
protesto, que juntarâ pela primeira vez ; 
très associaçôes. 
Os utilizadores da CREE pagam actu: 
mente 2,5 euros de portagem para perce 
rer a totalidade daquele eixo viârio, entre 
Nô do Estâdio Nacional, na auto-estrada c 
Cascais e Alverca (auto- estrada do Norh 
numa extensâo de 34,5 quilômetros. 

O jornal 

deseja a todos os 
leitores e à comunidade 

em gérai um 
Feliz Ano Nova 

SfLLlituaù. 
Leitura da palma 
da mâo e cartas 

Teste o seu passade, présente e futuro e resolva os setts 
problernasï Amor, Càsamento, Doença, Conduçâo, 

Emigraçâo, Negôcios. Garantia de resultados imediatos. 
fJma perguntâ por telefone. Dois locais. 

Richmond Hiil Glweensway 
905-780-3BaS 416-B59-B095 

Part-Time em Banco em Cambridge 
o Banco Comunitàxio Luso-Canadiano, na 
sua nova agêneia em Cambridge, nécessita 
de pessoa que domine bem as duas lingpias, 
portuguesa e inglesa, tenha conhecimentos 

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

Mandar résumé por fax para: 

416-533-2578 
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iJjjj jjj ijiii jji 
A conhedda e admirada artista Rebeca, devido a factores relacionados com a sua 
vida artistica e familiar, vai deixar-nos. Em breve parte para os Estados Unidos 
onde a espera um atractivo contrato, seguindo depois para Sao Miguel-Açores, 
Madeira e Continente. 
Uma viagem longa, cansativa mas muito proficua, absolutamente compensadora. 
Para despedida dos amigos e admiradores, realiza um jantar de convivio, seguido 
de variedades com varios artistas e... Rebita! 
A festa é jâ sàbado, dia 18, no Dundas Banquet Place, com inicio as 20h00. 
Amigos e admiradores de REBECA nao faltem a este adeus (...on até breve?), 
porque a festa promete. Com ela "em campo" a relva arde... y 

416-537-1088 OU 

1-888-764-3771 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-RÜGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

A 

Contacte 

epeçaa 
CaixaDIgitat 

Mande acthiar 
0 novo Canal Festival 

PortngnisTW-SlC. 
1-888-764-3771 

Acompanlie 
FPTV-SIC. 

24 horas par dia. 
Para mais detallies 
ligue para CIRV-fm: 

mb 

mj 

O ROGERS 
Digital Cable 

Sabado as 16h15 
GRICUiift 

OCACAO 

Sen 
rROItTCIRAi 

2‘‘^feiras as 20h00 
Um programa sobre a 

emlgraçâo, apresentado 
por Joel da Naia com a 

participaçâo dIrecta dos 
tele-espectadores. 

3*^feiras as 20h00 
A aodllse da polftica 

canadiana. Um programa 
apresentado por 
Armindo Silua. 

J 

na (Aia 
I){ TOY 

Oe 2"a6" feira 
TOY NAS SUAS 

24 NORAS OIARIAS. 

4s 13H00 E 

16H00 

/ 

AIRICAADO 

4"* fciras as 19H30 
As notfeias, entrevistas, 
imagens e a voz do Africa 

em sua casa. 
0 calor de Africa 

' no Canadà. 

E E 
V 

^ ^ ADoiÂfHifeie ^ 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

FM: 3tl-iîI-Ct«4 TV 
ttAJA 

SAÛRI 
4°’‘feiras as 20h00 
Us diverses aspectos da 

saüde em discusao 
com a Ur. César Cordeiro e ! 

os tele-espectadores. j 

^ TAIA 
iRASli 

5"*feiras as 20h00 
U saber do Brasil com 

Uenise Guimaraes e seus 
convldados. 

Entrevistas. mtisica 
e muito mais... 

| iSYIliE | APOIE ESTE PltOIEOTO • twni AS SUAS SOOESYQES PARA: pPTV@OHtRfM.COM 
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50 anos - Uma Celebraçâo Luso-Canadiana: 

A nossa testa 
começou... 
50 anos portugueses! 50 anos canadianos! 

Professor Dr. José Carlos Teixeira apresentando os seus 

convidados, os ptoneiros Afonso Tavares (Açores), Manuel 

da Silva (Madeira) e Antonio Sousa (Continente), na 

mesa redonda sobre a presença portuguesa no Canada. 

Vive simplesmente para que outros pos- 
sam simplesmente viver! Este pensamento 
(cujo autor nâo me recordo) ocorreu-me na 
Câmara Municipal de Toronto aquando 
do evento inaugural da Celebraçâo dos 50 
anos de imigraçâo oficial portuguesa no 

Canada, mais concretamente enquanto 
assistia à exibiçâo do documentârio 
“Regresso ao Pier 21”. Entre os rostos ali 
présentés, vislumbrei corn especial atençâo 
os daqueles a quem naquela noite se 
prestava homenagem. 

Uns corn uma lâgrima marota no canto do 
olho que ameaçava deslizar pelo rosto, out- 
ros corn O olhar perdido na tela como se 
tentassem através daquelas imagens bus- 
car um passado que naquele momento 
estava tâo présente. Naquele dia 13 de 
Maio de 1953, estes corajosos pioneiros 
procuravam, através do labirinto do medo 
e da ânsia provocados pelo desconhecido, 
uma forma de viver simplesmente, na 
esperança de construir um mundo onde os 
entes mais queridos pudessem, um dia, 
simplesmente viver. Com a chama viva 
de um passado herdado hâ vârios séculos, 
O novo mundo voltava a ser descoberto. 
Num artigo publicado pelo Prof. Carlos 
Teixeira e Lillian Petroff, podia-se 1er que 

“a presença portuguesa no Canada origi- 
nou O inicio da expansào europeia e a 
exploraçâo piscatôria do Atlântico durante 
O século XVI”. 
Assim, a noite de 13 de Janeiro de 2003, 
teve inicio corn os discursos de varias enti- 
dades présentes na rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto, apôs os convidados 
terem sido recebidos pela müsica ambi- 
ente de Helder Oliveira e Nuno Cristo. 
Uma visita feita à exposiçâo de fotografias 
e pinturas da autoria de Domingos 
Marques, Gilberto Prioste, Luis Paiva de 
Carvalho e Manuela Marujo, para de 
seguida os apresentadores Ana Bailâo e 
Helder Ramos convidarem os présentés 

Continua na pagina seguinte 

A arte e o bom gasto 
de Paiva de 
Carvalho bem 
patentes m quadro 
que dedicou aos 
pioneiros portugueses 
e am 50 anos da 
comunidade 
portuguesa. 
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50 anos - Uraa Celebraçâo Luso-Canadiana: 

A nossa lesta começou... 
Continuaçâo da pagina 17 

para o inicio da cerimônia oficial, que 
começou corn os discursos do vice-presi- 
dente da câmara de Toronto Case Cotes. 
Seguiu-se Clara Fonseca Santos, o 
vereador Dr. Mario Silva, responsâvel pela 
concretizaçâo do evento na Câmara 
Municipal de Toronto, o deputado 
Haskins, em representaçào do ministro de 
cidadania do Ontario, Cari de Faria, que 
por motivos pessoais nâo pode estar pré- 
sente; seguiram-se os discursos do deputa- 
do federal Tonny lanno, do Consul Gérai 

de Portugal em Toronto, Dr. Joào 
Perestrello, da directora regional das 
comunidades açorianas, Dr. Alzira Serpa 
Silva e finalmente, do Secretàrio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Dr. José 
Cesârio. (ver entrevistas) 
O final da cerimônia de abertura oficial foi 
preenchido corn uma mesa redonda lider- 
ada pelo Prof. Carlos Teixeira, apôs a apre- 
sentaçào do documentàrio “Regresso ao 
Pier 21”. Na mesa redonda participaram 
très pioneiros: Manuel da Silva 

(madeirense). Antonio Sousa (continental) 
e Afonso Tavares (açoriano). Através da 
excelente orientaçào do prof. Carlos 
Teixeira - um verdadeiro veterano em 
mesas redondas e perito em histôria dos 
pioneiros portugueses no Canada - os pré- 
sentes tiveram a oportunidade de “deliciar- 
se” corn as histôrias destes très pioneiros - 
très vozes que eram o eco das histôrias, 
conquistas, alegrias e tristezas de todos os 
que tinham conhecido a letra do mesmo 
“fado”. 

Desta forma, encerrou-se a noite de inau- 
guraçâo. Seguir-se-âo mais eventos ao 
longo do ano e organizados por varias 
associaçôes da provincia e do pais. 
Aproveitamos para dar os parabéns ao 
comité dos 50 anos que, incansavelmente, 
organizou um evento digno de orgulho de 
todos os portugueses. Que a comunidade 
participe nesta celebraçâo e saiba delà 
tirar a liçào que nécessitâmes aprender 
para continuarmos a simplesmente viver. 

Ana Fernandes 

Mario Silva e José Cesârio, dois responsâveis confiantes no futuro 
Na grande festa de abertura dos 50 anos 
da chegada oficial dos portugueses ao 
Canada, na Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto, gente anônima, 
pioneiros, politicos e responsâveis -mais de 
500 pessoas estiveram présentes!-, senti- 
ram o momento de uma forma extra- 
ordinâria, coin um portuguesismo dificil 
de superar. E, o Vereador Mario Silva, e o 
SECP, Dr. José de Almeida Cesârio, 
demonstravam nas faces e nas palavras, a 
certeza de um futuro promissor para 
todos. Registâmos as suas opiniôes. 

Æ. - Iniciar a cerimônia inaugural na 
Câmara Municipal de Toronto nâo é tare- 
fa fâcil. Como vereador, foi dificil para o 
Mârio Silva conseguir a realizaçào deste 
evento? 

Dr. Màiio Silva - Nécessita de organiza- 
çào e persistência. Tivemos o apoio do 
gabinete do présidente da câmara coin a 
colaboraçâo de todos na câmara. Ao 
mesmo tempo, este evento proporciona à 
Câmara e aos canadianos em gérai a 
importâneia da comunidade portuguesa 
nesta cidade - que é muito numerosa - e 
que hoje, em nome dos pioneiros, merece 
esta magnifica recepçâo. 
A.F. - Do ponto de vista de um vereador, 
quai a importâneia desta cerimônia? 
Dr. Mârio Silva - Quando vejo que 50 
anos depois da nossa chegada oficial ao 
Canada, estamos a celebrar o evento na 
Câmara de Toronto, sinto que se conquis- 
tou jâ muito como comunidade. Jâ houve 
vereadores nesta câmara de origem por- 
tuguesa anteriormente, ainda hâ, e o esta- 

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

Marque unia eutrevista corn o Naturbta houtcopata 
Antâiiio Medeiros, jd com muitos aiws de cxpericcia, 
que o poderd ajüdar nu nalii^io dos. sens problemas. 

ERVANMA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MÊDÏCINA HOMtOPATICA 

belecimento do contacte entre a comu- 
nidade e o governo local é muito impor- 
tante. Este facto représenta o inicio da 
integraçâo da nossa comunidade na 
sociedade canadiana. 
AJ. - Até aos 50 anos, foi mais ou menos 
fâcil chegar. Do ponto de vista politcio, 
que futuro antevês para esta comunidade? 
Dr. Mârio Silva - Se formes unidos, tere- 
mos um futuro brilhante porque somos 
uma comunidade dinâmica corn pessoas jâ 
em todas as profissôes e corn grandes 
empresas. Acho que a uniào é o segredo 
para se poder vencer. Estâ, portante, na 
altura de começarmos a trabalhar em pro- 
jectos para a comunidade em gérai junto 
da sociedade canadiana. 
AJ. - Essa representaçào passa por pes- 
soas como o Mârio Silva. Que projectos 
tem para o futuro? 
Dr. Mârio Silva - Tal como jâ foi anuncia^ 

Vereador Mario Silva 

do, eu tenho intençôes de concorrer às 
eleiçôes a nivel federal para as quais vou 
necessitar da ajuda da comunidade por- 
tuguesa. Se for eleito, serei o primeiro 
luso-canadiano a ser eleito a nivel federal. 
AF. - Obrigada, felicidades. Vou apenas 
pedir uma saudaçâo para todos os pio- 
neiros que se sentem felizes corn esta ho- 
menagem a eles prestada. 
Mârio Silva - Parabéns, obrigado por 
tudo. Bern hajam pela comunidade que 
hoje temos. 
De imediato, dialogâmos coin o SECP. 
AJ. - Sr. Secretàrio, o que siginifica, como 
représentante oficial das comunidades 
portuguesas, estar présente na celebraçâo 
dos 50 anos de imigraçâo oficial para o 
Canadâ? 
Dr. José Cesârio - Sinto-me um pouco 
emocionado por encontrar tantos pio- 
neiros ainda vivos, o que représenta um 

Représentante de Cari de Faria, John Hastings: 
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factor de grande regozijo e satisfaçâo, nâo 
sô para mim, mas para todos os membros 
da comunidade. E-nos dado observar que 
houve um processo dinâmico que correu 
bem e verifico que hoje a comunidade tem 
uma afirmaçâo local que esperamos venha 
a aumentar nos prôximos tempos. 
A.F. - Corn estas celebraçôes, surge um 
debate que jâ tem sido abordado sobre o 

açâo actual é inaceitâvel que vamos tentar 
corrigir. Desta vez, trouxe comigo alguns 
livros e simbolos da nossa pâtria para as 
escolas comunitârias que merecem a nossa 
atençâo e o nosso respeito. 
AJ. - Num mês, duas visitas a Toronto. 
Aquando da primeira, reuniu-se corn 
alguns membros do Concelho das 
Comunidades onde debateu, entre outros 

provar o facto de nào haver mais nada que 
criticar sobre a minha visita. Como nâo 
tinham mais nada a dizer, pegaram nesse 
facto. Acho que a pessoa que escreveu o 
comunicado em causa, tem falta de cria- 
tividade porque se tivesse pensado um 
bocado era capaz de ter descoberto outras 
formas de me criticar. Aquele comunica- 
do vira-se um pouco contra eles prôprios 

sua mensagem para todos os pioneiros que 
hoje começam a ser homenageados. 
Dr. José Cesàrio - Espero que continuem 
vivos por muitos anos e que o seu exemplo 
seja permanentemente passado para as 
geraçôes mais jovens de maneira a verem 
neles aquela vontade extraordinâiia de 
lutar pela vida, pelo futuro - impossivel de 
realizar em Portugal -, mantendo-se liga- 

futuro da comunidade a partir de agora. 
Que espaço ocupa esta comunidade, em 
particular, na agenda do governo por- 
tuguês? 
Dr. José Cesàrio - O futuro desta comu- 
nidade passa por aquilo que os jovens qui- 
serem fazer ou por aquilo que quiserem 
lutar. Se os jovens que aqui vivem actual- 
mente quiserem continuar a falar por- 
tuguês e continuar ligados a Portugal, esta 
comunidade terâ futuro. O que vamos 
observar é outras caracteristicas; uma 
comunidade exactamente igual à local e às 
pessoas que aqui nasceram. Portanto, 
temos que aprender a relacionar-nos corn 
esta gente de uma forma um pouco dife- 
rente, valorizando algumas iniciativas de 
natureza cultural que permitam manter 
viva a cultura portuguesa e sobretudo 
garantir através da cultura portuguesa a 
ligaçào entre comunidades: a de acolhi- 
mento e a estrangeira. 
AJ. - Uma vez que se fala na preservaçâo 
da cultura portuguesa, esse processo passa 
também pela educaçâo e pela preservaçâo 
da lingua portuguesa. As comunidades 
do norte-america sentein, todavia, que o 
governo português as esqueceu ou que nâo 
tem prestado atençâo ao mesmo nivel que 
tem dirigido à Europa. Concorda corn 
esta observaçâo? 
Dr. José Cesàrio - O que eu disse hâ 
alguns meses, ainda se mantém. A situ- 

temas, o processo eleitoral. Como esta a 
decorrer esse projecto? 
Dr. José Cesàrio - Esta a decorrer de 
forma relativamente normal. As eleiçôes 
realizar-se-âo no dia 30 de Março e espero 
que as pessoas adiram e participem. 
Estou convencido que este processo vai ser 
positivo para o Concelho que vai pêrmitir 
maior representaçâo de mais comu- 
nidades que nào estavam representadas. 
No Canadâ, vamos ter très circulos: cada 
um vai eleger os seus 
représentantes. 
Julgo que vai permi- 
tir às pequenas comu- 
nidades estarem re- 
presentadas nesse 
mesmo concelho. 
AJ. - Também no 
decorrer da sua 
primeira visita, o 
nücleo do PS local 
dirigiu um comunica- 
do à comunicaçâo 
social criticando a 
sua presença entre 
militantes do PSD 
local. Como 
responde a esse 
comunicado? 
Dr. José Cesàrio - Eu 
acho que foi uma 
confissào que vem 

porque a acçào em causa nào foi incluida 
no meu programa oficial, é uma acçâo 
como membro de um partido ao quai 
pertenço, que tenho o direito de o ser e, 
para além disso temos que nos recordar o 
que o Eng. José Lello fez durante as muitas 
vezes que câ veio: manteve variadissimos 
encontros corn a estrutura do PS local. 
Acho que se trata de um lapso por parte 
desse nücleo. 
AF. - Para terminar, gostaria de escutar a 

dos às raizes, ao seu pais. 

Todos os oradores foram brilhantes e 
deixaram transparecer todo o seu respeito 
e reconhecimento aos PIONEIROS, 
homens de rija têmpera, que margina- 
lizaram os perigos e as dificuldades, dedi- 
cando-se de corpo e aima à aventura que 
empreenderam. 
Obrigado, PIONEIROS! 

JMC/Ana Fernandes 

SECP Dr. José de Almeida Cesàrio Dra. Alzira Silva, tendo a seu lado os apresentadores Ana Bailâo e Helder Ramos 

Clara Santos, présidente da Comissào 50 anos. Vicepresidente Ootes, représentante de Mel 

Lastman. 

Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào Perestrello. MP Tony lanno. 
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CAR^JpIRO 
21/03à20/04> 

Esta energia estimula o seu lado emocional. Sente-se sensivel 
aos sentimentos das pessoas que estâo à sua volta e deseja 
retribuir-lhes simpatia. 

TOLRO 
21/04 À 20/05 

Desejarâ manter secretos os seus sentimentos mais intimos. Se 
a Lua estiver em tensâo, poderà ressentir-se do afastamento de 
um membre da familia. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

'È 

CARâNOLEJO 
21/06 A 20/07 ^ 

ypi 

Nos prôximos dias parece haver uma maior cumplicidade emo- 
cional entre si e os seus amigos, as conversas parecem tocar a 
todos de modo profundo. 

Possivelmente sentira que, de alguma forma, a sua actividade 
profissional ou a sua carreira contribuem para a obtençâo de 
segurança emocional. 

LEâO , 

22/07 A 22/06 ' 

Este é um transita muito positive para viajar ou para fugir à roti- 
na, desde que essa fuga nâo seja demasiado radical ou geradora 
de ansiedade. 

ViROert- 
23/O8A^/O0 

di 

Poderâ sentir necessidade de se rodear de objectas antigos 
que lhe trazem recordaçôes do passade. Procure libertar-se 
daquilo que lhe é prejudicial. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Durante os prôximos dias terâ alguma dificuldade em manter 
objectividade e em distanciar-se dos acontecimentos ao rela- 
cionar-se corn outras pessoas. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

A sua atençâo estarâ centrada na saüde ou na dieta alimentar. 
Se a Lua estiver em tensâo poderào surgir problemas de rela- 
cionamento no trabalho. 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Desejarâ exprimir as suas emoçôes e assumir-se tal quai como 
é. Se for mulher, estarâ sensivel a tudo o que tenha a ver corn 
gravidez e maternidade. 

Nos prôximos dias é provâvel que sinta maior necessidade de 
conforto e segurança. Aproveite para prestar mais atençâo ao 
seu mundo emocional. 

ÂQIJÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

O seu raciocinio estarâ dominado pela emotividade. Como tal, 
nem sempre sera objective e precise, antes condicionado a 
consideraçôes pessoais. 

O seu equilibrio emocional passa pela segurança material. Se 
a Lua estiver sob tensâo é possivel que valorize os bens mate- 
riais exageradamente. 

Vertical: 
1 - CIMO; APANHA O LIXO (INV.). 2 - MAGNETE (INV.); LANCEIRO DO 
EXÉRCITO AUSTRlACO. 3 - AGRESSÔES. 4 - É UMA GINASTA; REZE. 
5 - REINO DA INDOCHINA A OESTE DO VIETNAME; BOA. 6 - BRISA; GRANDE 
MASSA; ARCAS. 7 - LOUVA; ROMANOS. 8 - SOBERANO (INV.); É UM 
DESPORTO. 9 - NÀO COMPENSA; NASCIMENTO DE UM ASTRO. 
10 - O MORCÀO DO QUEIIO E DA CARNE DE PORCO; INSECTOS.  

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 
Horizontals: 
1-entusiasmo 2- suar; duos 3- timorenses 4- uva; im 5- dario; ter 6- ar; 
regua 7- nu; tamo 8- timoneiro 9- evora 10- soros; alto 
Verticais: 
1- estudantes 2- nuiva; uivo 3- tamara; mor 4- uro; ir; oro 5- rio; unas 6- 
idem; 7- aun; tetina 8- sossegar 9- mes; rumo 10- sa; ao; mo 

Èmbora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Praço pincipait 
BMnbsscoiiicogumftlQS 

actmpanhadosMn 
yagetais a batatas 

Ent:rada: 
Saisicba tressa 
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V»NHOB POBTUOUESES EM PRQMOÇÂP 

PâGIIMA: Morrau Maurice Gibb dos Bee Gees 
-200; Maurice Gibb, um dos très irmàos dos 

Bee Gees, morreu este domingo vitima 
de ataque cardiaco. O müsico tinha sido 
hospitalizado de urgência e operado, na 
quinta-feira, a uma oclusâo intestinal. 
«E corn grande pesar que anunciamos a 
morte de Maurice Gibb, hoje de manhâ», 

FILME DA SEMANA: 

JL8T MARRIED 

SiNOPSE: 

Tom Leezak (Kutcher, um dos actores da série “That 70’s Show”) and 
Sarah McNerney (Murphy) sâo um jovem casai que ficaram perdida- 
mente apaixonados um pelo outro apôs o primeiro encontro. Tom é 
locutor de râdio, onde trabalha à noite no serviço informativo do 
trânsito. Tem boas aparências, um estilo de vida de espirito muito 
livre e uma paixâo por desportos, o que faz dele o homem protôtipo. 
Sarah é gira, um espirito inocente de escritora e vem de uma familia 
tâo rica como manienta. 

Para surpresa dos amigos de Tom e espanto da familia de Sarah, o 
casalinho de pombos apaixonam-se imediatamente. Tom tenta, mas 
sem resultado, adaptar-se ao estilo de vida da familia de Sarah, e ela 
tem de ignorar as “bocas” tanto do pai como da irmâ que tentam 
tudo por tudo para separâ-los e nâo deixar a ideia de casamento 
prosseguir, mas a ideia concretiza-se. 

Apôs o casamento, os recém-casados agarram-se ao seu amor e às 
suas malas e vâo de Lua de Mel a Itâlia. Tudo apontava para uma 
viagem excelente, sô que o ex-namorado de Sarah com mais umas 
pequenas ondas de azar, levam o amor deste casai aos mais duros 
testes possiveis. 

lê-se no comunicado da 
sua familia. «O seu amor 
pela vida, o seu entusias- 
mo e energia era um 
exemplo para todos nos», 
acrescenta ainda o texto. 
Ao lado dos irmàos, 
Barry e Robin, Maurice 
formou o grupo Bee 
Gees, em 1958, em 
Brisbane, na Australia. 
O sucesso surge, em 
finais de 1970, ao parti- 
ciparem no album 
«Saturday Night Fever» 
(1977). Este album bateu 
todos os recordes de 
mercado, corn mais de 
40 milhôes de copias 
vendidas. 
Os Bee Gees ganharam 
sete prémios Grammy, subiram varias 
vezes ao top musical norte-americano e 
ganharam milhôes de fâs em concertos 
por todo o mundo. 
Em 1990 realizaram uma digressâo 

mundial, de onde saiu o trabalho «One 
Night Only», que vendeu mais de um 
milhào de côpias nos EUA. O ültimo 
album foi «This Is Where I Came In», 
gravado em 2001. 

Policia descobre cassetes dos 
Beatles reubadas em 1970 
A policia britânica encontrou cerca de 
500 cassetes com miisicas originals do 
grupo inglês Beatles e que foram 
roubadas em 1970. 
Além da apreensâo das cassetes, com 
müsicas que nâo chegaram a ser edi- 
tadas no mercado discogrâfico, as 
autoridades policiais prenderam duas 
pessoas em Inglaterra e quatro na 
Holanda. 
As detençôes verificaram-se apôs uma 
investigaçâo envolvendo as autoridades 
inglesas e holandesas. 
As cassetes roubadas sâo conhecidas 
como as sessôes de Get Back e deveriam 
ter feito parte de um âlbum com o 
mesmo nome em 1969. 
No entanto, o projecto musical acabou 
por nâo ser levado a cabo. 
Algumas dessas müsicas acabaram por 
integrar o âlbum Let It Be dos Beatles. 
Mas a pirataria encarregou-se de efectu- 
ar côpias que apareceram no Reino 

Unido, EUA e Europa, ao longo dos ùlti- 
mos anos. 
A policia identificou vârios suspeitos 
que estariam envolvidos no roubo e 
acabou por deter sexta-feira passada seis 
pessoas. . 

ACTORES: 

Ashton Kutcher, 
Brittany Murphy, 
Christian Kane, David 
Moscow, Monet Mazur, 
David Rasche, Thad 
Luckinbill 

GÉNERO: 
Comédia 
DURACàO: 

94 Minutos 

REALIZACàO: 

Robert Simonds 
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UM ABRAÇ0 PORTUBUlS 
É a primeira cronica que escrevo neste 

ano da graça de dois mil e très. Ainda nâo 
tinha arranjado tempo para o fazer, apôs o 
interrègne a que me obrigou a quadra nataJi- 
cia. Quando falo de tempo, nâo me refiro ao 
que se mede em boras, minutos e segundos. 
Hâ uma ampulheta mental que se roda entre 
os dedos da vontade e nos dita a disponibib- 
dade de escrever, dep>ois de vârias cambalho- 
tas em busca de uma mao cheia de areia de 
inspiraçào. Hoje decidi que nâo podia aper- 
tar por mais tempo a cintura da ampulheta 
numa tentativa de iludir o dever. 

É hâbito iniciarmos um novo ano corn o 
balanço do anterior, como quem movimenta 
as duas partes da ampulheta: a passada e a 
futura. Parece que o gesto, f)or si s6, obriga a 
définir intençôes e mudànças radicais de 
vida. Mas tudo nâo passa mesmo de uma 
carta de intençôes. Decorrido o primeiro 
mês, estamos jâ de tal maneira envolvidos na 
cadeia interminâvel da sucessâo dos dias 
que, rapidamente, nos esquecemos das 
promessas feitas à porta do novo ano. Tal 
como a vida, a areia que escorre por entre o 
orificio das duas metades é a mesma qual- 
quer que seja o tempo de duraçâo de um 
ciclo. 

Nâo sei que roi de mudanças cada um de 
nos imp)ôs a si prôprio, mas de uma coisa 
pelo menos estou certa: este ano começou jâ 
de forma diferente. Começou da melhor 
maneira - com a celebraçâo, no passade fim- 
de-semana, do portai “adiasporapontocom”, 
uma feliz iniciativa de José Ferreira. 
Curiosamente, a palavra portai sempre teve 
para mim uma conotaçâo sagrada. Habituei- 

me desde cedo a ouvir porta, portâo, mas 
portai fez sempre parte dos cânticos de Natal 
quando ouvia “Entrai pastores, entrai/ por 
esse portai sagrado”. Sô nos ùltimos anos 
portai passou a constar do meu léxico como 
uma porta informâtica através da quai passa 
uma quantidade imensa de informaçâo. A 
boa nova dos tempos modernes, tal como os 
pastores, hâ séculos, receberam a do Menino 
que foram adorar. Analogia ou nâo, também 
o portai “adiaspon^xmtocom” me é particu- 
larmente caro, ganhando em certa medida 
foros de sagrado, enquanto considerarmos 
sagrada qualquer medida de capacidade de 

memôria que nâo seja traduzida apenas em 
bytes. 

Se todas as comemoraçôes sâo impor- 
tantes, a verdade é que teremos de contrapor 
à efemeridade dos festejos pontuais , um 
“site” que se célébra todos os dias, a qualquer 
hora e em qualquer parte do mundo, desde 
que dois dedos decidam dançar um clique 
de curiosidade. Esta é a grande maravilha da 
tecnologia - permitir que nos sintamos 
unidos seja quai for a distâneia que nos sépa- 
ra. José Ferreira, ao apostar no büinguismo, 
fez a opçâo certa porque nâo esqueceu uma 
franja significativa da populaçâo que, nâo 

dominando jâ o português, pré- 
cisa do inglês para se aproximar 
das suas raizes. Fâ-lo de cada 
vez que movimenta o cursor 
por percursos esquecidos nos 
labirintos da memôria. 

Mas celebrar nâo significa 
apenas recordar o passado. Este 
é importante como repositôrio 
de âneoras a que nos agarramos 
para nâo vivermos sem memôria. Porém, é 
hora de reflectirmos sobre o présente e, a 
partir dele, lançar os dados para o futuro. Foi 
isso que José Ferreira proporcionou a todos 
quantos estiveram présentes no Lusitânia 
Clube durante o ultimo fim-de-semana. A 
partir dos temas propostos foi repensada a 
defesa dos valores da Lusitanidade, indepen- 
dentemente das miscigenaçôes a que nos 
entregâmos nesta troca promiscua de identi- 
dades. Cada vez mais faz sentido dizer como 
o poeta “Dou-me bem corn o mundo / na 
selva do meu silêncio”. Como cidadâos do 
mundo, por muitas selvas de silêncio que 
ergamos, estaremos sempre condenados a 
uma troca osmôtica em que o que se recebe 
poderâ ser directamente proporcional ao que 
se dâ. É nesta correspondência reciproca que 
circularâ alguma da lusitanidade que quere- 
mos ver preservada como marca identitâria. 
Nâo me perguntem como se define o conceito 
de lusitanidade. Sob pæna de me repetir, 
atrevo-me a contar um episôdio que na 
altura nâo cheguei a valorizar. No dia de 
Aeçâo de Graças, uma râdio local emitia um 
programa em que pedia às pessoas que tele- 
fonassem a dizer como estava a decorrer o 

seu dia. Depuis de alguns tele- 
fonemas de adultos, maiori- 
tariamente mulheres, ligou 
uma criança A locutora con- 
versou um pouco corn ela e 
pediu-lhe que enviasse uma 
mensagem para a famiUa. Ela 
assim fez e terminou corn um 
grande abraço para a avô. A 
locutora, face ao adjectivo 

“grande” quis brincar corn a menina e disse- 
Ihe: 

- Queres mandar um abraço grande. 
Entâo, vamos lâ saber: um abraço do tama- 
nho de Portugal ou do Canadâ? 

- De Portugal - respondeu ela muito 
pronta. 

A locutora voltou a insistir, mais do que 
uma vez, pensando que a criança nâo tinha 
percebido. - Pensa bem. Olha o tamanho do 
Canadâ... vê agora o tamanho de Portugal. 
Estâs a ver?... Diz lâ entâo, de que tamanho 
queres mandar o abraço... de Portugal ou do 
Canadâ? 

A menina nâo vacilou e, mais uma vez, 
afirmou corn a maior das convicçôes: 

- De Portugal! 
Se calhar a Lusitanidade é isto: uma 

medida que subverte a geografia dos afectos 
e faz corn que um abraço continue a ser 
maior em português. 

O meu abraço português de gratidâo 
para o José Ferreira e toda a équipa que fez 
da “adiasporapontocom”, por nos ter aber- 
to o portai do salâo informâtico onde pas- 
saremos a ter todas estas reuniôes de 
familia que o ano novo nos trarâ. 

NSIGO S4 HGRAS POR DIA 

INFORMAçOES: 
416.537.1088 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAL 

TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 

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

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

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

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

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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Grânica à distancia 
0 bom-senso na pobtica corn as 
Comunidades Madeirenses 
Desde a conquista da Autonomia Politica, 

a Madeira foi ao encontro das suas 

I Comunidades Emigrantes. Estas encon- 

I travam-se entâo praticamente desinteres- 

I sadas da Terra-Mâe, sobretudo devido a 

I très razôes: a guerra em Africa que levou 

I muitos a sair antes da idade militar; o 

I regime anti-democrâtico - e colonial 

I mesmo em relaçâo ao arquipélago - que vi- 

I gorara em Portugal, contrario ao dos paises 

j onde se haviam estabelecido; o nâo acre- 

I ditarem nas potencialidades de desenvolvi- 

I mento da Madeira. 

I Os Governos Regionais iniciaram, desde 

I entâo, uma forte campanha de 

j aproximaçâo, esclarecimento 

I e atracçâo. 

! Falou-se corn verdade e reaÜs- 

j mo, na medida em que, ao 

I contrario de alguns politicos 

I de Lisboa, nâo se "pedinchou" 

I depôsitos e investimentos, E 

I nunca se prometeu oferecer 

condiçôes para que, quem 

quisesse, regressar conforme 

Ihe desse na cabeça 

Os jornalistas que me acom- 

panharam em varias dessas 

deslocaçôes, ouviram-me 

responder sempre, quando interpelado 

sobre possibilidades de negôcios em ter- 

ritôrio madeirense, que viessem, vissem e 

decidissem. Acrescentando aquela maxi- 

ma popular de nâo colocar "todos os ovos 
no mesmo cesto". 

Quem me acompanhou, ouviu-me sempre 

dizer que nâo garantia casa ou emprego a 

quem quer que fosse, logo era às pessoas 

que cabia decidir em fiinçào da vida de que 

beneficiavam no Pais de em^raçâo, com- 
parada corn as expectativas que tivessem 

como certas, vindo para a Madeira. 

Este discurso franco, porque sem tanta 

melodia como o de alguns politicos de 

Lisboa, algumas vezes causou estranheza 

ou descontentamento. Depois, todos viram 

quem afinal falava corn objectividade, 

quem nâo semeou expectativas que depois 

se traduziram em desencanto e révolta. 
A par disto, estabeleceram-se lôbis 

madeirenses nos vârios paises com comu- 

nidades nossas, sem demagogias 

politico-parlamentaristas basistas que nâo 

fundonaram nos mecanismos criados por 

Lisboa, e com os canais prôprios para man- 

ier tal tipo de presença - a possivel e a ütü - 

traduzidos em informaçâo permanente, 

nomeadamente pela via do Centro do 

Emigrante da Secretaria Regional dos 

Recursos Humanos e pela comunicaçâo 

social interessada. 

Para a Regiâo Autônoma da Madeira, esta 

politica deu certo. Hâ um interesse 

econômico notâvel nesta Regiâo, por parte 

das nossas Comunidades, traduzido quer 

nos investimentos continuados, quer nos 

prôprios grupos econômicos e empresas 

que vieram se estabelecer no arquipélago. 

Traduzido no contributo que dâo ao facto 

de a Madeira ser a Regiâo portuguesa com 
maior volume de depôsitos "per capita" - 

confiança na nossa estabilidade - e nos 

negôcios que ocorrem através do Centro 

Financeiro Intemacional. 

Traduzido nos mais diversos tipos de inter- 

câmbios organizados, bem como no cresci- 

mento do chamado "turismo cultural", em 

que geraçôes de vez estabelecidas fora, 

vêm à Madeira conhecer as Raizes, bem 

como patrimônio que, com segurança, 

aqui possuem. 

Traduzido num bom relacionamento, 

directo ou via Lisboa, com as diferentes 

Autoridades dos Paises de acoüümento, e 

em apoio a Estes nas prôprias Instituiçôes | 

da Uniâo Europeia | 

Traduzido em nunca se ter | 

verificado uma debandada | 

emdirecçâoàMadeü-a-como | 

sucedeu quando da desastra- | 

da descolonizaçâo - mesmo j 
quando de problemas nal- 

guns paises. 

Se isto nâo foi a politica certa, \ 
entâo mostrem-me uma alter- | 

nativa melhor, bem como os i 
respectivos custos. j 

Demagogicamente, por vezes ; 

surge a ideia de que a simples ; 

existência de problemas mais i 

agravados nalgum dos Paises de acolhi- I 
mento, obrigaria a "show ofîs" mediâticos. j 
Nada mais imprudente. ; 

A todos os tipos de Governos, em todos os | 

Paises de acolhimento, o discurso oficial | 

da Madeira, sempre corn excelente recep I 
tividade, foi o de que os Madeirenses là se l 
encontravam para trabalhar, para desen- | 

volver essa sua segunda Pâtria e para con- 

tribuir para a paz e a democrada. 

Dai que seja errado qualquer tipo de intro- 

missâo que nâo seja do agrado dos respec- 

tivos poderes constituidos, ou também de 

qualquer das forças poliücas democrâücas 

ai existentes. 

Às vezes, todo o cuidado nem é fâcil. 

Ninguém se mete num aviâo e vai â louca 

por ai adiante, muito menos o présidente 

do Governo Regional, sem tal ser consi- 

derado importante, desejado, oportuno e 

acertado com as Autoridades desses 

Paises. 

Hâ muita maneira inteügente de ir acom- 

panhando as situaçôes e colaborando. 

Quer corn as Autoridades ai constituidas, 

quer corn as Comunidades, quer com 

quem se entenda intéressât. 

O présidente do Governo Regional da 

Madeira, nas suas funçôes, tem um 

"record" de visitas a cada Pais corn 

Comunidades nossas, que, na Europa, nâo 

sei se algum politico terâ. 

Mas nâo me exijam que cometa 

imprudências, sô para a fotografia e espec- 

tâculo na comunicaçâo social. 

Também nisto, fundona a minha radona- 

lidade que, às vezes, nâo parece fria, ou 

entâo pela aparente distância de vârios 

problemas internos e externos, chega a 

parecer gélida 

Como, a par, tem de fundonar um instin- 

to politico, do quai, pessoalmente, nâo 
tenho muitas razôes de queixa. 

Nellie Pedro 
campanha em marcha 

A luso-canadiana Nellie Pedro, do Partido 

Liberal, e a concorrer pelo circulo Trinity- 

Spadina, abriu oficialmente o seu escritôrio 

de campanha, no 789 Dundas St., West, em 

Toronto. Nellie Pedro, conselheira escolar 

(Trustee) da Escola Püblica, é candidata às 

eleiçôes provincials, que terâo lügar em 10 

de Novembre de 2003. 

Nellie Pedro aguarda o voluntarismo de 

amigos e admiradores para a ajudar na 

campanha que se adivinha dificil. 

Telefone: 416 516-8008. 

Segundo Nellie, é tempo de mudança. A 

qualidade do Ensino e dos Cuidados corn a 

Saüde, assim como a limpeza do ar que res- 

pirâmes, sào temas que Nellie Pedro 
defende na sua campanha. Naturalmente, 

César Pedro e Cristina Marques, entre 

outros, sào companheiros de campanha de 

Nellie Pedro. Força, Nellie! Cl 

Dr. Francisco Fernandes na 
Universidade de Toronto 
o Dr. Francisco Fernandes, 

Secretârio Regional da 

Educaçào da Madeira, visi- 

tarâ Toronto de 27 a 30 de 

Janeiro de 2003, para partici- 

pât na Semana Cultural 

Madeirense da Universidade 

de Toronto, numa iniciativa 

da Dra. Manuela Marujo 

(Departamento de Espanhol 

e Português) e Dra.Aida 

Baptista (Instituto Camôes). 

No dia 28, o Dr. Francisco 

Fernandes terâ um encontro 

no Canadian Madeira Club- 

Madeira House Community 

Centre, onde serâ obsequia- 

do corn um jantar-convivio. 

No dia 29, discursarâ na Universidade de 

Toronto, às lOhOO, sob o tema, "A pro- 

moçâo de hâbitos de leitura 

contemporânea madeirense", 

seguindo-se um diâlogo corn 
professores e alunos. No 

mesmo dia, pelas 17h30, o 
Dr. Francisco Fernandes 

falarâ no Consulado Gérai 

de Portugal, sob o tema; "A 

educaçào na Regiâo 

Autônoma da Madeira e o 

papel da Universidade no 
espaço insular". 

Dia 30, o Secretârio Regional 

da Educaçào da Madeira, 

terâ encontros corn respon- 

sâveis escolares, das Escolas 

Püblica e Catôlica de 

Toronto. 

Desde jâ as nossas boas vindas ao Dr. 
Francisco Fernandes. Cl 

^ 529 Rogers Road , 
I 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 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 
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As opiniôes expressas por Alateus Machado nâo reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

Governo cabo-verdiano combate desemprego 
José Maria Neves, primeiro-ministro de 
Cabo Verde, considéra que o combate ao 
desemprego é uma das prioridades do seu 
governo, cujo sucesso dependera da re- 
soluçâo do problema. 
«Cumpriremos em grande parte o nosso 

compromisso, se no quadro deste legislatura 
(até 2005), equacionarmos e resolvermos este 
problema dramatico que atinge segmentes 
expressives da populaçâo», disse o chefe do 
executive cabo-verdiano. 
José Maria Neves considerou que o objective 

podera ser alcançado através de um ambi- 
cioso programa de valorizaçâo dos recurso 
humanos, envolvendo a pesquisa e inovaçâo. 
«Este é um momento dehcado de transiçâo. 
Estâmes lançando os alicerces de uma 
economia de mercado de base privada». 

Segundo José 
Maria Neves, o 
ano de 2003 ficarâ 
marcado pelas grandes reformas na admin- 
istraçâo püblica, justiça, forças armadas, tra- 
balho, previdência social e sistema fiscal. 

lalà quer apoio da comunîdade internacional 
Koumba lalâ, présidente da Guiné- 
Bissau, apelou à comunidade interna- 
cional para auxiliar a realizaçâo do 
processo de paz no pais, agendado para 
o proximo dia 20 de Abril. 

«Este sera um ano de eleiçôes legislati- 
vas antecipadas e gostaria de lançar um 
vibrante apelo para que continuemos 
todos a redobrar esforços na angariaçào 
de recursos financeiros que possibilitem 

a sua realizaçâo na data prevista», 
realçou o présidente guineense. 
O apelo foi proferido durante uma ce- 
rimônia de cumprimentos de novo ano 
ao corpo diplomâtico acreditado em 

Bissau. 
lalà disse ainda acreditar e apostar na 
«democracia como instrumento ideal 
para levar o progresso a todos, indepen- 
dentemente da sua origem social». 

Angola e Zimbabwe fora do AGOA 
Angola voltou a ser excluida da Lei para o seguindo a legislaçâo. 
Crescimento e Oportunidades na Africa Esta determinaçâo anual define quais os pai- 
(AGOA), que permite uma tarifaçào nas ses que estào num progresso continuo em 
relaçôes comerciais corn os Estados Unidos. direcçào a uma economia de mercado. 
Os restantes paises de Lingua Portuguesa cumprimento da lei, lei livre comércio, politi- 
vêm-se incluidos na lista de 38 paises africanos cas econômicas tendentes à reduçâo da 
escoUiidos pela Administraçào americana. pobreza e à protecçào dos direitos dos traba- 
A decisâo, analisada anualmente, foi promu!- lhadores. 
gada pelo Chefe de Estado americano no pas- Estào fora da preferència americana, a RD 
sado dia 31 de Dezembro, e obedeceu a Congo, Angola e Zimbabwe. 
critérios de caràcter econômico e politico, Eis a lista dos restantes paises incluidos no 

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 

AGOA: Africa do Sul, Benin, Botswana, Mali, Mauritânia, Mauricias, Namibia, Niger, 
Camarôes, Chade, Congo, Costa do Marfim, Nigéria, Quénia, Repüblica Centro Africana, 
Djibuti, Eritréia, Etiôpia, Gabâo, Gana, Ruanda, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, 
Guiné-Conacri, Lesoto, Madagàscar, Malawi, Suazilândia, Tanzânia, Uganda e Zambia. 

Governoî 

Municipios vao ter de se agrupar 
para receber novas competêneias 
Os municipios vâo ter de se agrupar em 
grandes àreas metropolitanas, coraunidades 
urbanas e intermunicipais para receberem 
novas competêneias, alîrmou o secretàrio de 
Estado da Administraçào Local. 
Miguel Relvas considerou também que "hà 
um caminho longo a percorrer e o proximo 
ano vai ser decisivo para o avanço de todo 
este processo de transferêneia de competên- 
eias para os municipios por parte da 
Administraçào Central”. 
O secretàrio de Estado da Administraçào 
Local falava ontem numa unidade hoteleira 
de Evora, num Jantar debate subordinado 
ao tema "Participaçâo, Cidadania e 
Descentralizaçào", iniciativa promovida 
pela Missào Portugal. 
Defendeu ainda a delegaçâo de competên- 
eias por parte dos municipios em entidades 
supra-municipais, acrescentando que 
"novos financiamentos e novos recursos 

para as autarquias" vao passar por essas 
entidades. 

Portugal tem duvidas sobre 
presidência bicéfala da UE mas 
esta aberto a negociar 
Portugal manifestou-se quarta-feira aber- 
to a discutir as novas propostas franco- 
alemàs sobre uma presidência perma- 
nente bicéfala da Uniào Europeia, mas 
mantém a sua preferència pela actual 
rotatividade semestral da presidência 
comunitària. 
Em declaraçôes à Lusa, o secretàrio de 
Estado dos Assuntos Europeus, Carlos 
Costa Neves, considerou que existe "uma 
clara vantagem do sistema actual" de 

presidências do Conselho de Ministros 
dos Quinze, mas indicou que Portugal 
"està aberto a negociaçôes". 
Costa Neves reagia ao anüncio feito 
ontem à noite, em Paris, de novas pro- 
postas que a França e a Alemanha con- 
cordaram em submeter à Convençào que 
està a preparar, desde Julho ultimo, a 
maior reforma coristitucional jamais rea- 
lizada na UE, corn vista ao alargamento 
da Uniào a uma dezena de paises. 
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Um Prospère Ano Novo 
a todos os clientes e amlgos 

OVINHO 
Aquele que o seu vinho fez 

Ao menos saiba beber 
Um copo de cada vez 

Porque mais nâô pode ser 

O vinho bom, natural 
Bebido na sua conta 

Corn certeza nâo faz mal 
Nem pôe a pessoa tonta 

Delicioso producto 
Que na mesa é usado 

Faz do inteligente um bruto 
Se o bebe demasiado 

O vinho rica bebida 
Do quai eu gosto imenso 

E à hora da comida 
Nem por sombras o dispense 

À hora da refeiçâo 
Ingeri-lo é natural 
Até faz levar o pâo 

Ao seu destino final 

O vinho consola bebèr 
Até a aima desperta 

Sô que é preciso saber 
Bebê-lo na conta certa 

Vinho liquido adorado 
Bebida apropriada 

Qpem no beber for moderado 
Terâ vida prolongada 

Quem bebe grande porçâo 
A si mesmo se ilude 

Perde o tino e a razâo 
E a prôpria saùde 

Quem beber devagarinho 
Em pequena quanUdade 
Morrerâ muito velhinho 

Que é uma raridade 
Flca devendo ao vinho 

A sua longevidade 

Açores/Ponta Dclgada: 

Investimento de 1,3 milhôes de euros: 

Governo inaugura unidade de saûde da Lagoa 

Hull, Quebeque 

Com a iiiauguraçâo da nova Unidade de 
Saûde da Lagoa, em Sào Miguel, o 
Governo Regional dos Açores cumpre 
mais um dos compromisses plasmados no 
seu programa. 
A afirmaçâo é do Présidente do Governo 
Regional dos Açores e foi proferida no 
sâbado na cerimônia de inauguraçào, a 
que presidiu, daquela nova infraestrutura, 
que représenta um investimento püblico 
global de um milhào e trezentos mil euros. 
Carlos César sustentou que a referida 
Unidade de Saùde permite abrir uma nova 
pagina na qualidade da prestaçào dos 
cuidados de saùde no concelho da Lagoa. 
É mais uma obra que o executive açoriano 
inaugura, tal como tem acontecido corn 
intensa frequêneia, segundo adiantou, por 
todas as ilhas da Regiâo Autônoma. 
Nesse sentido, recordou que s6 neste ùlti- 

com poucos recursos, as politicas desti- 
nadas a melhorar a prestaçào dos cuidados 
de saùde confrontam-se sempre corn 
grandes dificuldades e constrangimentos, 
na opiniâo de Carlos César. 
O Présidente do Governo declarou, tam- 
bém, que apesar do agravamento dos cus- 
tos do Serviço Regional de Saùde, foi jâ 
possivel progredir muito na acessibilidade 
das pessoas ao sistema e na qualidade e 
especialidade dos cuidados. Reiterou, por 
isso, o grande empenho do seu Governo 
na renovaçào das infraestruturas de saùde, 
na actualizaçâo tecnolôgica dos sens 
serviços, na melhoria da dimensào e na 
qualidade das capacidades locais de 
resposta. 
Recrutar meios humanos qualificados, 
assegurar a igualdade de acesso e reforçar 
a prevençâo entre a populaçâo em gérai 
sào outros dos objectivos politicos que têm 
vindo a ser desenvolvidos, no sector, pelo 
executivo de Carlos César. 
De acordo corn o governante açoriano, 
importa, agora, revigorar as acçôes condu- 
centes ao aumento da produtividade e 
organizaçào do sistema, à reduçâo das lis- 
tas de espera em certas especialidades, à 
promoçâo da sustentaçâo do Serviço 
Regional de Saùde e ao sentido de maior 
justiça nas formas de acesso aos sens ben- 
eficiaries. 

CaCS 

mo mês, o executivo açoriano inaugurou o 
Centro de Actividades Ocupacionais da 
Madalena do Pico, as obras de remode- 
laçâo do Lar da Mae de Deus, em Ponta 
Delgada, o Centro de Convivio e sede dos 
serviços administrativos da Santa Casa da 

Misericôrdia da Lagoa, a 
nova Creche da Caritas 
em Angra do Heroismo, o 
Centro de Convivio para 
Idosos da freguesia da 
Maia e o Lar de Idosos da 
Santa Casa da 
Misericôrdia de Sào 
Roque do Pico. 
Na 6“ feira, foi a vez do Lar 
para as ’Criancinhas e 
Jovens da Santa Casa da 
Misericôrdia da Maia, no 
sâbado a Unidade de 
Saùde da Lagoa, e no 

domingo a entrega de dez ambulâneias às 
associaçôes de bombeiros e no proximo 
domingo, dia 19, o novo Centro de Saùde 
da Praia da Vitôria, adiantou o chefe do 
executivo açoriano. 
No entanto, para uma Regiào dispersa e 

Madeira: Jardim da Serra quer acesso à via râpida 

Regional 
A CDU foi ao Jardim da Serra, lançar a 
petiçâo para que a estrada que vai permitir 
o acesso do Estreito à via râpida seja pro- 
longada até à freguesia do Jardim da 
Serra. De acordo corn Quintino Costa, 
dirigente da CDU, o Governo jâ se com- 
prometeu a incluir no proximo programa 
a ligaçâo a partir do Estreito. No entanto, 
defende que o acesso a partir do Jardim da 
Serra iria, além de descongestionar o trân- 
sito no Estreito, permitir o desenvolvimen- 
to da freguesia. Quintino Costa lembra 
que o Curral das Freiras vai ter um tùnel 
de ligaçâo a Santo Antonio, Câmara de 
Lobos e Quinta Grande jâ tem acessos à 
via râpida, o Estreito vai ter e o Jardim da 
Serra «vai ficar à margem» do desenvolvi- 
mento viârio. O dirigente acusa os PSD 
locais de se contentarein coin pouco e 
garante que a CDU nâo vai desistir, até 
porque considéra que este acesso «nâo é 

um favor, nâo é uma esmola», mas um 
direito da freguesia. A recolha de assina- 
turas vai continuai' até meados de 
Fevereiro, coin uma campanha porta a 
porta, nos 11 sitios da freguesia, para 
esclarecer a populaçâo e solicitar a partici- 
paçào. Qiiintino Costa defende uma 
petiçâo «com a força das populaçôes», 
independenteinente das cores politicas. 
No fim de Fevereiro a petiçâo vai ser 
entregue na Quinta Vigia. Q 

1 CONFIE - EM EXPO aOOO 
I EXPERIÊNCIAE "     , ,| IHONESTIDADE^^.^<^^^H^1=T 

St. Clair Ave. W 
^^^Æffii^^jj^Çl^^CesquinacomaJaneSiJT^io. 

Estimativas gratis TelVFax: 416-533-2439 

A CDU esta a trabalhar iunto da 
populaçâo para levar uma petiçâo 
a favor da estrada ao Governo 
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Ouro em Portugais 

Réservas de 
ouro do Banco 
de Portugal 
entre as 
10 maiores 
do mundo 

SAUDE EM SUA CASA 

mm LVSA 

Portugal mantém a 10“ posiçâo no 
“ranking” das maiores réservas de 
ouro do mundo» segundo a ordenaçâo 
elaborada pelo Conselho Mundial do 
Ouro (CMG), apesar da venda anun- 
ciada na 3® feira pela instituiçâo dirigi- 
da por Vitor Gonstâncio» 
A alienaçâo de 15 toneladas em 
Dezembro pelo banco central mantém 
Portugal no décimo lugar, uma vez 
que as 606,8 toneladas que o pais pos- 
suia em Novembre de 2002, segundo 
O CMO, mesmo deduzidas desta 
venda, permitem continuar à frente 
do pais que aparece em 11“ lugar, a 
Espanha, que conta apenas com 523,4 
toneladas. 
Se se excluirem as organizaçôes 
Fundo Monetârio Intemacional (FMI) 
e Banco Central Europeu (BCE) do' 
“ranking”, Portugal surge çorao o oita- 
vo pais, em termes de dimensâû das 
réservas de ouro possuidas. 
Os EUA sào o pais corn a maior quanti- 
dade do metal, ao deterem 8.140 
toneladas, posiçâo cimeira esta que 
repetem em termos da percentagem das 
réservas expresse em ouro - 56,7%. ci 

QUANDO A AMEAÇA ESTA NO PEITO 
Na sexualidade feminina o aspecto 

do corpo tem uma importâneia prépon- 
dérante. Para a mulher o amor sexual é 
tantas vezes o corpo que cativa e se deixa 
cativar, e o prazer esta em cativar para se 
poder libertar do cativeiro. Por isso o 
medo de perder um seio, nessa doença ter- 
rivel que é o cancro da mama, pode causer 
à mulher a mesma ansiedade atroz, que 
acontece ao homem quando perde a 
capacidade de ter sexo. 

As queixas sobre as marnas começam 
muitas vezes no recém nascido. E a mâe 
ansiosa que viu o seu bébé menino a 
crescerem-lhe os peitos e, assustada, vai-se 
queixar ao médico. Neste caso sâo as hor- 
monas femininas, que vieram do sangue 
da m±e, através do cordào umbilical, que 
estâo a fazer às marnas do bébé o seu 
efeito; um efeito temporârio que passa 
corn o tempo. Também a mâe, recém par- 
turiente, pode ter problemas corn a ama- 
mentaçâo, e, raramente, pode ter uma 
infecçào no seio. 

No rapaz adolescente, as marnas 
muitas vezes começam a crescer, por vezes 
sô dum lado. E a ginecomastia fisiolôgica 
causada por hormonas femininas que, na 
puberdade, mostram o seu efeito no tecido 
mamârio masculino, mas que desaparece 
sempre, sem deixar vestigios, ao fim de 
alguns meses ou pouco mais de um ano. 

Na rapariga jovem até aos trinta e 
cinco anos, os caroços benignos, geral- 
mente fibroadenomas, sâo uma causa fre- 
quente de ansiedade. Sào caroços mais ou 
menos redondos ou ovais, que podem ter 
vârios centimetres de diâmetro e, na pal- 
paçâo, sào bem delineados. Estes tumores 
sôhdos podem ser mültiplos, mas sào sem- 
pre benignos, e distinguem-se dos quistos, 
que contêm fluido, pela imagem das 
ecografias. As radiografias das marnas, 
salvo nas raras excepçôes em que hâ uma 
histôria de cancro hereditârio na familia, 
nào sào aconselhadas antes dos trinta e 
cinco anos de idade. 

Entre os trinta e cinco e quarenta anos 
de idade a mamografia jâ é justificada 
para estabelecer uma imagem de base 
para um programa preventivo do cancro. 
A radiografia do tecido mamârio, embora 
desconfortâvel, pode detectar lesôes 
extremamente pequenas, quando a 
doença é tratâvel em quase em 100% dos 
casos. Contudo, entre os trinta anos e a 
idade da menopausa, a causa mais fre- 
quente de caroços no peito nào é o cancro 

mas sim a displasia mamâria ou doença 
fibroquistica da marna, um problema bas- 
tante comum na mulher que é causado 
pelo efeito das hormonas femininas. Na 
displasia os caroços sào geralmente mülti- 
plos e pequenos, aparentando um aspecto 
granular e sensaçâo dolorosa na palpaçào 
do seio. O tamanho e sensibilidade dos 
caroços variam corn o ciclo menstrual 
sendo maiores na semana que antecede a 
menstruaçâo. Algumas mulheres podem 
também ter, por esse tempo, sintomas de 
excitabilidade emocional, mas essa irri- 
taçâo, muitas vezes corn sintomas de 
depressào e ansiedade, sô raramente, em 
cerca de 3 a 9% das mulheres, têm a se- 
veridade suficiente para poder ser consi- 
derada doença. 

A doença fibroquistica da marna, por 
originar algumas vezes caroços maiores e 
pouco dolorosos, pode confundir-se corn 
cancro. Os quistos sâo facilmente identifi- 
cados pela ecografia, e o liquide neles con- 
tido pode ser aspirado por uma seringa 
facilitando o diagnôstico. Quando a dife- 
renciaçâo do cancro nào pode ser feita 
corn segurança, pois a displasia mamâria e 
os tumores malignos podem existir ao 
mesmo tempo, a biôpsia do caroço é 
necessâria para um diagnôstico correcto. 

O cancro da marna aparece geral- 
mente depois da idade dos quarenta e 
cinco anos e é mais frequente entre os 
cinquenta e sessenta anos; raro no homem, 
sendo apenas um por cento de todos os 
cancros da marna, é muito mais perigoso 
nele do que na mulher. O cancro na marna 
do homem geralmente jâ estâ espalhado a 
outras partes do corpo quando é descober- 
to tendo poucas chances de tratamento 
curativo. O cancro da mulher, quando é 
descoberto cedo corn menos de dois cen- 
timetros de diâmetro, e antes de se espa- 
Ihar aos gânglios linfâticos da axila, é 
curâvel em cerca de 90% dos casos. Hoje, 
corn tratamento cirürgico apropriado, 
quimioterapia, e radiaçâo terapêutica, 
mesmo os tumores corn gânglios linfâticos 
positives sâo curâveis na maioria dos 
casos. Sô quando o tumor se espalhou para 
além dos gânglios linfâticos, o tratamento 
curativo jâ nào é possivel, e o tratamento 
passa a ser paliativo; mas mesmo assim a 
mulher pode durar, corn relativo conforto, 
muitos anos de vida. 

. Muito conhecimento na prevençâo e 
tratamento do cancro foi adquirido nos 
ùltimos dez anos, e os estudos das 

mutaçôes genéti- 
cas que podem 
causar cancro 
desenvolveu-se 
grandemente, ao 
ponto de se 
poderem fazer testes genéticos às familia 
corn propensâo para formarem, mais cede 
e corn maior facilidade, alguns cancros d; 
marna, côlon e ovârios. As pessoas qui 
adquiriram da mâe ou do pai esses gene 
têm uma chance de 50 a 85% de desen 
volverem cancro do peito e 50% chance di 
desenvolverem cancro do ovârio. O risci 
gérai na populaçàO é 12% para o cancro d; 
mama e menos de 2% para o cancro d( 
ovârio. Nestas familias o cancro do côlon i 
também mais frequente, em ambos o 
sexos, e o da prôstata aparece mais veze 
no sexo masculino. Nos ùltimos dez anos i 
tratamento cirürgico do cancro da mam 
sofreu uma mudança radical, por diminui 
o radicalismo na cirurgia, e fazer todo i 
possivel, dentro duma margem razoâvel d 
segurança, para conservar o mais possive 
o volume do seio. Alguns estudos vieran 
confirmar que essa atitude mais conseï 
vadora nào veio diminuir o prognôstico d 
doença. 

A palpaçào das marnas corn regular 
dade depois dos trinta anos, e a marne 
grafia anual depois dos cinquenta, ou mai 
cedo se existir uma histôria da doença n 
familia, podem detectar cancros tratâveis 
e salvar a vida de muitas mulheres. H 
pouco mais de dez anos, quando uma mi 
lher aparecia corn um tumor no peito e i 
médico dizia que era cancro, era como s 
o mundo lhe fugisse dos pés. Nào era sô 
medo da morte que a aterrorizava; er 
também a sentença da mutilaçào radice 
dum peito, considerada até entâ 
necessâria para se poder escapar da morts 
e, sobretudo se essa mulher ainda mat 
tivesse na mente o calor da vida activa, 
terror da grande perça na sua sexualidadt 

O cancro do peito deixou de ser “ 
animal feroz” que, quando aparecia, mat; 
va quase toda a gente! Hoje enfrenta-se 
combate-se corn as armas que temos f 
que pelo conhecimento da investigaçà 
cientifica, procuramos ter. E um combat 
onde nào hâ lugar para o pânico e terro 
Os seios da mulher passaram a ser trat; 
dos na sua integridade corporal, mental, 
sexual; sem as mutilaçôes radicals cat 
sadas pelo desespero da intimidaçâo pel 

Tecnologia: 

Governo aposta nas compras publicas por via electrônica 
o ministro-adjunto do primeiro- 
ministro, José Luis Arnaut, anun- 
ciou que o Governo vai iniciar um 
conjunto de projectos- pilotos 
envolvendo seis ministérios, no 
âmbito de um piano de aeçâo para 
promover as compras publicas 
electrônicas. 

A declaraçào foi feita durante a assinatura 
do contrato programa referente à segunda 

fase do projecto Aveiro Digital, que prevê 
um investimento de 22 milhôes de euros 
para os prôximos quatro anos. 
"Acreditamos que a generalizaçào da 
aquisiçâo de bens e serviços por via elec- 
trônica, para além de gerar naturals ga- 
nhos de eficiência e considerâveis 
poupanças, aumenta a transparêneia nas 
compras do Estado, tornando-se assim 
num verdadeiro instrumento de combate à 
corrupçào", considerou José Luis Arnaut. 

Nesse sentido, revelou o gover- 
nante, vai ser submetido à con- 
sideraçào do Conselho de 
Ministros durante o corrente 
mês uma resoluçâo no sentido 
de desenvolver um piano de 
aeçào para as compras pübli- 
cas electrônicas, iniciando-se 
um conjunto de projectos-pilo- 
tos no âmbito de seis mi- 
nistérios. 1 

José Luis Arnaut referi 
ainda que, pela primeira ve: 
estâo a ser efectuados vâric 
estudos de diagnôstico, qr 
irâo dar origem a pianos c 
aeçào nas diferentes âreas d 
Inovaçào, da Sociedade c 
Informaçâo e da Admini 
traçâo Püblica Electrônic; 
que serâo apresentade 
brevemente. d 
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Ck>rtadores de carne. Contactar Danté. 
Tel.:4Ki-74r>-70lK). 

Vendcdor/a para .stand de anlomôvois, fluente etn por- 
tuguês e inglés. Tel.:4I(>-76t)-2443. 

Empregada interna, par a toinar conta de tré.s crianças 
dia e iioite. Tel.:41f>y8 i-î)7tL5. 

Empregada de mesa para restaurante. Ck>ntactar 
Conceiçâo. Tel.:4l6-531-8250. 
Pessoa Interessada em organizar actividades para pes- 
soas da terceira idade, na ârea de Brampton. 

I Tel.;905-8464î270, 

I Ck>zinheira/o corn experiênçia, para a ârea de 
i Mississauga. TeL:9Ô5‘301-5423. 

^ Homem para fazer limpeza, deve falar um pouco de 
^ inglês. Contactar Chris Macedo, entre as 8am até as 
; 4pm. TeL;41&>581-8827, 

Voluntârios para casa de saûde em Etobicoke. 
I Contactar Sonia Arana. Tel,:416-826-0il6. 

I Empregada de mesa. Contactar Sergio. 
^ Tel,:416-53i-2300. 

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 linguas, 

portuguesa e inglesa, tenha conhecimentos 
relacionados corn o uso de computador e 

seja efîciente em relaçôes püblicas. 
Mandar résumé por fax para: 

416-533-2578 
Pessoal para churrasqueira Portuguesa, ârea de 
Toronto. Contactar Antonio. Tel.:416658*4126. 

Pessoal para fâbrica de colchôes. Contactai Raul 
Pereira. Tel.:416-746-41ii. 

Bricklayers com experiênçia. Tel.:647-272483.5. 

ALUGA-SE CAVE 
(Queen/McLaughlin em Brampton) 
com 2 quartos, cozinha grande, lavandaria, 

casa de banho e entrada privada e 

estacionamento p/ 1 carro. 

905-455-6747 

Reiaçôes Entre Aiunos E Professores 
O men nome é Paula Barreiros é sou 
uma aluna da escola secundaria de 
St.Mary's em Toronto. 
Neste artigo, vou escrever sobre as 
relaçôes entre professores e alunos. O 
que eu acho sobre as relaçôes entre os 
professores e os alunos é que se um 
aluno tiver vontade de aprender ou 
précisai de ajuda, os professores estào 
sempre disposotos a ajudar os alunos 
e a darem-lhes os bons conselhos. 
Dentro das escolas, hâ muitos confli- 
tos entre alunos e professores e os 
alunos uns entre os outros. A maioria 
das vezes que hâ conflitos entre 
alunos é que alguns alunos metêm-se 
em competiçôes corn coisas que nao 
deviam. Por exemplo, querem per- 
tencer a certos grupos na escola e 
acabam por ficar em problemas e nâo 
querem ouvir conselhos dos profes- 
sores que os querem ajudar. Algumas 
razôes pelas quais os alunos nâo 
querem ouvir conselhos para terem 
respeito pelos professores é que têm 

medo que outros alunos 
fiquem a falar ou a 
rirem-se deles por 
serem amigos e darem- 
se bem corn os profes- 
sores. Os alunos que 
pensam assim sâo 
alunos que precisam de 
mais ajuda e atençào e 
nâo sabem o que fazer 
ou a quem pedir ajuda. 
Uma coisa que nâo 
pode faltar nas escolas é 
o respeito entre toda a gente a traba- 
Ihar na escola. Mas o erro é que falta 
muito respeito especialmente entre 
alunos e professores e sem respeito 
nâo se faz nada. 
Quando isto acontece, alguns alunos 
ficam a pensar que os professores nâo 
gostam deles, que nâo os vâo passar 
na aula desse professor e nâo tentam 
estudar pela relaçâo que existe entre 
os professores e perdem o respeito. 
Outra razâo por que nâo existe 

respeito com alunos e 
professores deve-se âs 
influências entre os 
alunos porque dizem 
coisas uns aos outros ou 
influenciam-nos a fa- 
zerem coisas que nâo 
querem, o que causa os 
alunos a perder respeito 
pelos professores e nâo 
puderem falar corn eles. 
Eu acho que os alunos e 
professores podiam dar- 

se melhor se nâo houvessem tantas 
influências erradas e mais respeito 
entre professores e alunos porque às 
vezes os professores também podem 
dizer coisas e pôr os alunos em baixo 
e os alunos aos professores a di- 
zerem ou fazerem coisas que nâo 
deviam. 
Eu acho que os professores e os 
alunos podiam-se dar melhor se toda 
a gente falasse uns corn os outros e 
se houvesse mais respeito. 

Bush e Blair reûnem-se em Camp Bavid ne final de Janeiro 
o Présidente dos EUA, George W. 
Bush, receberâ na sua residência de 
Camp David (Maryland) o primeiro- 
ministro britânico. Tony Blair, no dia 
31 de Janeiro, foi anunciado. 
Esta visita de Blair - principal aliado 
de Bush na questâo iraquiana - acon- 
tecerâ quatre dias depois dos inspec- 
tores das Naçôes Unidas, encarregues 
de verificar o desarmamento do 

Iraque, apresentarem um aguardado 
relatôrio do seu trabalho naquele 
pais. 
A apresentaçâo deste relatôrio no dia 
27 de Janeiro apresenta-se para a 
Administraçâo norte-americana 
como um importante meio para 
aferir as reais intençôes de Saddam 
Hussein. 
Apesar de estar previsto para as prô- 

ximas semanas o estacionamento na 
regiâo do Golfo Pérsico de cerca de 
150 mil militares norte-americanos, a 
Administraçâo Bush insiste que 
ainda nâo foi tomada uma decisâo 
sobre um eventual ataque ao Iraque. 
Contudo, Bush manifestou estar 
"farto de jogos e enganos", afirmando 
também que o tempo do lider 
iraquiano "estâ a esgotar- se". 

refjoada de Narisco 
InCPCDICtITCS; 
* CEBOLA 

*ALHO 

* BACON 

* UNGUIÇA 

* TOMATADA 

* 1 COPO DE VINHO BRANCO 

* 2 CUBOS DE MAGGI 

* MALAGUETA 

* 4 SACOS DE MARISCO 

* 4 DATAS GRANDES DE FEIJÀO 

(OnfECCflO: 

Faz-se um refogado coin bastante cebola, alho, bacon, 
linguiça, tomatada, o vinho branco, o maggi e a 
malagueta. 
Junte o marisco e a calda das latas de feijào, deixe cozer 
um pouco. 
Depois misture-lhe o feijào e deite num pirex e junte- 
Ihes umas nozinhas de manteiga por cima e leve ao 
forno até crestar um pouco. 

Sobremesa: 

Bolo Cubano 

InCREDItriTES: 
* 150G DE MANTEIGA 

* 2 ovos 
400G DE AÇÛCAR 

200G DE FARINHA DE TRIGO 

* 1 COLHER (CHÀ) DE FERMENTO 

* 145G DE COCO 

* 1 XICARA (CHÂ) DE LEITE 

(REriE: 
2 COLHERES (SOPA) DE CACAU 

* 2 COLHERES (SOPA) DE MANTEIGA 

* 7 XICARA (CHÀ) DE AÇÛCAR 

1/2 COLHERES (CHÂ) DE BAUNILHA 

(OnEECÇflO: 
Leve a metade do açùcar ao fogo ate formar um 
caramelo. Adicione o leite ,fora do fogo. 
Depois retorne ao fogo ate dissolver o restante do açü- 
car e junte os ovos inteiros , em seguida, junte a fari- 
nha, o coco e o leite (corn o açùcar caramelizado). 
Coloque a massa em uma assadeira untada e enfari- 
nhada, leve ao forno médio ( 180 c), pré-aquecido, até 
assar. 
Numa panela, coloque todos os ingredientes do 
creme e misture bem. 
Leve ao fogo, mexendo ate formar um creme. 
Junte um pouco de leite. 
Deve-se rechear o bolo ainda queute, com creme 
ainda também queute. 
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Dois encontros particulares agendados 

Benfica: Ajax e 
Barcelona na lui 
no final do mes 
Estâo confirmados dois jogos particu- 
lares entre o Benfica e duas équipas 
estrangeiras até ao final do mês. As duas 
formaçôes sâo o Ajax, da Holanda, e o 
Barcelona, de Espanha. 
Os dois encontros terâo lugar a 22 de 
Janeiro (Ajax) e 29 (Barcelona). Ambos 
se realizam às 21 horas (de Portugal) no 
estâdio da Luz. 

î|> Boliviano corre o risco 
de ter que ser operado 

Sanchez parade 
entre quatre a sels 
semanas 
Sanchez, médio do 
Boavista, deverâ ficar 
afastado da competiçâo 
entre quatro a seis sema- 
nas, por força de uma 
rotura parcial do liga- 
mento cruzado anterior 
do joelho esquerdo e de 
uma entorse do ligamen- 
to lateral interno. 
A hipotese de operaçâo nào esta colocada de parte, 
ainda que, neste momento, constitua apenas um 
cenârio, entre outros. Sanchez foi sujeito a uma 
ressonância magnética e espera, nos prôximos dias, que 
a sua lesào évolua favoravelmente. 
O boliviano foi um dos ausentes dos treinos reaUzados 
pelo Boavista, esta terça-feira. Jorge Silva e Frechaut 
completaram as baixas. m 

' Técnico português vai orientar selecçâo asiàtica 

Humberte Ceelho na Cereia: 
HÉ uma grande honra e um grande desafio» 
Humberto Coelho jâ chegou a acordo 
para se tornar seleccionador da Coreia do 
Sul até Agosto de 2004. O treinador por- 
tuguês mostra-se muito agradado corn o 
desafio de orientar a selecçâo que termi- 
nou em quarto lugar no Mundial 2002. 
«E uma honra muito grande e um grande 
desafio», afirmou Humberto Coelho ao 
Maisfutebol, depois de confirmât o acordo corn os 
responsâveis coreanos, alcançado em Portugal apôs 
vârios encontros. 
O ex-seleccionador nacional viaja para a Coreia do Sul 
a 2 de Fevereiro para formalizar o acordo. Humberto 
Coelho tem ainda previsto um encontro na Holanda 
corn Guus Hiddink, actual treinador do PSV, o homem 
que levou a Coreia do Sul a um lugar histôrico no 

Campeonato do Mundo. 
«Vamos jantar», afirma o técnico, anteci- 
pando um encontro corn um amigo de 
longa data em que aproveitarâ para tro- 
car impressôes sobre o novo desafio na 
sua carreira. Depois de levar Portugal à 
meia-final do Euro-2000, Humberto 
Coelho orientou a selecçâo de Marrocos, 

corn quem chegou à fase final da Taça de Africa das 
Naçôes, tendo abandonado o cargo em Maio do ano 
passado. 
O acordo corn a federaçâo sul-coreana serâ vâlido até 
Agosto de 2004. O principal desafio de Humberto 
Coelho serâ a fase final da Taça de Asia, que decorre na 
China em 2004, estando em aberto a prolongaçâo do 
vinculo para la desse periodo. Ql 

il' Selecçâo; Darlan Schneider confiante no sucesso da équipa portuguesa 

Prearador hsico de Scolari: 
((Ternes experiêncla suficiente para 

selecçâe» 
Quem chegou também corn Luiz Felipe Scolari e corn o 
treinador-adjunto Flâvio Murtosa foi o preparador-fisico 
Darlan Schneider. O homem que vai cuidar da condiçâo 
atlética dos jogadores portugueses apareceu bem disposto 
e confiante. 
«Temos experiência suficiente para assumir a selecçâo 
portuguesa e fazer um excelente trabalho», disse 
Schneider. «Sabemos que a équipa tem um potencial 
técnico muito grande e agora vamos colocar-nos a par do 
que foi feito até este momento e tratar do que fazer em 
diante. Temos de nos reunir corn a direcçâo para saber quais 
sâo os objectivos e traçar o piano», exphcou o técnico. d 

Benfica; Médio esloveno do conjunto encarnado 

Zahovic garante dupla nacionalidade 
o futebolista esloveno do Benfica, Zlatko Zahovic, rece- 
beu, esta terça-feira, o despacho do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que lhe garante dupla 
nacionalidade, abrindo uma vaga para um extra-comu- 
nitârio no plantel «encarnado», revelou o site do clube. 
Zahovic, de 31 anos, chegou a Portugal em 1993 para 

representar o Vitôria de Guimarâes, clube pelo quai alii 
hou durante très épocas. Seguiram-se mais très anos no F' 
Porto, ingressando em 1999 nos gregos do Olympiako 
Depois de nova experiência manos feliz nos espanhôis d 
Valência, o médio internacional esloveno regressou 
Portugal em 2001, agora para representar o Benfica. d 

Estrelas no Belenenses 
Odair (defesa): «Estreia foi positiva» Mauro (avançado): «A recepçâo foi boa» 

«Penso que a estreia foi positiva. Entrei numa altura com- 
plicada do jogo, pois tinhamos um jogador a menos e o 
principal, na altura, era nâo sofrer golos e isso foi con- 
seguido. 
Tivemos boas oportunidades para marcar, mas o guarda- 
redes do nosso adversârio esteve bem». 

«Entrei numa fase de jogo muito complicada. 
Mas corn o passar do tempo acabei por me sentir integr 
do. A recepçâo foi muito boa. 
É sempre bonito entrar num estâdio e ser recebido assir 
O jogo corn o Porto pode parecer complicado, mas vamc 
jogar em casa e tentar impor o nosso futebol»Ei 

A. Portela 
Oonstrucnon 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORKLO OfERtCE-üit flbSOLUTfllIEnTE CRÔTI5 

O “PERflIT" PARA A CODSTRUÇÂO DA AOVA CARACEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente ♦ 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel: 905-820-6551 • iu:9o»i2o-5i3i 
Email; patricioautocollision@on.aibn.com 
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Pimenta Machado propôe suspensâo 
da Comissâo de Arbilragem 
O présidente do Vitôria de Guimarâes, 
Pimenta Machado, reagiu na quarta- 
feira ao castigo aplicado pela Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP), sugerindo a suspensâo preventi- 
va da Comissâo de Arbitragem. 
Pimenta Machado, que falava durante a 
apresentaçâo do programa de recandi- 
datura às eleiçôes para o triénio 2003/06, 
justificou os incidentes registados sâbado 
em Felgueiras - onde o Vitôria de 
Guimarâes recebeu o Benfica (1-1) - corn 
o acumular de situaçôes injustas sofridas 
pelo clube. 

Salgueiros conseguiu manter as condiçôes 
teriormente acordadas corn a autarquia 

I Porto para poder iniciar a breve prazo a 
nstruçâo do complexe do novo estâdio. 
ama reunida efectuada esta terça-feira corn 
présidente da Câmara portuense, José 
itônio Linhares, lider salgueirista, recebeu 
i;umas garantias, como révéla o comunica- 

"Se a cadeira que terâ provocado o corte 
na face do elemento da GNR foi 
arremessada por alguém do Vitôria, os 
regulamentos sâo esclarecedores", 
referiu Pimenta Machado, que amenizou 
a situaçâo corn o estado de insatisfaçâo 
dos sôcios. 
"Os associados estavam aborrecidos corn 
uma série de injustiças que têm sofrido, 
como o cartâo amarelo ao Ricardo Silva 
e a expulsâo de Cléber, em Aveiro, e out- 
ras situaçôes em que o Vitôria foi 
injustiçado", adiantou. 
Os acontecimentos de sâbado ditaram a 

do divulgado pelo clube. 
Rui Rio deu indicaçôes no sentido de que a 
direcçâo do Salgueiros seja recebida pelo 
Director Municipal «para dessa forma serem 
ultrapassadas as questôes técnicas proces- 
suais no que concerne ao projecto Area 
D’Agua». 
Adianta ainda o comunicado que «apesar 

interdiçâo preventiva por um jogo dos 
estâdios do Felgueiras (casa emprestada 
do Guimarâes) e do Benfica. 

das dificuldades financeiras a Câmara 
Municipal do Porto honrarâ os compromis- 
sos assumidos relativamente â execuçâo dos 
arruamentos, e manifestou a vontade de 
acompanhar junto do Instituto de Estradas 
de Portugal (I.E.P.) o desenvolvimento do 
projecto das acessibilidades do Complexo â 
Via de Cintura Interna». El 

lÉ' Selecçao Nacioïial 

mantém posiçâo 

((Ranking)) FIFA: 
Portugal ainda é 
11”, Afeganistâo 
entra na lista 
Portugal 
11® lugar 
primeiro 
ing» da ï 
2003. Sei 
açôes de 
apôs um 
nâo hom 
jogos de 
lista do mes de 
Janeiro apresenta como novidade a 
presença histôrica do Afeganistâo, 
que entra para o 204° e ultimo lugar e 
garante assim a reuniâo, pela 
primeira vez, de todas as federaçôes 
filiadas na FIFA. | 
A FIFA révéla que a selecçâo do j 
Afeganistâo compete actualmente no I 
campeonato SAFF do Bangladesh, 
realizando assim os seus primeiros 
jogos internacionais dos ùltimos 20 
anos. A FIFA regista assim corn agra- 
do uma entrada que também deve 
deixar satisfeitos os habitantes de 
Montserrat, a pequena ilha das | 
caraibax que ostentava até agora o titu- 
lo de pior équipa do Mundo. El 

‘ Direcçâo salgueirista vai ser recebida pelo Director Municipal 

lalgueiros recebe garantias da Câmara 
la Porto para o novo estâdio 
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Ricardo Rocha alerta: 
«Delxem 0 futebol 
em paz!» 
O defesa do Benfica Ricardo Rocha 
deixou quarta-feira uœ alerta, reve- 
lando ainda acreditar que o protago- 
nismo yenha a ser dado aos jogadores: 
«Deviam déixar o futebol em paz è ^ 
tomar consciência de que quem joga ^ 
no campo sào os futebolistas». 
Ap6s o treino matinal das âguias, o 
futebolista defendeu ainda que foi feita ■ 
justiça, relativamente à interdiçâo do 
Estâdio da Luz: «E complicado, mas os 
acontecimentos nâo foram multo boni- 

tos, por isso, as pèssoas que tiveram 
que decidir, deddiriam pelo melhor». 
Relativamente à titularidade^ Ricardo 
Rocha promete lutar, mas admite ser 
«dificil recuperar a titularidade, 
porque o Benfica é composto por | 
grandes, jogadores e aqueles que | 
enlram fazem bons jogos, e torna-se 
complicado tirà-ios de lâ». No entanto, | 
acrescenta, «tenho treinado bem e I 
agora O mister é qpie decide». j 

Ministro 
propôe 
côdigode 
éticaparaa 
futebol 
o ministro-adjunto do primeiro-mi- 
nlstro, José Luis Amaut, reafirmou a 
necessidade de aprovar um "côdigo de 
ética e conduta" no futebol profissional 
que e'stabeleça as "balizas deontolôgi- 
eas" da profissâo em Portugal. 
O ministro com a tutela do desporto, 
que falava à raargem da assinaturà do 
protocolo de promoçào do Europeu 
Portugal2004 em Lisboa, frisou que 
este côdigo, que "nâo poderâ ser impos- 
to por lef', deverâ ser estabelecido 
ainda durante o corrente ano. 

FC Porto recebe o Gil Vicente 
em jogo da Taça de Portugal 
o FC Porto, cada vez mais perto 
de se sagrar campeâo nacional, 
recebe na quarta-feira no Estâdio 
das Antas o Gil Vicente, nos 16 
avos-de-final da Taça de Portugal. 
Caso vençam os minhotos, os 
portistas, que entram na segunda 
volta da I Liga corn uma van- 
tagem de 12 pontos sobre a con- 
corrência, jâ sabem que lutarâo 
por uma vaga nos quartos-de- final 
corn o Vitoria de Guimaràes. 
O embate entre o Paços de 
Ferreira e o Gondomar, que na ronda ante- 16 avos-de-final que se define hoje, corn a 
rior deixou sensacionalmente o Benfica équipa vencedora a "gozar" na prôxima 
pelo caminho, é outro dos encontros dos eliminatôria o "estatuto" de isento. 

Pedro Santos CBoavista) também 
suspense por nm iogo 
o jogador boavisteiro Pedro Santos vai 
"perder" a prôxima jornada da I Liga 
de futebol, apesar de o seu nome nâo 
constar do mapa de castigos divulgado 
ontem pela comissâo disciplinât da 
Liga, que hoje fez uma "adenda". 
Pedro Santos viu o quinto cartâo 
amarelo da época no jogo de segunda- 
feira entre Boavista e Nacional (0-0), 
pelo que se vê impedido de jogar, no 
proximo domingo, na recepçâo ao 
Vitôria de Setübal, em jogo da 18* 
ronda. 

Mapa definitivo de castigos apôs a 17* 
jornada; 

I UGA 
- 2 JOGOS 
Jorginho (Setübal) 
- 1JOGO 
Wilson (Belenenses) 
Nuno Valente (FC Porto) 
Telmo (Sp. Braga) 
Jorge Ribeiro (Varzim) 
Carlos Carneiro (Paços Ferreira) 
Pedro Santos (Boavista) 

Ricardo Silva e Cléber regressam 
ao Gnimarâes, Palatsi em dûvida 
Os regresses dos "centrais" 
Ricardo Silva e Cléber e a eleiçâo 
de très g^arda-redes, por possivel 
impedimento de Palatsi, consti- 
tuiram hoje os destaques da lista 
de convocados do Guimaràes para 
0 jogo de futebol corn a Uniâo de 
Leiria. 

Para o jogo de abertura da 18* jornada da 
1 Liga, primeira da segunda volta, o téeni- 
co Augusto Inâcio elegeu os guarda-redes 

Vitor Nuno e Chauray, por desconhecer 
ainda a gravidade do estiramento na coxa 
direita do habituai titular das "redes" 
vimaranenses, o francês Palatsi. 
Impedido de utilizar o influente, mas 
lesionado, médio Pedro Mendes e ainda o 
avançado Marcinho, vitima do arremesso 
do petardo no encontro corn o Benfica (T 
1), o técnico retirou ainda da lista de con- 
vocados o "central" Carlâo, jâ que Ricardo 
Silva e Cléber estâo novamente 
disponiveis, apôs cumprimento de sançâo 
disciplinar. 

• J' Na sequêneia de declaraçôes antes do jogo 

Couseibo Disciplinar da Liga instaura processos 
disciplinares a Pimenta Macbado e Inàcio 

III Divisâo 

^ Resultados 
St” Antonio - Praiense.1-1 
Angrenso - Ideal, 2-0 
Flamengos - Angustias, 4-0 
Ri&eirinha - Velense, 1-1 

^ Santiago - Madalena, 1-0 

PrOxima jornada 
Sf AntOnlo - Madalena 

Praiense - Angrense 

Ideal - Flamengos 

Angüstlas - Ribeirinha 

Velense - Santiago 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS JGS 
1 ANGRENSE 15 

2 PRAIENSE 15 

3 VELENSE 15 

4 ST ANTONIO 15 

5 SANTIAGO 15 

B MAOALENA 15 

7 DEAL 15 

8 FLAMENGOS 15 

9 RIBEIRINHA 15 

10 ANGÙSTIAS 15 

Sporting: 

Beto e Sa 
Pinto dividem 
fiance direito 

o Conselho Disciplinar da Liga decidiu 
instaurar processos disciplinares a 
Pimenta Machado, présidente do V. 
Guimaràes, e Augusto Inâcio, treinador 
da équipa, na sequêneia de declaraçôes 
nos dias antecedentes ao jogo entre V 
Guimaràes e Benfica, do passado sâbado. 
Recorde-se que os estâdio do Benfica e do 
Guimaràes foram suspenses preventiva- 
mente por um jogo na sequêneia dos inci- 
dentes do ultimo encontro. 
A Liga considéra tais declaraçôes «algo 

desestabilizadoras e intimidatôrias» e vai 
analisar o processo recorrendo a uma 
côpia de cassete de video das declaraçôes 
do ârbitro do jogojoâo Ferreira prestadas 
à Comunicaçào Social na segunda-feira, 
bem como às noticias e entrevistas publi- 
cadas nos dias antecedentes ao jogo. 
Entretanto, a Liga ordenou uma vistoria 
ao estâdio Machado de Matos por parte 
da Comissâo Técnica a fim de determinar 
a «melhoria de condiçôes de segurança 
dos ârbitros e jornalistas, eliminando-se 

âreas de espectadores na indispensâvel 
medida». 
A Liga remeteu ainda ao Ministério 
Püblico e ao Conselho Nacional contra a 
Violêneia no Desporto côpias dos 
relatôrios do jogo e policiais da partida. 
Além disso, foram aplicadas sançôes pecu- 
niârias ao V. Guimaràes ^ 400 euros 
porque «nào proporcionou a utilizaçào do 
camarote principal ao clube visitante» e 
600 euros por «utilizar a instalaçâo sonora 
do estâdio para incitamento da équipa». 

Lazslo Bôlôni juntou Beto e Sâ Pinto na ala 
direita no decorrer do treino que o 
Sporting realizou na 4* feira no Estâdio de 
Alvalade, por sinal o ùnico à porta aberta 
desde a semana passada, em que Jardel, 
corn mais dois golos na peladinha, voltou a 
demonstrar que estâ a subir de forma. 
Notaram-se apenas as ausências dos lesion- 
ados Niculae, César Prates, Nélson e 
Quiroga. O técnico romeno, depois de 
vinte minutos de exercicios fisicos, dedicou 
especial atençâo ao capitulo da finalizaçào. 
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S|JPERLIGA 
EQUIPAS J 

1 FC PORTO 17 

2 BENFICA 17 

3 SPORTING 17 

4 GUIMARÀES 17 

5 VARZIM 17 

6 GIL VICENTE 17 

7 BELENENSES 17 

8 U. LEIRIA 17 

9 MARiTIMO 17 

10 NACIONAL 17 

11 SP. BRAGA 17 

12 P. FERREIRA 17 

13 VIT. SETÛBAL 17 

14 BOAVISTA 17 

15 ACADÉMICA 17 

16 BEIRA-MAR 17 

17 MOREIRENSE 17 

18 SANTA CLARA 17 

RESULTADOS 

Sp. Braga - Académlca, 1-1 
GH Vicenie - U. Lelrla, 3-1 

Sporilng - FC Porto, 0-1 
V. Guimarâes - Bonfica, 1-1 

Varzlm - Santa Clara, 0-0 
Maritlmo - Beira-Mar, 3-0 

P. Ferreira - Moreirense, 1-1 
Boavista - Nacional, 0-0 

Belenenses - V. Setiibal, 0-0 

V 

14 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

3 

4 

3 

3 

3 

3 
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1 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

5 

5 

4 

9 

6 

7 

6 

6 
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O 

3 
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7 

7 

6 

7 

8 

7 

7 
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7 
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PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOtlOL 
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26 

26 

25 
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20 
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18 

18 

16 

15 

15 

14 

PRôXIMA JORIUADA 

V. Guimarâes - U. leiria. 
Sporting - Académica 
Maritlmo - Beniica 
Varzim - Paços de Ferreira 
Sp. Braga - Santa Clara 
Beira-Mar - Moreirense 
Boavista - V. Setùlial 
Bolenenses - FC Porto 
Gil Vicente - N. Madeira 

  

SIMÀO SABROSA (Benfica) 
Eric Freire Gomes "GAÜCHO" 
(Maritimo) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 

HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
Fabricio Bento "CEARÀ" (Santa Clara) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
José da Mota BARROSO (Braga) 
Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 

M LIGA 
PORTUCUCSP DE fUTEBOL PROEISSIOnOL 

EQUIPA J P 

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

17 32 
17 31 
17 31 
17 28 
17 26 
17 25 
17 25 
17 24 
17 23 
17 23 
17 23 
17 22 
17 22 
17 20 
17 17 
17 16 
17 15 
17 10 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS - PENAFIEL, 1-0 

E. AMADORA - PORTIMONEN., 3-2 

DESP. AVES - SP. COVILHà, 3-0 

DESP. DE CHAVES - MARCO, 4-1 

FARENSE - LEçA, 2-1 

U. LAMAS - FELGUEIRAS, 1-1 

NAVAL 1° MAIO - Rio AVE, 6-1 

MAIA - UNIàO DA MADEIRA, 1-0 

ALVERCA - OVARENSE, 2-1 

SALGUEIROS - PORTIMONENSE 

U. LAMAS - MAIA 

E. AMADORA - FELGUEIRAS 

FARENSE - PENAFIEL 

DESP. CHAVES - LEçA 

N. 1° DE MAIO - MARCO 

ALVERCA - RIO AVE 

DESP. AVES - OVARENSE 

SP. COVILHà - U. MADEIRA 

•# *1- CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 LEIXÔES 17 43 
2 FC PORTO B 17 3!) 
3 LOUSADA 17 37 
4 VIZELA 17 30 
5 ESPINHO 17 2H 
(i BRAGA B 17 2li 
7 PAREDES 17 25 
8 DRAGÔES SAND 17 24 
y GONDOMAR 17 24 
lü INFESTA 17 23 
U CAC.TAIPAS 17 20 
12 FREAMUNDE 17 lU 
13 VILA REAL 17 lU 
14 P. RUBRAS 17 lU 
15 ERMESINDE 17 18 
lü FÂFE 17 17 
17 ESPOSENDE 17 17 
18 VILANOVENSE 17 17 
lU CANELAS 17 15 
20 VIANENSE 17 11 

Resultados 
FC Porto B - (iondomar. 4-0 
Infesta - Drag. Sandinenses, 1-0 
Ermesinde - Letxôes. 1-1 
Sp. Braga B - C. Taipas, 1-1 
Fafe - wlanovense, 3-1 
Espinho - Vizela, 2-ü 
Freamund.e - Pedras Rubras, 3-3 
Lousada - Vianense, 2-1 
Esposende - Paredes, 1-3 
Vila Real • Canelas Gaia, 5-1 

18* Jornada 
Vila Real - Gondomar 
Drag. Sandinenses - FC Porto B 
Leixôes - Infesta 
Caçadores Taipas - Ermesinde 
Vilanovense • Sp. Braga B 
Vizela - Fafe 
Pedras Rubra.s - Espinho 
Vianen.se - Freamunde 
Paredes • Lousada 
Canelas Gaia - Esposende 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 10 34 
2 ESTRELA PORP l(i 33 
3 SP.POMBAL 17 30 
4 TORREENSE 10 20 
5 OLIVEIRENSE 10 20 
0 DESP. FÂTIMA 10 27 
7 ACAD. VISED 10 20 
8 SANJOANENSE 10 22 
0 CALDAS 10 21 
IÜ SERTANENSE 10 20 
11 ESMORIZ 17 20 
12 OL. BAIRRO 10 20 
13 ACADEMICA B 10 10 
14 OL.HOSPITAL 10 10 
15 ACnJEDA 10 10 
10 VILAFRANQlfEN 10 18 
17 SÀO IOÀO VER 10 14 
18 BENFICA CB 10 11 
10 MARINHENSE 10 0 

Resultados 
Esmoiiz - Sp. Pombal.2-0 
Sanjoanense - De.sp. Fatima, 1-2 
Sertanense - Oliveira Bairro, 2-1 
Caldas - Marinhense. 3-2 
A. Coimbra B - B.C. Branco, I-l 
Vilafranquense - S. Joao Ver, 0-0 
Agueda - Oliveirense, 0-2 
E. Portalegre - Torreense, 1-1 
Acad, Viseu - Ol. Hospital. 2-0 
Folga: Feirense 

18* Jornada 
A. Viseu - Sp. Pombal 
Desp. Fatima - Feirense 
Ol. Bairro • Sanjoanense 
Marinhense - Sertanense 
Bent. Casteio Branco - Caldas 
S. Joao Ver - A. Coimbra B 
Oliveirense - Vilafranquense 
Torreense - Agueda 
Ol. Hospital ■ E. Portalegre 
Folga: Esmoriz. 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL ,17 3Ü 
2 PONTAS.SOLENS 17 31 
3 ODIVELAS 17 3Ü 
4 AMÜRA 17 30 
5 OL. MO.SCAVIDE 17 28 
Ü LOULETANO 17 27 
7 OLHANENSE 17 25 
8 MICAELENSE 17 25 
y MAFRA 17 25 
10 CAMACHA 17 24 
11 BARREIRENSE 17 23 

*12 OPERÀRIO 17 23 
13 ORIENTAL 17 I'J 
14 IMORI'AL 17 PJ 
15 LUSITANIA 17 18 
1Ü CASA PIA 17 18 
17 SPORTING B 17 1Ü 
IB LUSITANO VRS 17 15 
ly MARITIMO B 17 15 
20 SEIXAL 17 10 

Resultados 
Cainacha - Barreirense, 0-0 
Odivelas - Amora, 2-1 
Olhanense - Louletano, 2-1 
Lus. Açores - Ol. Moscavide, 4-4 
Casa Pia - Operàrio, 3-1 
Micaelense - Maritimo B, 2-1 
Oriental - Mafra, 1-3 
Lusitano VRSA • Sporting B, 0-2 
Pontassolense - Imortal, 1-1 
Seixal - Estoril-Praia, 0-1 

18* Jornada 
Seixal - Barreirense 
Amora - Camacha 
Louletano - Odivelas 
Olivais e Moscavide - Olhanense 
Oj)erârio - Lusitania Açores 
Maritimo B • Casa Pia 
Mafra - Micaelense 
Sporting B - Oriental 
Imortal - Lusitano VRSA 
Estoril-Praia - Pontassolense 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo ;• t* 

StRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 17 38 
‘2 VALDEVEZ 17 35 
3 JOANE 17 34 
4 MARIA FONTE 17 3U 
5 SANDINENSES 17 20 
G VALENCIANO 17 29 
7 MONÇÀO 17 29 
8 VILAVERDENSE 17 2\i 
9 VILA POUCA 17 21 
lU MIRANDELA 17 20 
IIT. BOURO 17 20 
12 CERVEIRA 17 10 
13 RONFE 17 10 
14 MONTALEGRE 17 10 
15 AG. GRAÇA 17 15 
10 VALPACOS 17 14 
17 AMARES 17 14 
18 MARINHAS 17 11 

SERIE B 

CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 17 30 
2 LIXA 17 33 
3 TIRSENSE 17 32 
4 TROFENSE 17 32 
5-TORRE MONC. 17 28 
0 Rip TINTO 17 27 
7 FIÀES 17 20 
8 RIBEIRÀO 17 20 
9 S. P. COVA 17 20 
10 FAMALICÀO 17 24 
11 PEDROUÇOS 17 24 
12 REBORDOSA 17 23 
13 LUS. LOUROSA 17 10 
14 CINFÀES 17 17 
15 SERZEDELO 17 14 
10 LAMEGO 17 14 
17 CAMBRES 17 10 
18 PEVIDÉM 17 9 

SERIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOCHA 17 31 
2 P. CASTELO 17 31 
3 PAMPILHOSA 17 30 
4 ESTARREjA 17 20 
5 VALECAMBRENS 17 20 
0 F. ALGODRES 17 20 
7 CESARENSE 17 20 
H MILHEIROENSE 17 25 
9 AN ADI A 17 24 
10 GAFANHA 17 24 
11 U. COIMBRA 17 21 
12 .SATÀO 17 20 
13 MANGUALDE 17 18 
14 GOUVEIA 17 17 
15 ARRIFANENSE 17 10 
10 MILEU 17 10 
17 ESTAÇÀO 17 14 
18 AVANÇA 17 12 

SERIE 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 10 33 
2 BENEDITENSF. 10 31 
3 P(3RTOMOSENSE 10 31 
4 RIO MAIOR 10 30 
5 LOtlRINHANENS 10 29 
0 SOURENSE 10 27 
7 RIACHENSE 10 20 
8 FAZENDENSE 10 25 
9 BIDOEIRENSE 10 22 
10 MIRENSE 10 20 
H ALMEIRIM 10 20 
12 CARANGUEJEIR 10 18 
13 PENICHE 10 10 
14 MIRANDENSE 10 11 
15 SERNACHE 10 11 
10 NAZARENOS 10 8 
17 TORRES NOVAS 10 7 

SERIE E 

CL EQUIPA J P 

1 U)URES 17 33 
2 SINTREN.SE 17 32 
3 ATLÉTICO MAL 17 2i) 
4 RIBEIR-À BR. 17 28 
5 PORTOSANTENS 17 28 
0 BENFICA B 17 27 
7 C. LOBOS 17 27 
8 .SÀO VICENTE 17 23 
9 .SACAVENENSE 17 22 
10 ELVAS 17 22 
11 ALCOCHETENSE 17 22 
12 CARREGADO 10 21 
13 CALIPOLENSE 17 20 
14 1«> MAIO 10 10 
15 MACHICO 17 10 
10 REAL 17 18 
17 .SANTACRUZENS 17 10 
18 ÀGUIAS CAM 17 12 

SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 ESTRELA VN 17 30 
2 VASCO GAMA 17 34 
3 BEJA 17 31 
4 PINHALNOVENS 17 30 
5 ALMANSILENSE 17 20 
0 UNIÀO ,SC 17 28 
7 MONTIJO 17 20 
8 SILVES 17 20 
0 ATLÉTICO 17 25 
10 MESSINENSE 17 25 
11 QUARTEIRENSE 17 23 
12 JUV. ÉVORA 17 22 
13 LUS.ÉVORA 17 10 
14 ESP. LAGOS 17 17 
15 FUT. BENFICA 17 10 
10 SESIMBRA 17 14 
17 FERREIRENSE 17 11 
18 PADERNENSE 17 0 

VALEZ4C1ANO - MARINHAS, 84) 

MARIA FONTS - VALTAçOS. 4-1 

VALOEVEZ - RONFS, 1-0 

TERRAS BOURO • MIRANDELA. 1-2 

V. P. AGUIAR - AGUIAS GRAçA, 1-2 
Os SANDZNENSES • AMARES, 4-1 

JOANR • MONTALEGRE, (M) 

BRACANçA - MONçAO, 4-2 

VZLAVERDEZ4SE - CBRVEIRA. 8-2 

TIRSENSE - SAG PEDRO COVA, 1-1 

LUSITANIA LOUROSA - PEZNUXZçOS, 1-2 

RDEZRAO - LAMEGO, 2-1 
OuVEIRSrSE • FIAES, 2-1 
PEVIDEM - SERZEI«LO, 28 

LIRA - FAMAUCAO, 20 

CAMBRES - CZNTAES, 1-0 

RIO TINTO - RZBORDOSA, 2-2 

TORRE MONCORVD - TROFENSE, 8-2 0 s 

PENALVA CASTELO • PAUPILHOSA, 2-1 

UNIAO CCKMBRA • AVANçA, 28 

ESTAçAO - ARRIFANENSE, 2-1 

GOUVELA - MILHEZROENSE, 1-1 
MiLEif - VALECAMBRENSE, 1-1 

CESARENSE • FORNO AIGODRES, 1-1 

TOCHA - ANADZA, 3-2 

ESTARREJA - SATAO, 20 

GAFANHA - MANGUALOE, 28 

Fazendew • BtdoeiruiM, 28 
Riachdnae - Rio Makx, 141 
Pnlche • OB NaxannoB, 2-1 
Akaliu • Vtt6ria Samaclta, 2-1 
Poitomoaenae - Lourinhananae, 3-1 
Banedttenae • Torrea Novaa. 28 
Caranguejelra - AloMirtin, 18 
Mlraadense - Mlrenaa, I-l 
Folgou: Sourenae 

ALCOCHETENSE - CARREGADO, 18 

CAUPOLENS - *0 ELVAS', 18 

PORTOSANTENSE - ATL. MALVEBA. 4-2 

RZBEIRA BRAVA - LOURES, 18 

1* MAIO • SAo VICEPHE, l-I 
REAL - SACAVENENSE, 18 

AGUIAS CAMARATE - MACHICO, 28 
SiNTRENSE - BENFICA *B*. 80 
C Lcwos - SANTACRUZENSE, 1-1 I 

PiNHALNOVENSE - MESSINENSE, 2-1 

FOTEBOL BENFICA - QPARTEZRENSE, 1-1 

VASCO GAMA - SESIMBRA, 38 

E. V. NOVAS - U ÉVDRA, 28 

BEJA • FERREIRENSE, I-l 
JUVENTUDE • ESPERANçA LAGOS, 1-1 

PAOERNENSE • U. SP. CLUBE, 8-1 
ALMANSILENSE • AlXEncO, 18 
SiLVES • MONTUO, 08 
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E agora, gueni agarra a 
Poie é, nem Alvalade travou os 
"mourinhos" das Antas. O "leôes" 
lisboetas nâo tiveram garras nem 
talento para fazer Trente ao 
poderoso FC Porto, perdendo em 
casa, apenas, por 1-0. Sim, apenas, 
porque as coisas estiveram prêtas... 

Em Felgueiras, o Benfica fez pouco me- 
Ihor, distûrbios à parte, empatando corn o 
Guimarâes, por 1-1. Mas, por lembrar os 

distûrbios, que se passa corn os ârbitros, 
assistência e dirigente desportivos que 
vâo de mal a pior? Quanto mais distùr- 
bios, pior o futebol jogado e menos adep- 
tos nos estâdios. Tenham juizo, senhores, 
nâo matem a galinha dos ovos de ouro! 
Bom, voltando ao que mais gostamos, o 
futebol, o FC Porto fïcou agora mais 11 
pontos do Benfica e 14 do Sporting e do 
Guimarâes. Adjectivos para quê? 
Braga e Académica, Varzim e Santa Clara, 
P. Ferreira e Moreirense e, ainda, 
Belenenses e V. Setübal, empataram os 
sens jogos, distribuindo poucos pontos e 
esbanjando muitos. 
Vâ lâ, o Gil Vicente e o Maritimo, ga- 
nharam os seus jogos, ao U. Leiria e Beira 
Mar, respectivamente. 
Vem ai a segunda volta. A la., ou 18a. jor- 
nada, como preferirem, tem inicio sexta- 
feira, dia 17, corn o jogo V. Guimarâes-U. 
Leiria, às 16h00, corn transmissâo na 
SporTV. 
No sâbado, às 13h00, teremos o jogo 
Sporting-Académica, corn transmissâo na 

SporTV. 
Depois, Maritimo-Benfica, às 14hl5, corn 
transmissôes na FPtv e na RTPi. 
Domingo, às lOhOO, Varzim-Paços Ferreira. 
As llhOO, Sp. Braga-Santa Clara e Beira 
Mar-Moreirense. À 13h00, Boavista-V. 
Setübal, corn transmissâo na SporTV. 

Às 15hl5, Belenenses-FC Porto, também 
corn transmissâo na SporTV. 
Segunda-feira, às 14h00, o Gil Vicente- 
Nacional da Madeira. 
Uma jornada intéressante, que pode dar 
"frutos" onde menos se espera. 

JMC 

Campeonafo Nacional de Fuiebol -1 li^a -18.» Jornada - n a 19 Janeiro 
V. GUIMARÂES - U. LEIRIA 

SPORTING - ACADÉMICA 

MARITIMO - BENFICA 

BOAVISTA - V. SETÜBAL 

BELENENESES - FC PORTO 

6» FEIRA 17 

SABADO 18 

SABADO 18 

DOMINGO 19 

DOMINGO 19 

4;00PM 

1:00PM 

4:15PM 

1:00PM 

3:15PM 

Transmissôes 
via «jatélite em 

ttMabelceitncnios comerclais 

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


